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Ioan Aurel Pop explică de unde vine
numele de România şi cât este de vechi
Cosmin PURIŞ

R

ectorul Universităţii „Babeş-Bolyai’’, Ioan Aurel Pop,
preşedinte al Academiei Române, a vorbit în deschiderea
celei de a XIV-a ediţii a Şcolii de vară cu tema „Provocările istoriei ca
ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei” despre
numele de România, de unde vine acesta şi cât este de vechi.
Reputatul istoric clujean a arătat că numele de Ţară Românească
şi România sunt perfect sinonime, precizând faptul
că pe la 1100 sau 1200 este pomenit numele de Ţară
Românească demonstrează vechimea formelor de
organizare politică la acest popor numit poporul român.
Academicianul Ioan Aurel Pop a afirmat că numele
oficial al ţării noastre, acela de România, e un nume
modern dar că acest nume, „cu înfăţişări uşor diferite, cu
câte o vocală schimbată’’, are o vechime considerabilă.
„În acest an al Centenarului m-am gândit să abordez la
conferinţa inaugurală tot un subiect mai general, unul
legat de numele ţării noastre. Pe de o parte în acest an
al Centenarului foarte multă lume se interesează de trecut, ceea ce
reprezintă o mare bucurie pentru istorici. Interesul legat de trecut
este de fapt interesul pentru viaţă pentru că trecutul este viaţa pe care
noi o numim trecut. Pe de altă parte, acest interes face ca în spaţiul
public să apară opinii foarte diferite pentru că trăim într-o ţară liberă,
însă multe dintre ele exotice, exagerate, ciudate şi neadevărate. Pe
sigla Centenarului apare „100’’ şi „România”. Multă lume înţelege din
acest lucru că România are o vechime de 100 de ani. Ba alţii au spus
că ei sunt de 1000, 1200 de ani şi că noi suntem de 100 de ani şi ca
ne lăudăm cu asta. Pe de altă parte, multă lume se întreabă de unde
vine acest nume. Răspunsul general este că vine de la Roma. Filologic
vorbind s-a dovedit demult că acest nume provine din limba latină.
O altă întrebare este cât de vechi este acest nume. Aici răspunsurile
sunt variate după ştiinţa şi conştiinţa fiecăruia. Numele oficial
al ţării noastre, acela de România, în forma pe care o auziţi, e un
nume modern şi ca formă şi ca atribuire pentru spaţiul actual al ţării
noastre. Numai că acest nume, cu înfăţişări uşor diferite, cu câte o
vocală schimbată, are o vechime considerabilă. Numele de Rumânia,
ulterior România, cu variante de pronunţie şi accentuare care vine
din Evul Mediu şi care astăzi sunt pierdute, a circulat în paralel cu
denumirea de Vlahia sau Valahia, fiind o emblemă pentru identitate,
pentru conştiinţa de sine a locuitorilor acelor spaţii unde trăiau
români. De altminteri, chiar şi fără existenţa acestor izvoare vechi,
pe care o să le amintesc în parte, e logic că dacă poporul nostru s-a
numit pe sine român sau românesc iar în spaţiul est-carpatic român
şi românesc, acest apelativ de rumân, ca şi numele limbii noastre de

limbă românească, având atestări încă de la începutul mileniului al
II-lea al erei creştine, e firesc ca şi ţările în care trăiau aceşti oameni
să se fi numit în interiorul poporului român altminteri decât Valahia
sau Vlohia.
Românii ca şi alte popoare au două nume. Unul intern care se
numeşte etnonim şi un nume extern care se numeşte exonim. Oare
e de bine, oare e de rău? Istoricii judecă istoria după realitate nu
după bine sau rău. Unii chiar se miră iar unii nici nu cred. Numele
de român şi de vlah au apărut deodată şi sursele le
menţionează deodată. Cu alte cuvinte românii s-au
numit pe sine români sau rumâni iar străinii i-au numit
mereu vlahi, vlasci, volohi, olah, ilaci etc. Aceasta este o
realitate dovedită de surse. Problema e cum se numeau
ţările în care trăiau românii pentru că aşa cum ştim cu
toţii, România e o ţară de ţări. România nu s-a format
în secolele XII-XIII ca Franţa şi nu s-a putut forma prin
măsuri restrictive organizatorice. La noi în partea central
europeană, de la germani încoace, lucrurile stau altfel
pentru că naţiunile au fost alcătuiri organice care au
precedat statele şi toate naţiunile de aici când au ajuns la maturitate
au tins să-şi formeze statele naţionale care să le ofere adăpost”, a
explicat academicianul.

Ţara Româneasă
era şi Moldova şi Muntenia şi Ardealul
Istoricul clujean a amintit că Nicolae Iorga a descris Ţara
Româneasă ca fiind tot pământul locuit de români. „ Nicolae Iorga,
în perioada de elan de emancipare naţională, înainte de 1918,
când colinda toate aceste ţări româneşti ce aveau să formeze ţara
cea mare, a scris cuvinte înălţătoare care ar fi trebuit să înflăcăreze
poporul. Prin 1907, la Năsăud a rostit următoarele cuvinte: Ţara
Românească a avut odinioară un sens pe care foarte mulţi l-au
uitat şi unii nu l-au înţeles niciodată. Ea însemna tot pământul
locuit etnograficeşte de români. Ţara Româneasă era şi Moldova şi
Muntenia şi Ardealul şi toate se pierdeau pentru ei, pentru români,
în acest nume covârşitor de frumos de Ţara Românească. Noi în
Transilvania avem mărturii începând cu secolul XII, adică înainte de
anul 1200, de existenţa acestui nume. Nu fiindcă ţările româneşti din
Ardeal erau mai vechi decât celelalte ţări româneşti dar, pentru că
aici erau cancelarii pregătite cu notari şi oameni ai bisericii care scriau
aceste lucruri. Prin urmare, denumirile noastre regionale, zice Iorga,
de Banat, Năsăud, Bârsa, Câmpulung sunt de fapt nume locale de
ţări româneşti şi peste tot unde erau români cu formă de organizare
românească izvoarele le numesc ţări ale românilor. Cântecul
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Nibelungilor zice că la nunta lui Attila şi Crimhilda a participat
ducele Rumun din Ţara Vlahilor. Lucrul acesta ar fi trebuit să se
întâmple în secolul IV după Cristos, ceea ce este imposibil pentru
că poporul român s-a desăvărşit prin secolul IX-X. Din moment
ce acest cântec al Nibelungilor zice că un om din Ţara Vlahilor ar
fi putut participa atunci, arată existenţa românilor. Acest pasaj
arată însă cele două nume ale poporului nostru: ducele Rumun
care vine din Ţara Vlahilor. Ceea spune Iorga are o acoperire
în realitate. În jurul anilor 900-1000 sunt pomeniţi românii cu
ţările lor. Denumirea de România este atestată foarte timpuriu
sub numele de Romania. Tot Iorga vorbea de romanii populare.
Aceste romanii sunt prezente peste tot unde trăiau vorbitori de
limbă latină. Asemenea mărturii de romanii l-a făcut pe Iorga să
afirme ceea ce a afirmat”, le-a spus Ioan Aurel Pop profesorilor
români de istorie din Ucraina, Republica Moldova, Serbia şi
Ungaria prezenţi la conferinţa de la Cluj-Napoca.
Academicianul a mai menţionat că în secolul XVI preotul
iezuit ungur Stefan Szanto vorbea despre „Romaniola”. „Din
secolul al XVI avem un exemplu al preotului iezuit ungur Stefan
Szanto, care cere să se înfiinţeze la Roma colegii şi pentru
Valahia Inferioară, adică pentru Ţara Românească de Jos, care
se numeşte Romaniola. Clericul spune că ţara aceasta e vecină
cu Transilvania şi că se numea odinioară Dacia iar locuitorii ei
vorbesc limba italică coruptă pe care italienii o puteau înţelege.
Cu alte cuvinte putem spune că avem atestat încă din secolul XVI

cuvântul de România sau Rumania unei părţi a acestui pământ.
Denumirea de Rumânie însă e atestată încă din secolul XV, nu
în înţeles teritorial ci lingvistic. Vechile teste slavone vorbesc de
Rumânie. Şi să ştiţi că în vremea aceea numele de limbi erau şi
nume de popoare. Deci denumirea este veche.
Multă lume zice că numele de România este nou şi că cel de Ţară
Românească este vechi. Atunci vă întreb ce deosebire este între
numele de România şi cel de Ţara Românească? Numele de Ţară
Românească este unul tradiţional şi care e sinomim cu România.
Prin urmare, numele de Ţară Românească şi România sunt perfect
sinonime şi când avem pomenit pe la 1100 sau 1200 numele
de Ţară Românească îmi demonstrează vechimea formelor
de organizare politică la acest popor numit poporul român”, a
subliniat Ioan Aurel Pop. Pe sigla Centenarului ar fi trebuit să
scrie 100 iar dedesupt Marea Unire.
Preşedintele Academiei Române a ţinut să menţioneze că pe
sigla Centenarului ar fi trebuit să scrie 100 iar dedesupt Marea
Unire. „Nu 100 şi România ca să prostim şi aşa un popor gata
prostit”, a punctat istoricul clujean. Rectorul UBB a mai evidenţiat
că „trebuie să le arătăm oamenilor că nu suntem nici mai vechi,
nici mai grozavi decât alţii dar nu suntem nici ultimii din această
parte a Europei cum insinuează unii în Anul Centenar”. „În acest
an al Centenarului îngăduiţi-mi să vă îndemn cu simplitate,
bunăvoinţă şi înţelegere pentru toţi cei din jurul nostru să ne
sărbătorim viaţa noastră aici, aşa cum se cuvine. Nu am fost nici

mai buni şi nici mai răi decât alţii iar a ne turna mereu cenuşă în
cap e o ruşine şi pentru noi şi pentru cei care vor veni după noi”,
a susţinut Ioan Aurel Pop.
Cea de a XIV-a ediţie a Şcolii de vară cu tema „Provocările
istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul
mileniului trei” se desfăşoară în perioada 9-14 iulie 2018 şi
reuneşte profesori români de istorie din Ucraina, Republica
Moldova, Serbia şi Ungaria. Rectorul UBB le-a spus participanţilor
la evenimentul ştiinţific că organizatorii au ţinut ca la aniversarea
a 100 de ani de la Marea Unire conferinţa să aibă loc la ClujNapoca. „Ne-am gândit temeinic şi am căzut de acord că e bine
ca la 100 de ani de la Marea Unire să facem această şcoală de
vară într-o capitală de suflet a românilor, importantă atât pentru
acei ani în care s-a făcut Unirea cât şi pentru acei ani care au
urmat. Clujul este al doilea oraş ca mărime din România. Vă
aflaţi în cea mai veche, cea mai mare şi cea mai prestigioasă
universitate a ţării, Universitatea „Babeş- Bolyai”, fondată în
1581, cu trei facultăţi aunci şi care încă din secolul al XVI avea
300 de studenţi. Astăzi universitatea are 43 de mii de studenţi,
21 de facultăţi, trei limbi oficiale de studiu şi zeci de programe
în limbile franceză, engleză şi italiană”, a spus Ioan Aurel Pop în
contextul festivităţii de deschidere a conferinţei. (foto - http://
ziarulfaclia.ro/ioan-aurel-pop-explica-de-unde-vine-numele-deromania, 11 iulie 2018)

ROMÂNIA, FRANȚA, ROMÂNIA!
(Impresii de călătorie)
Petre CICHIRDAN
(Urmare din nr. trecut)

O

f, of, cine naiba le-a băgat ăstora în
cap că noi trăim ca în anii şaizeci ai
capitalismului european aflat în putrefacţie!?
E he, dar staţi să ajungem şi în Franţa, prin
mahalalele staţiunilor cu căsuţe pentru turişti,
unde hopurile şi dâmburile de încetinit viteza
sunt mai ceva ca la Râmnicu Vâlcea de prin anii
două mii trei, şi patru, când edilii oraşului nu
ştiau cum s-o ia la dreapta pe culoarea roşie
a semaforului sau cum să încetinească viteza
automobilelor şi săpau aproape tranşee sau
îngrămădeau asfalt …dintr-un loc în altul pe
bună stradă, sperând şi ei că aşa vor prinde o
breşă prin legislaţia europeană, să devenim şi
noi oraş capitală culturală europeană că avem
elevi câştigători la Olimpiadele internaţionale…
ce brand! Şi uite aşa GPS-ul Fordului nostru îşi
pierde memoria, nefiind obişnuit cu biciclete,
virăm la stânga când nu trebuia şi parcăm în
afara Chioggiei, la vreun chilometru de portul
în care vasele spre Veneţia plecau din oră în
oră, sâmbăta chiar şi din jumătate în jumătate
de oră! Parcare excelentă lângă Chioggia, la un
chilometru de port, patru euro pe jumătate de
zi, şi fugim repede spre « vaporello » care, plin de
veneţieni cu paporniţe cu verdeaţă, se întorceau
de la piaţa din Chioggia, sta să pornească
spre Veneţia… Nu puteai vorbi la telefon pe
vaporello căci zgomotul era infernal. Numai
glasuri de raţe şi gâşte nu auzeam! Să nu uităm
că mersul pe jos în Chiogia, prin centru, unde
tocmai era activ târgul de vechituri pe mijlocul
străzii, sub nivelul târgului nostru săptămânal
de pe malul stâng al Oltului, şi pe care aveam să
nu-l mai vedem pe la ora cinci la întoarcerea de
la Veneţia, ne-a trezit în faţa unei istorii vii: am
trecut pe lângă Turnul Ceasului şi clădirea din
care Garibaldi a declarat la 27 Februarie 1867
Republica Italia : « In mezzo a voi parmi d’esere

in mezzo alla mia famiglia » …Care, Republică,
vă spunem drept, nu era cu nimic mai prejos ca
Principatele Române din o mie opt sute cincizeci
şi nouă sau ca România din o mie opt sute
şaptezeci şi opt…când, tot cam atunci, italienii
invadează în căutare de lucru pe lei cântăriţi în
aur…România! … Douăzeci euro de persoană,
dus întors, Chioggia- Venezia…„pe vaporello”:
« Andreea », şi ajungem pe mare la Pellestrinainsulă-şi luăm autobuzul; traversăm Pellestrina
(nu
Palestrina-compozitorul
Renaşterii,
Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594) şi
trecem cu bacul în altă insulă, Lido, apoi din
nou cu „vaporello” la Veneţia! o oră treizeci de
minute. Zărim Veneţia şi deşi erau nori ni se
părea că vedem în zare o întindere colosală de
turnuleţe şi faţade îmbrăcate în aur! la Veneţia
era soare...Ne apropiem de mult râvnitul ţărm
şi totul prinde contur, soarele apare de sub
nori şi Veneţia ni se desfăşoară şi se apropie
de noi ca o aşezare umană ca un imens Serai...
Întoarcem capul câteva grade mai spre dreapta
şi mai apoi spre stânga şi parcă suntem la
porţile Romei (zărim catedrala Sf Petru) sau la
Florenţa sau în altă parte a unui land german
(să nu uităm, de aici şi până la Marea Nordului
s-a întins Sfântul Imperiu Romano German).
După ce aveam să depăşim faţada Palatului
Dogilor am văzut că ne afundăm într-un labirint
de blocuri cu patru cinci etaje cum văzusem şi la
Bayonne în 2004! şi între care erau străzi („Vie”)
de unu virgulă cinci sau patru metri. Colosale
ascunzişuri umane construite din piatră, lemn şi
nisip! cu obloane, nu toate închise, viu coloratemajoritatea în verde şi balconaşe din fier forjat;
şi, care, după o mie opt sute şaptezeci şi cinci
s-au întins, acest fel de construcţii, desigur, mai
bine legate, până la Marea Nordului, şi înspre
Valahia şi Transilvania, până la Cernăuţi şi
Chişnău...Noi doream să zicem şi Cetatea Albă,
că doar sărbătorim Centenarul Marii Uniri, dar
ne oprim aici. Am ajuns înapoi la Sottomarina
pe la ora şase după amiaza şi, totul, astăzi când

scriu, a doua zi, ni se pare ca un vis...Şi încă
nu am spus nimic despre Canal Grande, care
împreună cu golful care precede Veneţia, când
am sosit cu „vaporello”, „bate” orice tablou din
familia lui Breugel care conţin cetăţeni aflaţi „la
mişcare” de odihnă în centrul târgului...
25 mai 2018. La ora cinci patruzeci şi cinci
de minute dimineaţa suntem pe plaja de la
Sottomarina unde facem exerciţii de respiraţie
cu faţa la Adriatica. Apoi scriu, până la opt, ce am
făcut ieri. Astăzi m-am hotărât să-mi cumpăr un
slip: douăzeci de euro şi să intru în mare, după
amiază, când, credem, că va fi soare...Suntem în
a treia zi de aerosoli marini-matinali.
*
Notăm aici, să nu uităm, că odată debarcaţi
la Veneţia şi privind în jur am avut senzaţia,
am constatat, că Veneţia este singurul oraş
din lume care are piaţa centrală în mare şi, în
jurul acesteia, unde nu se ciocnesc zeci de ambarcaţiuni mai mari şi mai mici care o traversează
contunuu de la un capăt la altul, aproximativ un
golf, tronează un imens oraş care se descarcă
spre margini dintr-o amplă construcţie până
la micile ambarcaţiuni pescăreşti din lagune,
şi, pe care, dacă o urmezi constaţi istoria arhitecturală a acestor meleaguri din mai toate
timpurile... Iată, o piaţă albastră, un cer la fel,
şi o cetate cu structură continuă, colorată natural în tot spectrul luminii. Apoi, Piaţa „San
Marco”, dintotdeauna centru al oraşului, în care
ţi se înfăţişează, în toată splendoarea, vechi
edificii cum sunt Turnul Orologiului, Procuratiile
Vechi şi Noi, Biblioteca Marciană şi Muzeul
Correr. În centru se înalţă Clopotniţa San Marco în faţa Basilicii cu acelaşi nume, simbol al
bogăţiei glorioasei Republici Veneţiene, reîmpodobită de mozaicii bizantini în aur, printre cea
mai frumoasă din lume; Palatul Dogilor,
un magnific exemplu de arhitectură gotică
veneţiană cu maiestoasa sa „Porta della Carta”
(poarta documentului, a cărţii scrise, a regulei

obligatorii-scrise...Sculptura înfăţişează un leu
îngenuncheat pe o carte, supus Dogelui! în
faţa Adevărului scris forţa dispare şi rămâne
raţiunea, logica...), Podul Suspinelor (unde
condamnaţii vedeau pentru ultima oară lumina
zilei)...
*
Am cumpărat diverse lucruşoare pentru
fiecare (pălării, slipi) şi pentru Simon Peter (la fel,
slip, bluză, şapcă-lucrurile pentru copii la fel de
scumpe ca pentru maturi) şi la ora cincisprezece
şi jumătate am intrat în Adriatica pentru prima
dată cu gândul şi faţa spre Veneţia, şi am stat
o oră întreagă! Excepţională apă, la un metru
şi jumătate adâncime vedeam fundul mării, şi
aşa am scos trei scoici, cu piciorul (neputând
băga capul sub apă din cauza aparatului şi
urechii mele stângi, operată şi răsoperată de la
opt ani...Iată şaizeci de ani de la prima operaţie
la ureche! ce aniversare!... Am considerat
această zi cea mai importantă zi din întreaga
deplasare, una care a inaugurat înclinarea
noastră către civilizaţia răsăriteană, a sudului
european, mediteraniană, nemaiîntâlnită,
creată de-a lungul timpului între (şi pe) coasta
dalmată şi coasta italiană ...Am făcut cunoştinţă
cu Adriatica, aici, lângă Veneţia, la Sottomarina!
şi ne-am hotărât să venim şi a doua oară, la
anul!
26 mai 2018. Sâmbătă. Toată ziua am rulat
pe autostrăzile dintre Sottomarina-Chioggia
(Italia) şi Pertuis-Aix-en-Provence (Franţa), 860
Km, nouă ore. Am trecut pe lângă Padova şi neam îndreptat spre Verona, Brescia, Cremona (vă
daţi seama, nu puteam să nu ne amintim că aici
a fost patria lutierilor de viori: Amati, Guarnieri
şi Stradivarius), Piacenza; loc în care ne-am
dat seama că numai pentru România-regină
a chimiei-s-au închis combinatele chimice ori
s-au transformat în fier vechi. În Piacenza am
constatat (din maşină) că aceste combinate
sunt în toiul producţiei lor! Ne-am dat seama
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că în secolele XX şi XXI economia mondială s-a
bazat şi se bazează încă pe industria chimică la
fel de importantă ca industria siderurgică, dacă
nu mai importantă! Este clar pentru oricine, de
ce industria chimică şi a construcţiilor de maşini,
şi industria alimentară-împreună cu industria
uşoară românească: pe locul întâi în lume-au
fost lovite primele, după 1990! A urmat Savona,
şi, aproximativ 250 de km până aproape de
Monaco am mers prin tunele. Ce idee... să
nu distrugi ecologic natura şi să construieşti
tunele! Mă gândeam, de ce autostrada SibiuPiteşti pe lângă Râmnicu Vâlcea (cu ramificaţii
spre staţiuni) şi care trebuia construită încă din
anul 2000 nu s-a gândit la fel, fiindcă pe lângă
problema ecologică, terenurile expropiate ar fi
fost mult mai puţine...problemă esenţială mai
ales într-o ţară în care vânzarea de pământ
este singura aducătoare de profit, şi, de treizeci
de ani, nu facem decât asta...În schimb am
început mileniul trei cu construcţia autostrăzii
Transilvaniei, care trebuia să unească Clujul
cu Bucureştiul prin Valea Prahovei, cu firma
Bechtel, care s-a văzut, nu a funcţiont bine decât
până s-a terminat expropierea terenurilor din
zona Clujului şi Turdei...Mulţi nu înţeleg de ce
cu o forţă de muncă de o mie de ori mai ieftină
ca în Italia sau Franţa autostrăzile în România
costă de trei, patru ori mai mult decât în
celelalte două state, regine ale autostrăzilor...
Desigur, am scris de multe ori despre acest
lucru, pe lângă costul expropierilor trebuie
adăugat costul care rezultă din regula celor
cincizeci procente (jumătate, da!) din costul
total prin care s-au îmbogăţit funcţionarii de la
Drumuri Naţionale şi politicienii garanţi... Este
un spectacol să ieşi din munte la Ventimiglia,
să întorci capul şi să vezi cele două găuri negre
aproape de culmea de sus a munţilor...În faţă,
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în loc de graniţă ne aşteptau douăsprezece
porţi de intrare pe prima autostradă franceză.
În Franţa pe o autostradă poţi să intri şi să ieşi
de mai multe ori, după propietar, plătind o taxă:
3, 15, 6, 12 euro... Să mai spunem că drumul
dintre Cremona şi Cannes pare a fi o revoluţie în
materie de construit străzi şi poduri, şi tunele,
din care ar fi trebuit să înveţe întreaga Europă,
o revoluţie în materie de artă a construcţiilor
care a făcut posibilă traversarea sudului
Europei la mare înălţime străpungând munţii şi
traversând văile care coboară abrupt în Marea
Mediterană... Ventimiglia, Nisa, Cannes, Aixen-Provence la Pertuis în Chempingul CapFun,
unde am rămas două nopţi, ziua de duminică,
de sâmbătă seara până luni dimineaţa...În
depărtarea zăream Marsilia!
28 mai 2018. Luni. Am părăsit Pertuis la
8:30 şi am rulat spre Biaritz 720 de kilometri,
ajungând aici la Bidart, Chemping Oyam, după
opt ore, la 16:30. Căsuţe cu trei camere foarte
mici, cu câte două paturi, un salon suficient de
mare cu o canapea şi toate uneltele necesare
pentru bucătărie: aragaz cu cuptor, microunde,
frigider mare, vase şi tacâmuri; o baie cu un
duş cu lavoar şi o încăpere exagerat de mică cu
un wc. 17.5 euro pe zi un el şi o ea, plus 3.5
euro pentru fiecare persoană în plus...5 euro
dacă foloseşti lenjeria proprietarului. Primul
incident, care s-a lămurit mult mai târziu, a fost
alimentarea pe card (AinG) cu motorină dintr-o
staţie fără personal uman...pentru câteva zile
Emil a rămas fără 130 euro, garanţie! oprită pe
card! motorina l-a costat 35 euro! Franţa, ca şi
în 2004, nu se mai arată ospitalieră aşa cum ni
s-a arătat la Paris în 1990, când încă mai era o
mare putere colonială...Nu am înţeles nici acum,
în august 2018, de ce a trebuit ca pe uliţa de

acces la Champing să trecem peste trei rânduri
de denivelări pentru micşorat viteza, Fordul cu
care ne deplasam, de câteva ori, atingând cu
scutul de la baia de ulei, strada! În 2004 nu am
observat aceste denivelări care şi-au găsit atâta
succes în Vâlcea noastră dragă încă din 2003!
29 mai 2018. Marţi. La ora şase, dimineaţă,
am făcut o primă recunoaştere până în centrul
Bidart-ului unde se află o catedrală construită în
secolul XVII. Centrul Bidart-ului se află pe linia
de autobus care merge la Biaritz şi Bayonne,
între cele două plaje: „du Centre” (jos-şosea
la nivelul plajei) şi „d’Erretegia” (sus-la nivelul
centrului-vârful dealului). Abia aştept să fac
cunoştinţă cu oceanul, poate după amiază.
Astăzi, pe la 17 am făcut cunoştinţă cu
oceanul, pe care din vedere îl ştiam din 2004,
la plaja „d’Erretegia” la care am coborât
echivalentul a o mie de trepte de pe înălţimea
Bidart-ului. Mai înainte am studiat interiorul
Catedralei din centru-1644-îmbrăcat complet în
lemn, o biserică din care lipsea complet pictura,
dar, care, de prin secolul XX şi-a făcut prezenţa
cu un brâu de tablouri în manieră Popart cu
chipul Mântuitorului în diverse ipostaze-expresii
fără nicio legătură cu religia...cu reclama ceva la
genul vorbirii în piaţa publică despre fericirea
universală, după globalizare...Mă rog, nici nu
am vrut, nici nu am înţeles mai nimic...ceva
expus, cum i-am spune noi, „ca nuca în perete”!
Aşa cum este şi monumentul închinat „Copiilor
Franţei” morţi în Primul Război Mondial. Litere
săpate în marmură şi atât. Bine că nu erau eroi
din al Doilea Război Mondial, că atunci chiar că
mă enervam ştiind ce-au făcut bărbaţii francezi
din Rezistenţă cu femeile lor pe care le-au
aruncat în braţele nemţilor ca să nu se tragă nici
un foc în oraşul luminilor...Oricum, micul centru

din Bidart pare între orele 9 şi 19 o permanentă
sărbătoare a artei scrise şi imaginii din faţa
buticurilor de cărţi, ziare şi reviste...încă!
culoarea roşie, dominantă. Coborând coasta
de la Bidart spre plaja „d’Erretegia”, plină de
stânci dărâmate-sfâşiate am savurat spuma
provenită din valurile, sparte de ţărm, ale unui
ocean precum nările unui taur spumegând
înspre uscat...înspre acurateţea şi strălucirea
toreadorului. Ocean a cărui salinitate o simt
şi acum, când scriu aceste rânduri, în pat, în
strâmta cameră de căsuţă din Champingul
Oyan, ora trei noaptea.
30 mai 2018. Miercuri. Zi ieşită din comun,
am plecat la San Sebastian, Spania, 40 Km
distanţă de Biaritz. Două ore am stat în piaţa
centrală cu fantastică vedere şi plajă la Oceanul
Atlantic. Nu îmi imaginam că va fi atât de
uşor să ne descurcăm cu maşina. Aproape
tot centrul este un enorm garaj subteran, cu
multe intrări şi ieşiri în diferite locuri. Oraş de
vis, San Sebastian, în care vechiul şi noul se
îmbină mai mult decât armonios, parcă anume
făcut să ţină cât mai mult timpul în loc. Ne-am
întors în aceeaşi zi la Biaritz, acolo unde este
înmormântată Gabi, soţia lui Emil (înhumată în
2004) destul de devreme şi având suficient timp
de a face cunoştinţă cu plaja „du Centre”, din
Bidart, în timp ce Emil depunea flori şi se ruga la
locul de veci (50 de ani) cumpărat pentru Gabi
şi pentru el...Chestiune evreiască acest cincizeci
de ani, citim în cartea lui Moise că nimeni nu
poate fi proprietar absolut pe ceva, inclusiv
pământ, la cincizeci de ani expiră dreptul de
proprietar, şi, dacă nu se iveşte altcineva cu
drept de urmaş să o preia, proprietatea trebuie
cumpărată din nou de cel ce o deţinea...
(Va urma)

MIHAI VINEREANU: „DICŢIONAR ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE.
PE BAZA CERCETĂRILOR DE INDO - EUROPENISTICĂ”

J

oi 30 august 2018, la Biblioteca Judeţeană, Mihai
Vinereanu şi-a prezentat dicţionarul său, etimologic, pe
baza cercetărilor de indo-europenistică! Lucru care i-a bucurat
tare mult pe daciştii, care, deşi au crescut şi învăţat, cei mai
mulţi, şi muncit în leagănul folclorului lui „Bădiţa Traian”, atât
în Oltenia, cât şi în Basarabia, Bucovina şi Muntenia, astăzi, nu
ştim din ce cauză, detestă tot ce ţine de Romulus şi Remus şi
se fac de râs, spurcă numele lui Traian, neagă actul de naştere
al românilor scris în marmura Columnei lui Traian de către
Apolodor din Damasc; şi, unii preoţi, mai că neagă creştinismul
erei noastre ca fiind de sorginte iudeo-romană! Măi să fie...„Se
vorbeşte ca româna este mai apropiată de latină decât… chiar
italiana. Nimic mai departe de adevar! ca unul care am elaborat
Dictionarul Etimologic al Limbii Romane am spus şi o repet că
limba româna nu are mai mult de 13-14% din lexicul ei comun
cu latina, dar asta nu înseamna că toate aceste cuvinte provin
din latină. De multe ori legile fonetice nu ne dau voie să le
derivăm din latină. Cel puţin 60% din lexic este dacic. Deci din
punct de vedere lexical româna este continuatoarea limbii dace.
Originea cuvintelor este explicată prin comparaţia cu alte limbii
indo-europene, cu referire la rădăcinile indo-europene elaborate
de cei mai mari lingvişti ai seclolui 20. La nivel
grammatical avem de asemenea, sunt multe
aspecte de structură gramamticală care nu se
explică prin latină sau altele care se explică la
fel de bine prin comparaţia cu alte limbi indoeuropene. Deci cam aşa stau lucrurile în câteva
cuvinte.” (www.ioncoja.ro) Citatul aparţine lui
Mihai Vinereanu, şi vedeţi, nu are nimic cu era
noastră cea de după Iisus Christos. Din contră
domnia sa găseşte o tehnologie de analiză
etimologică apreciată de toată lumea, indoeuropenistică, care nu are conotaţie la geneza nostră ca neam,
subliniind doar latura fonetică, indo europeană, a cuvintelor,
care prin această metodă mulţesc cuvintele dacice, pure, la
aproximativ o mie!... Foarte frumoasă expunerea de la Biblioteca
Judeţeană, până la momentul în care a spus: Noi trebuie să ne
înarmăm, să nu vină oricine (??) să ne spună, ce căutăm, noi,
aici! Ştefan Stăiculescu a sărit ca ars! Ce rost are să dăm numele

(ca şi cum l-am dat noi, ciucureii ăştia moţaţi postrevoluţionaricare răcnesc că a fost lovitură de stat...dată de unguri!, desigur,
şi de ruşi!) Calea lui Traian, străzii care s-a chemat V.I.Lenin din
1947 încoace...Să-i dăm numele „Decebal”! Să dăm statuia jos a
lui Traian din intersecţia de la Filarmonică-Liceul Lahovari-şi să-l
punem pe Burebista! Hei, hei, şi sala, mai goală, a intrat în delir...
Vrem capul lui Moţoc, că, uite, vrea să pună Lupoaica Capitolină
la intrarea în „Versail”, între Cartierul Traian şi Bustul aceluiaşi
călău şi criminal! Ei, hei, şi l-au amestecat şi pe venerabilul
Dumitru Bălaşa, nu pentru persoana sfântă şi savantă din el,
ci pentru că susţinea că Roma a fost în Moldova, la Roman, şi
romanii se trag din daci! Măi să fie, era să cădem şi noi în porcăria
generală (provocată, probabil de Pesta Porcină, mai deunăzi de
Gripa Aviară)... Strigăm: - Fie-vă milă, doar toţi aţi colindat, şi
sunteţi creştini, cu pluguşorul lui Bădica Traian! Huo, habar nu
ai! a venit imediat răspunsul: nu Traian, ci Troian! Aoleu, ne-am
împotmolit rău, ne-am făcut de râs! nu ştiam că „Bădica Troian”
nu e grămadă de zăpadă sau şanţ, ci chiar Traian! Băi, am strigat,
nu amestecaţi protoera omenirii cu era noastră creştină...Istoria
nu e exactă nici în secolul XX, dar mai înainte de începutul lumii
DOMNULUI! La început El nu a ştiut decât o singură limbă, mai
apoi a învăţat şi (semn că nu s-a odihnit total în
a şaptea zi, căci nu avem în săptămână opt zile)
apoi le-a amestecat, iar mult mai târziu, peste
noapte a făcut ca Apostolii să cunoască limbile
neamurilor!... Până la urmă a ieşit că golanii
trebuiau bătuţi în gură în piaţa Universităţii şi
ungurii aşişderea, şi ruşii, şi bine a făcut domnul
Iliescu ce a făcut, că acum iată tot golanii ies, din
nou, în stradă...Păi ce, jandarmii sau ce erau ei nu
au ieşit în stradă când domnul Băsescu le-a tăiat
salariile? Sau, că, la confruntarea finală pentru
preşedinţia României „rumânii” pur sânge cântau inconştienţi
„Treceţi batalioane române Carpaţii”? Dar dacii au rămas în istoria
umanităţii prin Columna lui Traian ridicată de acest puternic trac,
împăratul Traian, la Roma! Imperiul Roman de Apus s-a chemat
Romania! Şi ultima ştire, de ultimă oră, legată de Dacia, a cărei
glorie, după secolul I (după Christos), este cunoscută în lume,
iată, citim în cartea lui Emilian Frâncu, „Istoria catolicismului

în judeţul Vâlcea, Ed. „Antim Ivireanul”, 2018, în traducere, la
pag 366: „Opreşte-te călătorule! Unde natura îţi porunceşte
să te opreşti şi vitejia lui Traian s-a oprit! Aici, sub auspiciile lui
Carol al VI-lea, împăratul Cezar cu adevărat August, începe un
război scurt dar prin puterea sufletului, Eugeniu, comandantul
locţiitor al Cezarului supune Dacia...”-o inscripţie a timpului,
1717, în stâncă la construirea drumului imperial „Via Carolina”.
Inscripţia este în limba latină şi se află pe o placă din Ţara Loviştei
în punctul Ganga...Deci în Europa, acestui teritoriu, al României
de astăzi, i se spunea Dacia. Deci, nu înţelegem, de ce trebuie să
sărim peste milenii ca să ne căutăm originile limbii, când suntem
parte din acest imens imperiu, al ultimilor două milenii, Imperiul
Romano-German! având în inima Romei Columna lui Traian,
cu daci şi romani sculptaţi în marmură, aşa cum nu are nici o
altă naţie din teritoriul european... Oricum, atât de aprinse au
fost spiritele că distinsul oaspete, nu a mai apucat să folosescă
tabla şi creta, pentru a-şi demonstra cercetările. În nici un caz
nu credem că există cineva sănătos la minte care să nu susţină,
că cele douăsprezece seminţii ale lui Iacov, cel venit din Noe prin
Avraam, şi numit Israel, au existat împreună cu popoarele trace,
dace şi celte şi între care dacii până la cucerirea romană au fost
cei mai bogaţi şi puterinici!...făcând faţă, romanilor-devenind
provincie-şi mai apoi tuturor popoarelor migratoare, imperiilor
pe care le-a străjuit.

s-p. c
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Centenarul Marii Uniri

ANDREI EŞANU ŞI OCTAVIAN MOŞIN DIN CHIŞINĂU LA BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ VÂLCEA
S

ub egida Centenarului Marii Uniri,
miercuri, 22 august 2018 la Biblioteca
Judeţeană Vâlcea, Eugen Petrescu, preşedintele
Filialei Vâlcea a Cultului Eroilor „Regina Maria”,
a organizat o întâlnire cu doi oameni de
cultură din Republica Moldova: Andrei Eşanu,
academician, şi preotul cărturar Octavian
Moşin din cadrul Mitropoliei Chişinăului.
Centenarul Marii Uniri! Basarabia, teritoriu
sfânt, care în martie 1918 a dat tonul acestei
Uniri, după o sută de ani de ocupaţie ţaristă.
Ţarul Alexandru I a primit de la marile puteri
europene, în 1812-Tratatul de la Bucureşti,
cadou acest teritoriu aparţinând Moldovei şi
care în partea sa de sud, judeţele Cahul, Chilia
şi Cetatea Albă se numea Basarabia (istorică);
partea de nord, fiind raiaua Hotin. În 1918,
toate acestea erau împreună şi s-au unit prin
voinţă proprie cu Regatul României, singura
putere din zonă în acea perioadă, câştigătoare
în Primul Război Mondial, capabilă să formeze
un stat unitar, să aibă o limbă comună. Părinţii noştri din Basarabia, ocupată de ruşii
lui Nicolae al II-lea, din Bucovina ocupată de
Austria lui Franz Joseph, ştiau toţi şi limba rusă,
şi limba germană, şi limba română! Nici Franz
Iosif şi nici Nicolae al II-lea, nu au desfiinţat
biserica ortodoxă şi nici limba română...
am zice, din contră! ...Păi toţi marii noştri
lingvişti şi mari grăitori, şi scriitori, de limbă
românească, literară, „limbă de mieregură de aur” s-au născut şi au trăit trăit în
aceste teritorii...Să mai spunem că în 1861 se
înfiinţează Dieta ducatului Bucovinei al cărui
preşedinte este Eudoxiu Hurmuzachi, român,
numit astfel şi mareşal al Bucovinei. Referitor
la Basarabia, între 1812 şi 1918 Chişnăul a
avut douăzeci şi doi de primari, toţi români, iar
primul guvernator al Basarabiei a fost român:
Dimitrie Scarlat Sturza...

Întâlnirea a fost deschisă de prefectul Florian
Marin care s-a bucurat de prezenţa celor doi
invitaţi, ocazie de a aduce în discuţie preţioasele
momente ale anului 1918, când Basarabia,
prima, în martie, s-a unit cu ţara mamă. Domnul
prefect a dus mulţumiri şi organizatorului, care
în numele Asociaţiei Naţionale, dar şi în nume
personal, a organizat întâlnirea...
Dinică Ciobotea a început şirul discursurilor
colocviului, unul deosebit de amplu prin
cuprinsul tematicii, concis în acelaşi timp,
acoperind toată problematica legată de
numele Basarabiei şi de unirea cu Republica
Moldova-fapt care nu poate exista fără voinţa
majorităţii cetăţenilor din Republică. Acoperind
şi celelalte probleme legate de latinitatea şi
romanitatea românilor, care astăzi, fără să aibă
vreun sens, provoacă toate mediile de cultură,
revitalizând-exagerând, prezenţa în antichitate
a culturii dace superioară culturii romane, a
limbii dace superioară limbii latine sau existând
înaintea ei, stigmatizarea numelui împăratului
Traian şi glorificarea lui Decebal. Am spus,
am numit-o fără noimă, chiar o prostie, din
moment ce evenimentele provocate de romani
în Dacia, aparţin secolului II al creştinătăţii,
când se dezvoltă un trunchi comun al culturii
şi care va domina Europa următoarelor două
milenii, în timp ce principalele mişcări din
cultura traco dacă au loc în antichitate şi nu
au forme de manifestare relevantă în cultura
europeană... Profesorul Ciobotea, cunoscut
istoric craiovean a mai punctat în pledoaria sa
îndreptată unităţii naţionale, a însemnătăţii
actelor de unire începând din secolul XVII,
dar mai ales a vorbit despre însemnătatea şi
valoarea „naţionalului” în evaluarea oricărui
gest din trecutul şi prezentul, şi din viitorul vieţii
economice şi spirituale, politice, româneşti.
Istoria noastră nu poate exista, fi înţeleasă

fără sublinierea permanentă a caracterului ei
naţional! Ascultăm, gândim şi notăm: caracter
naţional, cultură naţională, stat naţional!...
concept proniator în analiza istoriei noastre ca
naţie. Concept care nu poate lipsi din analiza
oricărui stat şi naţiune-din orice timp de când
există statul (iată, din timpul ieşirii evreilor din
robia Egiptului, când, conduşi de Moise, aceştia
înfiinţează statul lui Israel!
Octavian Moşin l-a prezentat pe Andrei
Eşanu, care era însoţit de soţia sa şi care ulterior
i-a prezentat cărţile. „... Astăzi academicianul
Andrei Eşanu reprezintă un nume emblematic
în istoriografia medievală românească şi
cea europeană prin studierea profundă a
istoriei cărţii vechi tipărite din Moldova, a
activităţii multifuncţionale ale lui Ştefan cel
Mare, Nicolae Olahus, N.M. Spătarul, membrii
dinastiei Cantemir, Axinte Uricarul, mitropoliţii
Movilă, Varlaam, Dosoftei şi Iacob Putneanul,
episcopul Mitrofan ş.a.” (Acad. Gheorghe Ducapreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
în volumul „Academicianul Andrei Eşanu.
Biobibliogafie”, Chişinău, 2013, p 4-5)
Gabriel Croitoru a prezentat metodologia
sa de descoperire a autorilor Marii Uniri-1918eroii înscrişi în marmură, pe monumente,
ai Primului Război Mondial, sau din „cărţile
de aur” care trebuiau scrise încă din timpul
Reginei Maria, odată cu ordinul de construcţie
de monumente, toate în aceeaşi tehnologieteracotă cu armătură-închinate eroilor din
Primul Război Mondial şi celor ai Războiului
de Independenţă din 1877. Menţionăm
că Monumentul Independenţei României
din Râmnicu Vâlcea este construit înaintea
ordinului Reginei Maria, el aparţine iniţiativei

prefectului Gheorghe Sabin şi este executat din
piatră, în noua tehnologie de cioplire modulată
a italienilor conduşi de Raimondo Lozupone,
sosiţi aici odată cu Antonio Copetti: construcţia
din blocuri masive!
L-am ascultat pe Andrei Eşanu care
ne-a vorbit despre activitatea de cercetare
istorică din Republica Moldova, activitatea
sa personală, dar, ca şi la cercetătorii noştri
ajunşi academicieni, care nu puteau vorbi
de legionari şi regalitate-structura lor fiind
formată împotriva acestora-am observat
adversitatea pentru ţarism, acesta fiind (aşa
cum ne-au tot cântat istoricii socialişti) modelul
perfect de ucidere a naţiilor şi popoarelor prin
deznaţionalizare... Când a vorbit despre ţarism
aproape că nu l-am recunoscut pe marele
istoric, şi savant, membru al Academiei de
Ştiinţe al Republicii Moldova Îmi venea să mă
ridic şi să-i vorbesc despre cartea „Să nu ne
răzbunaţi” a monahului Moise din Alba Iulia în
care un „Bunel” din Basarabia anului 1940, după
semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, care
până atunci îşi spunea „Tatăl Nostru” în limba
rusă, după ce i-a venit Armata Roşie în casă şi
i-a dat jos portretul ţarului, a început să spună
„Tatăl Nostru” în limba română! Credem, crima
URSS faţă de Europa de Est şi Asia de sud est, şi
Extremul Orient este de infinit de multe ori mai
mare decât deznaţionalizarea care se zice ar fi
avut loc în Imperiul Ţarist! Noi vedem că astăzi,
după două sute de ani, mai toate popoarele
oropsite de ţari şi primi secretari sunt mai vii
decât oricând, stăpâne pe soarta lor, membre
ONU, având limba maternă în chiar matca lor,
ca limbă naţională!

pcickirdan

DOMNU-VICU, OMUL-TIMP AL VAIDEENILOR
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arăși reporter. Vineri, 15 iunie, la primăria Vaideeni. Mi se
întâmplă ceva curios. Observ în fața clădirii un stâlp. Se
poate ca el să fi fost pus acolo de mai demult, cu plăcuțele lui
indicatoare cel puțin bizare pentru citadini: „spre plaiul Frăsinet,
triunghi roșu, trei ore; către plaiul Nedeii, bandă albastră, două
ore; spre vârful Teiș, punct roșu, două ore.” Eu însă atunci l-am
observat. GPS-ul insolit m-a oprit pe trepte pentru câteva
secunde. Unitatea de măsură a trimiterilor, normală pe munte,
era în ore!!! Ca și când toți cei care citeau ar fi făcut parte din
lumea lor, a muntenilor (dar eu făceam parte din muntenii
Rarăului și Giumalăului), informațiile erau marcaje turistice,
cifrate pentru pantofari: două ore, însemna două ore de mers pe
jos. Următoarea informație era „plai”sau „vârf” asta însemnând
urcuș substanțial până-n golul alpin, adică pentru profani, maxim
patru kilometri pe oră în marș lejer, în consecință, punctul căutat
se afla la șapte-opt kilometri.
Indicatoarele trimiteau spre străzile către care erau așezate,
ca puncte de reper ale plecărilor către „acolo”, măsurând drumul
în unități de timp, indicând cu precizie că în ordinea importanței
celor două coordonate ale existenței: spațiu și timp, la ei timpul
era cel care prima, care le dirija viața. Ce învățătură!!! Cine are
ochi de văzut și cap de priceput înțelege:

„- Locurile, spațiul, spunea stîlpul, ne aparțin de când venind
aici să căutăm libertate, le-am botezat după legile noastre, după
numele celor care le-au bătut primii cu piciorul și-au bătut primii
brad tăiat și însemnat cu însemnele lor, asta însemnând ca să
se știe că muntele ăsta este al lui cutare iar plaiul ăsta al lui
cutare...consemnând vechea lege „a primului venit.”” Faptul,
însă, că se preciza un anume timp de ajungere acolo înseamnă,
are, valență de invitație. Te lasă în lumea lor, lumea cea atârnată
între vărfuri de munți, plaiuri și nori. Acolo unde, cum spun
versurile unui cântec de muntean huțan, „mângâi stelele cu
mâna”. Nu sunt vorbăreți de obicei. De obicei, propozițiile lor
au subiect și predicat, rar căte un complement. De atribute nu
au timp. Sunt extrem de zgârciți la vorbă. Nici când te cheamă
la masă nu o fac decât o singur dată obligându-te ca la rândul
tău să fii zgârcit cu timpul tău și hotărât: vii sau nu vii. Sunt
foarte conștienți că viețuirea pe lumea asta este dureros de
trecătoare și, dacă vrei să nu faci umbră degeabă pământului
nu ai timp de pierdut...Cred că asta este directa consecință a
traiului pe lângă munți, conviețuirea cu veșnicia munților nu
poate să nu te pună pe gânduri, gânduri care, în această situație, sunt filosofie pură. „Filosofia”, adică iubirea de înțelepciune...

Stau pe scările de piatră ale primăriei și nu mă pot opri să
nu fac o constatare amară în ceea ce mă privește, dar care se
poate extinde...-Doamne, cât timp aș fi putut folosi „cu folos”
dacă m-aș fi uitat atent împrejur la ce spun lucrurile cu care ni
se încrucișează cărările...
Timp...Timp...Urc scările, zâmbind înăuntrul meu. Făcusem
marea descoperire: stâlpul cu timp...
Cu puțin noroc, aflu că primarul mai este încă și intru. Bat,
aud permisiunea de a intra și deschid ușa. Dincolo de ușă, la
masă, rezemându-și dreapta pe ciomag, cu peste cincisprezece
ani în plus așezați pe umeri și măsurând timpul de când i-am
luat ultimul interviu, de vorbă cu primarul, stătea cel mai drag
om mie din Vaideeni, Domnu-Vicu, domnul profesor Vartolomei
Todeci. Încă sub impresia puternică a „Stâlpului cu timp” plantat
cu socotit rost chiar în fața primăriei, am, văzând pe domnul
Vicu, o revelație: Iată și „Omul- timp”!
Pe domnul profesor Todeci l-am cunoscut cu mulți ani în
urmă. Prin anii 2001-2002, reporter la postul local Vâlcea- doi,
chemată de domnul Vicu. Atunci am auzit că biblioteca din
Vaideeni a fost închisă. M-am prezentat imediat la primărie șiam stat de vorbă cu oamenii.
- Până se ocupă din nou postul, devenit vacant. mi-a zis
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primarul de atunci. Concurs, a spus primarul, concurs, dar iată că
suntem la al treilea și nimeni nu se calfică.
- Curios, am zis noi. A naibii de curios! Așa că ne-am hotărât
să supraveghem concursul. Am „păzit” împreună ultimul din
examenele de ocupare a postului de „bibliotecar” al bibliotecii
de la Vaideeni care, o perioadă fuseseră „cu cântec”. Postul, de
fapt, trebuia dat unei alte persoane decât acele care se prezentau
la examen. Atunci, sub un motiv sau altul, examenul se anula și
se amâna.
M-au chemat, ca observator neutru. La rândul meu l-am chemat pe domnul scriitor Petre Petria de a cărui prietenie mă bucuram, pe domnul Dumitru Lazăr, directorul Bibliotecii Județene
Vâlcea a cărui apreciere mă onora, din presa vâlceană l-am avut
lângă noi pe dl. V. Smedescu și, bineînțeles, l-am avut mereu
alături pe domnul profesor Todeci care mă chemase. Atât domnia
sa cât și mulți alți din seniorii satului, erau cumplit de revoltați:
- Biblioteca e a noastră! Noi am făcut-o!
- Bunicul meu, care era cioban, a adus ca pe-o comoară,
în traistă, câteva cărți și le-a donat bibliotecii spre înființare!
mi-a zis doctorița Ilena Lupulescu din Vaideeni. Toți ciobanii
au făcut la fel. Toți ciobanii știau carte, zicea domnul Vicu, toți
ciobanii citeau. Sus, la stâni, fiecare cioban avea o Biblie din
care, duminica, în timpul slujbei, citea cu glas tare din Evanghelii.
Niciodată n-au fost ciobanii Vaideenilor fitecine. Cum să le
închidă cineva biblioteca, mândria lor?
Ei bine, ultimul examen, cel decisiv nu s-a putut matrapazlâca
(iaca termen!!! sigur din fondul de turcisme...). Zilele trecute,
m-am întâlnit cu bibliotecara casei de cultură.
- Sunt tot aceeași persoană, acea care a câștigat atunci
concursul. Vă mai aduceți aminte cât a durat? a zis.
- Nu, am uitat.
- Douăsprezece ore! A început dimineața la ora opt și s-a
terminat la opt seara...
În zilele cât am tocit pragurile casei de cultură și ale primăriei,
am avut norocul, privilegiul să depăn cu domnul Todeci, poveștile
și legendele satului, istoriile domniei sale despre ciobani,
ciobănia ca mod de existență dar și ca filosofie de viață, despre
cultura scrisă și nescrisă, despre domnia sa, despre viață...A ieșt
un reportaj grozav. Filmat, pe bune, începând cu strada pietruită
pe care urcasem ca să ne întâlnim cu dumnealui, întâlnirea
însăși, pe stradă, neregizată...discuțiile minunate avute acasă
la dumnealui, poveștile depănate alături de ceaiul oferit de
doamna Todeci...poveștile unui sat, ale unui ancestral mod de
existeță împletite cu poveștile vieții sale, poveștile unui neam
care de șase-șapte sute de ani nu și-a plecat capul și genunchiul
decât în fața lui Dumnezeu...
Era acum, în fața mea, un om schimbat fizic. Purta, după cum
am zis, cei cincisprezece-șaisprezece ani care trecuseră, pe umeri,
rezemându-i în toiag. Ochii vioi erau după dioptrii consistente,
rinichii obosiți trebuiau des ajutați cu dialize, glasul însă era
neschimbat. Spre surprinderea mea m-a recunoscut imediat.
Așezat în dreapta primarului, pregăteau amândoi evenimentul
de peste o săptămână, eveniment care trebuia să se deruleze
în cadrul Semicentenarului Învârtitei Dorului. Mai întâi, lansarea
de carte, a ultimei cărți scrisă de domnu-Vicu. Apoi, primarul și
satul, hotărâseră ca în semn de considerație pentru activitatea
devotată de atâtea decenii pentru sat, domnul Vicu să fie declarat
cetățean de onoare al satului. Multe alte evenimente aveau să
se mai deruleze în sâmbăta hotărâtă: după declararea cetățeniei
de onoare, după lansarea de carte a domnului Todeci urma
lansarea de carte a domnului Lassange, cel care timp de peste
cincisprezece ani a studiat fluierele din Vaideeni ca instrumente
muzicale ancestrale, apoi cuvântările multor invitați marcanți
din viața culturală a Vâlcei care aveau diverse comunicări în
domeniul folclorului și al istoriei Vaideenilor.
Mă uitam la cei doi cu deosebită admirație. Îi despărțea
o perioadă de două, chiar trei generații dar se comportau, cu
condescendență evidentă, ca și cum ar fi fost leat.
- Mai țineți minte, în anul 19.. a venit la noi pentru cercetarea
folclorului un domn...cine era?
- Da, îl chema...și-i spunea Todeci numele, prenumele,
funcția, data când a venit, pentru ce a venit... Asta nu mai era
memorie de octogenar! Și atunci ce era? Memoria vie și nescrisă
a satului??
Primarul nota, domnul Vicu povestea...
- Despre Luca Solomon, domnule Vicu?
- Eu am pus școlii numele lui, răspundea domnul Todeci. Să
vezi cum, și povestea se torcea iar din caierul cu amintiri...
- Am primit de la domnul primar, zic eu, una din cărțile
dumneavoastră de poezii. Câte cărți a scris domnul Vicu?? îl
întreb pe primar.
- Nouă cărți, cred: „ Plaiul dorului”, „Izvorul zânelor”,
„Date importante din istoria satului Vaideeni județul Vâlcea”,
„Monografia Vaideenilor”, unde a fost și coordonatorul
colectivului de autori, „Poezii și cântece păstorești”, „Păstori
poeți”, „ Amintirile lui Nicolae Roman Băeșu din al doilea război”,
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„Note și amintiri, impresii de război ale sublocotenentului
M.M. Ionescu” și ultima, cea pe care o vom lansa sâmbătă,
„O viață trăită prin muncă”. „Un mărginean din Vaideeni” este
o carte scrisă de domnul Gheorghe Diaconu despre oamenii
din Vaideeni și despre domnul Vicu, iar„Note...” și „Amintirile”...
le-a scris folosind caietele cu însemnări ale autorilor, morți
demult.
Reiau ideea, scotocindu-i profesorului amintirile și valențele
lor:
- Am găsit acolo o poezie scrisă de dumneavoastră în
amintirea masacrului de la granița de nord a României, de la
„Fântâna Albă,” acum în Ucraina. Am fost acolo pe 1 aprilie.
Au fost uciși la granița țării câteva mii de bucovineni care,
după cedarea teritoriilor Bucovinei de nord, încercau să fugă în
țară de frica urgiei bolșevice. Cum de-ați știut despre crima asta
care s-a petrecut la aproape o mie de kilometri de aici spre
nord?
- Munții vorbesc între ei, draga mea! Vorbesc și-și spun taine
care sunt păstrate de ei cu desăvârșire până cănd adevărului
ascuns și păstrat de ei îi vine rândul să vorbească...Munții au
legile lor și tainele lor. Eu sunt sigur că sunt plini de sfințenie...De
mult, se vorbea că însuși zeul Zalmoxe s-a retras în munții noștri
și ne apără de acolo...
- Nu-i frumos să înteb, dar, câți ani aveți domnule Todeci?
- Destul peste optzeci.
- Îmi ziceți ceva de copilăria dumneavoastră? vede că scot
agenda și-l simt ușor agasat. Bag agenda înapoi în geantă. Începe
o poveste minunată despre un pui de cioban care se ducea cu
oile pe plai și citea...Despre munți, despre oierit, despre fluierul
cu care ciobanul notează în memoria lui și-n cea colectivă
evenimentele importante...
- Dar astea sunt în cartea pe care ți-o voi da sâmbătă, îmi zice.
Încet, încet, discuția începe să se îndrepte către sărbătoarea ce
va veni, care se cheamă „Sînzienele” în terminologia folclorică.
Povestim despre duritatea vieții de cioban și despre necesitatea

secvenționării acestei existențe aspre și tensionate cu scurte
perioade de destindere, de emoții pozitive, de distracții.
Este momentul marilor sărbători, a nedeilor care, în majoritatea lor, au înlocuit vechile sărbători protocreștine și care
urmăreau ciclurile vieții crescătorilor de oi, a transhumanțelor. Aceste nedei strângeau pentru un timp oamenii risipiți pe
munți. Mâncau, beau, povesteau, jucau împreună, se bucurau
unii de alții. Azi această bucurie se numește „socializare” și
se face deobicei în baza unui program bine stabilit... ce viață
cool!!!...
Domnul Vicu începu povestea despre nedei și începe cu
începutul: obiceiul de a anunța sărbătorile nedeilor cu un brad
înalt, golit de crengi, înfipt într-un colț al stânii unde se va
sărbători evenimentul, brad care avea în vârf un mare steag alb.
- De ce steag alb, domnu-Vicu?
- Cum, de ce? Steagul alb înseamnă pace. Steagul alb ridicat
în vârful bradului anunța flăcăii că nu au voie să se mai bată pe
timpul sărbătorilor nedeii...
Iată-iată! „Inter muze silent arme”! Nu pot să nu mă întreb ce
vor fi fost mai întâi: nedeile cobanilor carpatini sau olimpiadele
grecilor. Despre olimpiade aflăm repede data precisă a primei
din ele, despre nedei, cine știe...pot coborî chiar din negura
„crescătorilor de animale”, următorii după „culegătorii” cei abia
ieșiți din peșteri...
Domnu-Vicu povestește mai departe:
- Apoi, în cele patru colțuri ale locului hotărât pentru joc,
o băciță striga din când în când cerând pacea și cu celelalte
viețuitoare cu care cobanii împart muntele:
- Ursule, striga băcița, ursule, cât se-aude glasul meu, să nu
zbiere glasul tău!
- Și chestia asta funcționa?
- Se pare că da, răspunde domnu-Vicu amuzat. C-o fi fost
de la cererea băciței, c-o fi fost de la zgomotul făcut de jocuri și

cântece, lucru hotărât este că nu s-a auzit să dea ursul la stână
pe vremea nedeilor.
Mai povestim, de una, de alta, apoi domnu-Vicu reia tema
anterioară:
- Cred, zice dumnealui, cred că s-au născocit și cântece
pentru asta.
- ???
- Da, zice. Uite, ”ridică-te negurică”, socot că este inițial tot
o „discuție” cu natura și tot pentru nedeie. Ne rugăm pentru
timp frumos. Vezi mata, pe munte, toate cele care sunt, au viață.
Muntele mai întâi, pe urmă brazii, animalele, păsările, vântul,
ploaia, luna, soarele...toate sunt vii...Noi vorbim cu ele. Dintâi,
ne cerem voie să ne lase pe lângă ele, fiidcă ele au fost aici mult,
mult înaintea noastră, le mulțumim pentru asta, le aducem
daruri ...Le mai rugăm să ne apere ori să ne ierte când le călcăm
legile...Mai îngână ceva apoi tace. Îl văd cum se furișează cu
sufletul acolo sus, pe plai. Se lasă între noi un moment de tăcere
respectoasă pentru amintirile profesorului cioban.
Cafeaua domnului profesor se răcește încetișor, dreapta se
odihnește protector pe capătul ciomagului iar ochii se pierd duși
undeva, departe, în timp...Îl simt că nu mai este aici, lângă noi.
Îl văd undeva pe un plai, la o stână goală, singur, cu fluierul în
mâini, doinind sfâșietor. Pe lângă el care capătă dimensiuni de
simbol, se scurg ca norii oameni, câini, oi, ciobani, băcițe...și el
doinește...și trec pe lângă el, pe capăt de plai, ierni înzăpezite,
toamne ploioase, primăveri înflorite, veri...Și domnu-Vicu
doinește despre ele, pentru ele, pentru timp...Și trece pe lângă
el, vaideeanul care doinește timpului, trece însuși Timpul și
Timpul îl învăluie și domnul Vicu devine el însuși Timp...devine
„Omul -Timp” al Vaideenilor...devine simbolul lor...
Vaideeanul-cioban, aproape nonagenar, visează lângă mine,
iar, la libertatea aceea de „sus” de „plai” de „stei de stîncă,”
libertatea singurătății absolute, aceea pe care o jeluiesc și o
jinduiesc fluierele și cavalele sale... Nările i se deschid ușor
încercând parcă să prindă iz de sălbăticie, de vânt, de brad, de
fum de stână...(Cât de bine cunosc trăirea asta...sunt născută la
munte, am fost ghid pe munte, am trăit ani de zile în munți...).
Ochii tulburați de slăbiciunile anilor par a se scălda în tăuri
secate de lacrimi... Primarul simte și el dureros tensiunea clipei
și o sparge rugându-l să continue povestea nedeilor.
- Da, reia domnu-Vicu, dacă m-am aplecat cu atenție
asupra textelor, am văzut că majoritatea cântecelor de la noi,
de la munte, sunt discuții cu natura, cu element ele naturii, cu
viețuitoarele....
Discuția nu s-a mai închegat mai departe despre munte,
despre obiceiuri. De unde, de neunde, am început să vorbim
despre domnul ambasador Lazăr Comănescu.
- Știe bine să cânte din fluier. E muntean și el. Ai lui au avut
și ei oi și munte.
- Cum așa?
- Așa a fost legea. Cine avea cinci sute de oi și peste, primea
un munte.
- Și ei, comăneștenii, au avut munte?
- Da, comăneștenii au primit muntele Robu, ai mei au primit
muntele Pietrosu...
Timpul meu se terminase. Îmi iau rămas-bun cu părere
de rău pentru despărțire de la cele două persoane, urându-le
sănătate, noroc și putere pentru a trece de greutăți, nebănuind
că exact peste o săptămână deslănțuitele furii ale furtunilor
aveau să lovescă Vaideenii groaznic cu viituri care au ajuns
până-n centru, punând în pericol însăși desfășurarea sărbătoririi
semicentenarului nedeii „Învârtita dorului”.
23.06.2018
Iată trecută o săptămână, săptămâna ce se anunța acum opt
zile a fi intervalul de timp care oferea Vaideenilor răgazul pentru a
finisa, a șlefui acțiunile programate pentru mult așteptata „Învârtită a dorului” , la a cincizecea sa sărbătorire. Cu o zi înaintea
deschiderii festive, norii s-au prăbușit peste Vaideeni aducând în
curțile oamenilor, până în centru în fața primăriei, zeci de metri
cubi de nămol și lemne smulse de șuvoaiele de apă tocmai din
munte. Cum s-au mobilizat, cum au reușit ca în douăzecișipatru de
ore zona centrală a satului să-și poată primi oaspeții ca și când
nimic nu s-ar fi întîmplat, rămâne pentru mine un mister. Bineînțeles că au fost ajutați de primăriile vecine și de unitățile specializate pentru situații ca acestea, dar, greul și responsabilitatea
tot pe umerii lor și a primarului lor a fost. Au avut de dat un
examen greu, foarte greu, pe care l-au trecut cu brio.
Deci, sâmbătă, 23 iunie, orele 15, primarul, domnul Băluță
Daniel Achim, îmbrăcat în costumul de vaideean în care am auzit
că oficiază căsătoriile, senin ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat
ieri, deschide oficial „ședința științifică” fix la ora 15, ora anunțată
în program.
(Continuare în pag. 10)

Ligia Zaprațan Nicolescu
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ROMANITATEA, LATINITATEA ȘI CREȘTINĂTATEA LUI CONSTANTIN (III)
(Fragmente)
Constantin ZĂRNESCU

Î

n dimineața zilei de 27 octombrie 312 are, însă, loc un
incalculabil eveniment mistic, o apariție fulgerătoare, ce va
oferi o nouă forță destinului Imperiului; un nou început și o altă
viziune religioasă, care va domina și stăpâni Lumea, până în ziua
de azi.
El, Constantinus vede, pe cerul limpede, sticlos, de toamnă, un
uriaș ghem de foc, învârtindu-se, rotindu-se, năucitor-orbitor; și
aude, apoi, o voce, parcă șoptită, de sus, precum expresia, auzită,
odinioară, de Pavel din Tars, pe drumul Damascului: „– Saule,
Saule, de ce ponegrești?...”
Constantin privește, orbit, ghemul înflăcărat; și razele încinse și
grozave: și aude, aude, aude: „– In hoc signus, (tu) vinces!...” („Prin
acest semn, tu vei învinge!...”).
Pe urmă, le va spune, mai întâi, intimilor și apropiaților săi, că,
de fapt, a zărit, a citit, două litere grecești, rotunde, contopinduse; și a înțeles și descifrat, după ce și-a revenit, că se învârteau, în
acel foc, două semne: X (khi) și P(rho), majusculele numelui lui Isus
Christos! Cum se înflăcărau și se roteau? Cum se împreunau ele?...
Ca un Soare dogoritor!...
Cu o repeziciune uluitoare, co-împăratul Constantin poruncește
să se inscripționeze, pe armuri, tunici și căști, pe vestminte, vexiluri,
cele două colosale litere, unite, juxtapuse,
	
  

Și, astfel, își învinge dușmanul, aruncând armatele lui Maxentius, înecându-le, în Tibru, la podul, denumit istoric, până azi Podul
Milvius (Milvio), lângă Sant Angelo – Mausoleul lui Hadrian. Atunci,
Constantin va distruge și anula definitiv Garda pretoriană, care
fusese înființată, cu trei secole în urmă, de Augustus și pedepsită,
acum, că s-a aliat și a luptat alături de acel nefericit, Maxentius!...
Spre a nu se lupta și ucide, între ei, legionarii susținători ai
Religiei imperiale, Constantinus dăduse și un edict, epocal, la
Mediolanum (Milano), în care stipulase ca toate credințele
imperiului să se tolereze între ele; și astfel, devine acela primul
document oficial, că imperiul își va regăsi, tainic, o înnoită unitate
și o nouă forță și sete de „reformare” a întregii Lumi dominată de
Roma.
Deși va tolera și toate celelalte culte ale vechilor zei, și își va
conserva și titlul de Pontifex Maximus, Constantin îi oferă o poziție
puternic simbolică și religioasă lui Helios (Soarele); apoi Lunei, care
va figura chiar și pe Arcul său de triumf!...
Va proteja (și) pe creștini, numindu-i în funcții de stat, el fiind
supra-numit: „Dominus Noster”; cel care, va conduce Imperiul,
prin „grația Celui din Ceruri”!...
Acum a observat (să ne obișnuim cu parola postmodernă: a
vizualizat), împăratul „unic”, Constantinus forța gloriei Părintelui
cuceritor Traianus, care a făcut să strălucească Imperiul Roman;
și despre care va avea cuvinte elogioase: faima și prestigiul lui au
crescut, până într-acolo, încât realizările lui copleșesc sufletele
contemporanilor, precum verdele frunzelor iederii – stufoase,
năpădesc Zidurile, înălțate, de Împăratul Aurelianus!...
*
S-a spus că e aceasta o expresie a invidiei, de fapt de admirațiepizmă, a lui Constantin, față de înaintașul său; pentru că vremurile
nu mai aveau răbdare cu el! Simțind presiunile neamurilor barbare,
se precipită, se grăbește!... Și în locul școlii și atelierelor de sculptori
romani, „specializați” în coloane triumfale, Constantin cheamă doar
arhitecți și constructori! Și concepe, „din fragmente”, „bucăți” (ca
un colaj plastic, azi); ridicând cel mai înalt Arc de Triumf, din Roma,
lângă Coloseum, ducând, sus, patru statui monumentale, de daci,
de 2,40 m, din Forumul Părintelui Traian; câteva frize-basoreliefuri,
desprinse tot din pereții aceluiași Forum; „dezintegrează” (un
arc?, un obelisc?), ridicat întru gloria lui Marcus Aurelius; apoi, alte
chipuri de daci; (și apărând o întrebare, prin secole, a istoricilor:
să-l fi ajutat pe Constantin, la Ponte Milvio, o legione dacica?; din
mercenari, dunăreni, romanizați, din traci?...
Arcul lui Constantin nu reprezintă o imitație, ci este un edificiu
simbolic-compozit, inaugurat, în 315, când începe să reprime
„contradicțiile” și „certurile”, chiar între creștini (Donatismul,
Arianismul), încercând, neîncetat, să întărească uniunea politică a
Imperiului, sub sceptrul său; se gândește la o nouă capitală, care să
îi poarte numele, o altă, nouă Romă, fiică a Mamei Roma, care va
fi, după numele său: Constantinopole; între Tracia, Bosfor, Bizanț,
Bithinia; între capătul Europei și începutul Asiei Mici! Restaurează
drumuri și clădiri, se pregătește de război, contra năpăditorilor
și recapătă obsesia lui Hadrianus, asupra lumii dunărene, asupra
acelora, lăsate în afara imperiului: teritorii fabuloase, vestite și
iubite de Părintele Cuceritor și fiul său adoptiv, Hadrian.
Împăratul Constantinus construiește un nou pod de piatră
și lemn, peste Dunărea Augustă, la revărsarea Oltului (Alutus)
între Oescus și Sucidava (Celei, azi), în 328; și trimite pe fiul său
Constantius, care intră în Oltenia subcarpatică, cea din care
plecaseră elitele (administrația) și legiunile lui Aurelian, în urmă
cu o jumătate de veac. Și îi învinge, izgonindu-i pe goți, care se

statorniciseră acolo, în număr mare. Armatele „recuceritoare”
ridică un lung val de pământ și piatră (amintindu-ne de acela al lui
Hadrian, în Britania), numit mai târziu: „Brazda lui Novac”, vizibil,
conservat. Înalță, apoi, cu vestitele sale echipe de constructori,
numiți „auxiliari”, din nou castre, pe unde înaintase, spre Sarmis,
Părintele Cuceritor; la Severin și fiu, la Daphne, unde se vărsa
Argeșul; reface, spre „brațele” (Delta) Dunării, orașul-cetate,
înființat de Traian, lângă Adamclisi, numit Tropaeum Traiani, în
anul 329, gonindu-i și pe alți, întâmplători, haotici migratori; iar
locuitorii îi mulțumesc, printr-o inscripție,
cioplită în piatră, în limba latină, dedicată
lui Constantin, redescoperită arheologic și
păstrată.
Astfel, el a început să reintegreze, să aducă,
iarăși, Dacia, înlăuntrul Imperiului Unic!... Iar în
330, copiază după urbanismul Bătrânei Mame
Roma, întemeierea unui nou oraș, în locul celui
ce se numise Byzanthium; la fel de grandios și
prosper – viitoare capitală a Imperiului Roman
de Răsărit. Imită, cu fast, toate monumentele
și instituțiile oficiale din Roma: Capitoliul,
Senatul, Palatul imperial, amfiteatre, biblioteci,
un hipodrom, iar pentru creștini (și oamenii
săraci): cantine, spitale, aziluri; și chiar plănuiește, cu gândul la
faima lui Traian, o Columna Constantiniana, de... 50 de metri (!),
pe care i-o va ridica, postmortem, fiul său, Constantius (A nu se
uita și că el a oficializat și sărbătoarea universală a Duminicii!).
*
Acum apare, forte, în chiar sensul că este contemporan cu
Constantin cel Mare, între 330 și (spre) 368, primul episcopat
dunărean-creștin (este amintit Bretanion, în Dobrogea, la Tomis);
iar în Transilvania, la Biertan (Mediaș), se va găsi un document scris,
însă și oral-vizual, cel mai de seamă din istoria esențială a formării
și încreștinării romanizaților din Dacia – și a întregului viitor popor
român; act important (și) pentru statornicia, pe pământul nașterii
sale; și pentru sorgintea și unitatea sa originară.
În acel dintâi document „scris” apare semnul „prin care a
învins” Împăratul pe Maxentius, la Ponte Milvio; o vizualizare
uluitoare a epifaniei sale: literele grecești, juxtapuse, împreunate,
din bronz, acum, nu din piatră; inscripție latină, atârnată la intrarea
într-o bazilică, fabricată fie în atelierele din Roma și adusă, aici;
fie confecționată, în provincie, de un feronier. Interpretările sunt
senzaționale: se vorbea, în Dacia, latina populară. Inscripția
aparține unui creștin, care a dăruit-o, fără să mai fie discret sau
ascuns, sau ferit; și precum „plan tehnic”, ea respectă deslușit
literele-semne christice, care l-au ajutat pe Împărat să învingă. Iată
traducerea ei, din latină:
„Eu, Zenovius, am putut oferi această danie!...” („Ego Zenovius
votum posui!...”)
Majusculele numelui (grecesc) al lui Isus Christos sunt perfecte,
în mod „profesionist” turnate (iar matrița ca și în cazul turnării unor
bijuterii de aur, trebuie să fi ajuns, „rapid”, în Dacia – la „graba”
vitezei informației acelor vremi). Inscripția latină, de la Biertan,
a fost dăruită, la 30-40 de ani de la visul celest al Împăratului
Constantin. E ciudat că ea a fost găsită, în 1779 (între Biertan și
Dumbrăveni); și neputând fi citită și înțeleasă atunci, a fost lăsată,
uitată, în magaziile Baronului (și muzeului) Brukenthal, timp de
195 de ani, fiind scoasă de acolo, citită și analizată, dedicându-i un
valoros studiu, ca act „senzațional” (după expresia lui Constantin
Daicoviciu), profesorul german, din Sibiu, Karl Horendt.
Un alt document istoric al istoriei Creștinismului românesc
trebuie să fi ajuns, la Tomis acum, pe corăbiile ce veneau din
Roma, pe Mare Nostrum; intrând în Marea inospitalieră, „neagră”.
Este un monument funerar, o lespede, cu două cruci, vizualizate,
epigrafic; o cruce simplă:
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și o alta – cu literele-majuscule ale Mântuitorului: săpate în
marmură, probabil într-un atelier de provincie, tomitan. (Sculptorul
nu a știut, în chip sigur, semnificația noii cruci, care, acum, are șase
brațe, grație împreunării bazei verticale și oblice (a fiecărei litere).
Cioplitura dălții artistului popular-provincial, din Tomis, nu mai
introduce detaliul-sedilă a lui P(hro); iar rezultatul este o roată (ce
are înlăuntru-i șase spițe); un cerc solar și abstract: niște raze!...
Desenul „tehnic”, venit de la Roma, aici, probează ceva din
discreția și taina cu care „creșteau” și sporeau creștinii: și e puțin
mai târzie decât inscripția de la Biertan, ca informație – însă e o
„viziune” unitară, privind creștinismul românesc, din Transilvania,
până în Dobrogea; și pe întreagă, lungă vale „augustă” (măreață)
a Dunării.
*
Constantin cel Mare a încetat din viață în anul 336, după ce,
pe patul de moarte, fusese botezat, la Creștinism și chiar și orașul
în care a suferit, a devenit un simbol: Nicomedia, cea mai iubită,
în tinerețea sa, de însuși Iulius Cezar, pentru că se afla, puternic
și prosper, între Tracia estică și începutul Asiei Mici: Bitinia,

Galata, Capadocia. La 1400 de ani, de la moartea lui Constantin,
Papalitatea, care tocmai construia biserica „San Francesco”, din
orașul Arezzo, își amintise să îi omagieze memoria, printr-o pictură
murală, monumentală. Cu greu l-au găsit și l-au tocmit pe vestitul
Pietro della Francesca. Abia în 1436-1437, el termină reprezentarea
sa picturală, numită Visul lui Constantin (Legenda adevăratei Cruci).
Artist genial, personaj al acestui roman nonconvențional, la paginile
dedicate percepției vizuale, el a pus, în fața contemporanilor săi o
întrebare îndelung discutată, remarcabilă și „inedită”: care este
adevărata cruce, pe care a fost răstignit Isus?...
Și cum se „schimbă la față”, prin timpuri
mărețele, divine simboluri religioase? S-au
enumerat atunci: porumbelul, reprezentat pe
fruntea Mântuitorului, atunci când l-a botezat
Ioan (viitorul „Duh Sfânt”). Apoi coloana
infamiei și stâlpul de supliciu, ce se punea pe
umerii martirizatului (pedepsitului)!... Peștele
(„desemnat” pe o bucățică de os și purtat, ca
talisman, la gât – simbol abscons și însemnând,
în greacă Icktios (numele Isus Christos). Și
„Bunul Păstor”, în tradiția paleocreștină!
Apoi, în sfârșit, epocalul vis istoric și
profetic al lui Constantin, ce ajunsese și la
Tomis, numit de Piero della Francesca „adevărata cruce”
	
  

care apare în viziunea sa și în pictura „bisericească” din Arezzo;
iată cum: sub o draperie înaltă, întunecată și o alta înflăcărată,
împăratul își dă sufletul (e acela somnul său de moarte) vegheat
de paznici militari, însă și de un episcop și un reprezentant al
familiei imperiale. Ei bine, pe tăblia aurită (a patului) apare orbitor,
și semnul „crucii solare” (pe care, acum, o vizualizează toți cei ce
stau, veghind muribundul).
Le rêve de Constantin (La Legende de la Vraie Croix) a rămas
o esențială problemă, viu disputată, până acolo, încât Franco
Zefirelli, regizorul superbului film Isus din Nazaret, a trebuit să o
explice, să o analizeze, aproape didactic: crucea (cu două brațe –
naturalist reprezentată, din lemn, este o invenție a pictorilor!). Cel
judecat și pedepsit, cu moartea, prin acest cumplit chin, ducea pe
umeri, fixat orizontal, însă și vertical (când condamnatul cădea – și
era hăituit și biciuit). Și acea cruce, în veci, va rămâne, la toate
popoarele, care au copilărit, în „Creștinismul primitiv” – oricâte
argumente, zise științifice, ar adăuga liber-cugetătorii!
*
Acalmiile, neliniștile și spaimele cetățenilor creșteau, văzând,
la granițe, raidurile barbarilor, cărora tot mai greu le făceau față
romanii, în pofida zidurilor aureliene; ele sunt descrise, ca un
adevărat reportaj, de istoricul Ammianus Marcellinus, care l-a
însoțit, pe fiul lui Constantin cel Mare, împăratul Constantius
al II-lea, într-o suită, în anul 357, voind el și suita sa să viziteze,
amănunțit, Roma! El spune că împărații „pierdeau obișnuința
de a guverna – de la Roma!... Intrând în Capitală, dinspre Ostia,
împăratul aleargă, repede, direct spre Forumuri, care strălucesc
prin marmura, folosită din abundență, de sute și sute de ani!...
Acoperișurile de țiglă bine arsă, dădeau, la Apus, impresia că se
aflau într-un oraș de aur!... Statuile, numeroase, erau înconjurate
de detalii și ornamente, din metale prețioase. Din curtoazie,
Constantinus II a intrat și în Instituția Senatului și Poporului Roman:
CURIA; care avea, oficial, mulți reprezentanți, deja, din partea
creștinilor, însă și „păgâni”. A vizitat, apoi Palatinul, și, de acolo, de
pe colina vechilor Împărați a contemplat, uluit, Panorama – fiind
frapat, în special, de Sanctuarul lui Jupiter – Tarpeianul Arcurile
de triumf și de Coloseum. Numeroasele cupole, băi publice etc.
Pantheonul!... Și alte sute și sute de mari edificii, Palate, colonade
și villas – aristocratice.
Atunci, afirmă istoricul Ammianus Marcellinus, Constantius II
a spus că visează ca, în noul Constantinopole, să ridice și el un for,
care să-i eternizeze numele! Însă, stupoare și perplexitate: când
a intrat în Forul lui Traian, s-a simțit intimidat și descurajat: Nu
va putea niciodată să facă edificii într-atât de mărețe!... Atunci,
măcar să comande o „copie” (o imitație, voia, probabil, să spună)
a Părintelui Traian, pe calul său aurit, din centrul Agorei. O copie
(imitație) a statuii sale colosale, ecvestre.
Atunci, un frumos prinț persan, Hormisdas, care nu era lipsit
de spirit de finețe și se afla și el în suita împăratului, a reținut (și
el) „descurajarea”, afirmând că fiul lui Constantin cel Mare va fi
fost bucuros, fericit și onorat chiar (și) de a plasa, într-o piață din
Constantinopole, statuia sa aurică!
În cele din urmă, el, Constantinus al II-lea, a așezat un obelisc,
în Marele Circ, aproape de Hipodrom, în centrul Agorei.
În această modestie nu vedem, oare, irefutabila influență a
Egiptului (și a Elenismului)?... Și a Părintelui Elenismului: tracomacedoneanul Alexandru cel Mare?...
Columna Constantiniana o va ridica mult mai târziu.
(din ROMA SORGINTEI NOASTRE;
Ilustrații C. Zărnescu)
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„CONSILIUL UNIRII”, BUCUREŞTI, AUGUST 2018
P

e 23 august 2018 am participat la şedinţa Consiliului Unirii, înfiinţată în 2017 de către Dragoş Popovici împreună cu
câţiva patrioţi, unionişti, şi care şi-au propus nici mai mult, nici mai puţin unirea României cu Basarabia la 1 Decembrie
2018, când poporul român sărbătoreşte o sută de ani de la Marea Unire din 1918! devenită sărbătoarea principală a românilor...
Şedinţă care a avut loc în Bucureşti, în Sala „Rapsodia Română” de pe Lipscani...Zi de doliu declarată de participanţi, căci la
această dată 23 august 1939 a fost semnat Pactul Ribbentrop Molotov care a declanşat crimele-adevărat holocaust-Armatei
Roşii împotriva românilor în special din Bucovina de nord; dar şi zi de doliu, adăugăm noi, pentru arestarea Mareşalului
Antonescu la 23 august 1944, alianţa cu URSS, care a dus la moartea şi arestarea a mii de soldaţi români ...
Dragoş Şerban Popovici a prezentat membrii prezidiului: prof. Gheorghe Petu, col. Vasile Zărnescu, av. Gheorghe Viţă,
compozitorul Constantin Arvinte despre care a spus că „este cel mai mare compozitor român în viaţă”, Elena Volcinschi, prof.
dr. Ion Ioana-preşedinte Consiliul Unirii-Filiala Bucureşti, prof. dr. Mircea Vintilescu-membru Consiliul Unirii-Filiala Bucureşti. A
urat bun venit tuturor participanţilor şi a subliniat prezenţa în sală a membrilor din conducerea Institutului Revoluţiei Române,
„fără de care, astăzi, nu am fi existat”! L-a prezentat pe Marian Clenciu-preşedintele Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, „un
om care a contribuit esenţial la existenţa premizelor realizării unirii”; şi, adăugăm noi, a contribuit la existenţa unor relaţii
normale între românii bucovineni şi basarabeni evacuaţi în 1940 şi 1944 din Bucovina de nord şi Basarabia, şi trăitori acum în
România, şi românii din Ucraina, precum şi românii moldoveni din Republica Moldova!...şi, care, atunci când i-a venit rândul a
arătat că politica paşilor mărunţi în realizarea Unirii este cea mai bună! iată, aşa cum se văd rezultatele înfrăţirilor primarilor
din România cu primarii din Ucraina şi Republica Moldova... Dragoş Popovici l-a prezentat în continuare pe „cel mai mare
compozitor român în viaţă, Constantin Arvinte”, 92 de ani care a tansmis sălii, printre multe alte amintiri, o colindă din România
Mare: „În copilărie dădeam cu uratul, cu fraţii mei mai mici, şi ... nu ştiam de Basarabia, ştiam de
România Mare!... Noi de urat am mai ura/, Că nu suntem de aici de colea/ Suntem tocmai de la
Basarabia!/ ....Şi-o păzesc doisprezece din Valahia / Să n-o mănânce Uralia!” Moderatorul, Dragoş
Şerban Popovici, care pe tot parcursul intervenţiilor domniei sale şi-a presărat discursul cu exemple
sugestive din istoria noastră naţională, a mulţumit înainte de toate gazdei, CNS Frăţia-Cartelul Alfa,
care a pus la dispoziţie sala şi a dat cuvântul înainte de intrarea pe rol a fiecărui participant domnului
Petru Dandea, Secretar General al CNS Frăţia, care a dezavuat neruşinatul pact dintre Stalin şi Hitler,
a subliniat legătura dintre sindicate şi Marea Unire, mai ales că preşedintele Cartelului Alfa nu este
altcineva decât Bogdan Hossu, nepotul natural al lui Iuliu Hossu, „cardinalul care a citit Proclamaţia
de Unire din 1918 de la Alba Iulia! După acest cuvânt al lui Petru Dandea a urmat rostirea „Tatălui
Nostru” de către Părintele Profesor Nicolae Popescu...
Gheorghe Viţă preşedintele Asociaţiei Românilor din Basarabia-preşedinte al Consiliului Unirii a
vorbit despre situaţia actuală din fosta Basarabie...
Mircea Vintilescu a fost destul de aspru cu acest prezent, cu statul român: „Un stat adevărat
trebuie să aibă grijă de cetăţenii săi”, căci de aceea e stat. Statul român trebuie să aibă grijă de
românii din Basarabia, de românii din Ucraina (stat artificial-unul fără neam adevărat ci creat
de Hrusciov-care a fost prim secretar acolo n.n) şi de românii din Serbia. „Este inadmisibil ca un
moldovan să nu poată obţine uşor, şi cu taxe mari, cetăţenia română” (normal, fiindcă participă
la vot n.n)! „Este inadmisibil ca statul aceasta, de acum să fie la fel, să aibă aceleaşi interese, cu
cel ucrainian”, spre exemplu... „să se bucure numai ei, conducătorii şi diplomaţii, de libertatea de
circulaţie, de onoare, de mândria că aparţin unui neam”!
A mai adăugat Popovici: „Alţii s-au unit şi nu au mai dat socoteală la nimeni!...cele două
Germanii!” Inexact, spunem noi, RFG a cumpărat plecarea trupelor din RDG şi mai apoi cetăţenii
de pe ambele părţi ale Zidului Berlinului l-au sfărâmat! Basarabia de pe actualul teritoriu ocupat
de Republica Moldova a fost creată de Rusia-bravo ei că i-a dat numele de Basarabia după numele
lui Basarab I-creştinătorul ţinutului de la nordul braţului Chilia al Deltei Dunării... a fost a românilor
din toate timpurile şi numai prin voinţa lor, în primul rând al românilor moldoveni din Republica
Moldova ea poate adera la România. Mai credem că în numele morţilor şi năpăstuiţilor, urmaşior
lor, care au renăscut sau s-au trezit din cenuşa bunicilor şi părinţilor, a fraţilor morţi eroi ai
Armatei Roşii, această refacere a României Mari trebuie să aibă loc împreună cu Bucovina de nord
şi Basarabia istorică!...după ce statul român devine altul, se reface unul puternic, care să poată
cumpăra de la străini aceste teritorii româneşti...
Ne-a surprins, atât la întâlnirea de la Bucureşti cât şi cea de la Biblioteca Judeţeană VâlceaÎntâlnirea cu academicianul Eşanu,-folosirea unui limbaj neonorant pentru românii basarabenii şi
românii bucovinenii, şi cei din Ardealul unguresc al anilor 1940-1944; pe care ei înşişi îl folosesc din
inconştienţă crasă şi, care, dă apă la moară celor din neamul lui Abel şi Cain; cei, care, vecini fiind,
şi fraţi de sânge şi de limbă, sunt gata să se ucidă între ei. Ne-a surprins că încă folosesc atributul de
„refugiat” în locul celui de „evacuat”! ..Păi nu-i totuna să fi chemat sau tolerat! Basarabia a dispărut
în 1944, şi, doar, spre norocul ei, Guvernul României i-a salvat neamul basarabesc-pur-care a fost
aproape în totalitate unit cu cel din spaţiul valah prin marea evacuare care a schimbat faţa României,
din păcate, uşor schimonosită de Ucraina care a luat cu japca Bucovina de nord şi Basarabia
istorică. În acest sens ne-a surprins Alexandru Mironov, care s-a autonumit refugiat! Acesta mi-a
înmânat la acest consiliu al Unirii un material scris de domia sa în 1992, în „Totuşi Iubirea”-iată
ziarul vâlcean la care am debutat în februarie 1990, „7Zile”, şi devenit „Totuşi Iubirea” lui Adrian
Păunescu-pe care îl prezentăm şi noi mai jos. În 1968 Victor Mironov, tatăl scrimerului Alexandru
Mironov, se bucura că o să-i revadă pe toţi ai săi, dar murea la câteva săptămâni după ce i s-a
aprobat un paşaport de intrare în R.S.S. Moldovenească... Noi, eu şi mama mea-Paraschiva, am
obţinut un „vâzov” de intrare în această Republică în 1960, când mergeam acolo, după ce, cu
două săptămâni înainte murise fratele mamei, Teodoraş. Mergeam să-i vedem mormântul...Era
ultimul român basarabean, care nu fusese evacuat fiindcă era înrolat în Armata Roşie, şi în 1945
fusese lăsat la vatră, lipsindu-i un picior...Aveam, atunci, să cunosc un sat basarabean (la 15 ani
după Al Doilea Război Mondial), Hlina, lângă Lipcani, cum nu mai văzusem un altul (ci poate doar
în filmele americane cu subiecte din timpul eliberării negrilor din sclavie).şi-n care toată lumea
vorbea româneşte! În 2004, când am revăzut satul mi-a venit să-i plâng de milă!...şi puţinii oameni
care mai erau în comună vorbeau ruseşte (sau ucrainiană-nu-mi dam seama).

P. CICHIRDAN

La 25 ianuarie 1992, la Valea Lungă

Î

n vara anului 1944, cetăţeanul român Victor Mironov şi-a urcat
familia în tren la Floreştii Basarabiei, cu direcţia Iaşi - începea
refugiul. Victor Mironov a încărcat apoi în căruţe avutul fermei de la
Vasilcău, unde era contabil, şi convoiul a trecut Prutul, vitele şi averea
fermei fiind astfel puse la adapost de ocupanţi - peste ani statul român
avea să-l decoreze pentru isprava asta pe funcţionarul Victor Mironov.
Până la evenimentul cu decoraţia, familia mea va peregrina însă pe la
Geoagiu, în Ardeal, la Bârlad şi Iaşi, în Moldova, şi-şi va încheia periplul
în Oltenia, la Craiova. În toţi anii aceştia de după refugiu Victor Mironov
nu a avut decât un singur vis: să se poată întoarcă acasă.
La 48 de ani distanţă de la prima mea trecere a Prutului mă naflu
pe podul de la Sculeni în aşteptarea preşedintelui Iliescu. Suflă un vânt
rece, dar nu frigul mă face să tremur ci teama că nu voi reuşi să îmi
îndeplinesc misiunea: aceea de a-mi convinge gazdele ca la întâlnirea
de la Ungheni să poată fi prezenţi toţi cei şaizeci şi nouă de ziarişti
care, plecaţi din Iaşi, trecuseră deja în Republica Moldova. Cu două
zile înainte, anunţând, la Bucureşti, întâlnirea dintre Iliescu şi Snegur,
asistam, uluit, la o reacţie a presei pe care nu aş fi putut-o bănui: s-au
înscris să vină la Ungheni ziarişti de la Timişoara, Satul Mare, Vaslui,
Oradea, Botoşani, Iaşi, agenţiile străine France Presse, Reuter, Asociated
Press, Radioul românesc, Televiziunea, ziarele centrale, BBC, Europa
Liberă. Şi, deşi Serviciul de Protocol ne anunţa că, date fiind condiţiile
locului de întâlnire, numai şapte ziarişti vor fi acceptaţi, îmi iau inima în
dinţi şi pornesc la drum.
Pe pod, domnul Ţîu ministrul de externe al Republicii Moldova, la
început nici nu vrea să audă. La Chişinău sunt toţi supăraţi de festivalul
politic pe care îl dăduse, la Iaşi, proaspăt influenţatul Consiliu al Unirii
- şi domnul Ţîu nu prea are încredere în mine. Am însă noroc. În primul
rând, convoiul întârzie şi eu îmi pot desfăşura argumentele. În al doilea
rând, când Preşedintele apare şi se îndreaptă spre mijlocul podului (iar
în oasele mele se lasă, grele, oasele străbunilor mei: Trece Prutul! strigă
în mine cineva din neam) şi când ajunge, afabil şi cordial, în dreptul
domnului Ţîu mă vede, înţelege, computează o secundă, decide, ne va
lua pe toţi în convoi.
Vom fi astfel la Valea Largă, lângă Ungheni împreună cu moldovenii
şi ziariştii de la Televiziunea din Moscova, optzeci de jurnalişti.
Comferinţa de presă va avea loc după două ore de tratative ale celor
din delegaţie şi va fi cea mai importantă la care am asistat vreo dată.
În curte, în frigul iernii, în capătul treptelor de la intrarea în vilă,
cei doi preşedinţi vor arăta unde se află cei douăzecişiopt de milioane
de români. Ne-am hotărât să ne întâlnim ca să ne lămurim unii pe alţii
ce paşi trebuie să facem, spune preşedintele Snegur. Politica înseamnă,
spune preşedintele Iliescu, o serie de acţiuni logice şi bine gândite,
la care participă specialişti: avem cu noi tehnocraţi competenţi, pe
Adrian Năstase, pe Napoleon Pop, Mugur Isărescu, prefectul Dan
Gâlea, pentru că vrem să construim structuri concrete. Vom bate
monedă, spune preşedintele moldovenilor, leul moldovenesc şi vom
încerca să realizăm o axă bancară. Vom porni un proiect de cooperare
industrial-agrară în câteva judeţe aflate de-a dreapta şi de-a stânga
Prutului, în condiţii economice speciale. Politica externă a Republicii
Moldova va primi tot sprijinul Ministerului de Externe român, cum,
dacă observaţi, se şi face deja, spune domnul Iliescu. Nu, eu n-am spus
că am să-i pedepsesc pe parlamentarii care au fost în 24 ianuarie la
Iaşi, asta-i treaba parlamentului, spune, hâtru domnul Snegur. De
altfel, nu zgomotul contează, ci acţiunile de stat, la toate nivelurile,
la cel mai înalt nivel, cum este cea la care tragem concluziile acum,
adaugă domnul Iliescu. Cu Ucraina vom fi atenţi şi chibzui bine, promit
amândoi. Întrebările curg în rafale, dar mă bucur că ele nu sunt rele,
devastatoare - deşi printre ziariştii prezenţi se află câţiva reprezentanţi
redutabili ai ziarelor de opoziţie - momentul este însă, clar, un prag pe
care, se simte, îl avem sub picioare, poate chiar trabulina de la care
vom face, mai departe, saltul cel mare. Ne vom întâlni în luna iunie
la Chişnău, când preşedintele României va veni în vizită oficială, mai
informează, la sfârşit, românul Mircea Snegur, preşedintele Moldovei.
Asta a fost tot. Poate, pentru unii, a fost puţin. Dar eu sunt născut lângă
Soroca, în târguşorul Vertujeni Am fost o singură dată la mormintele
strămoşilor, într-un cimitir din Slobozia-Vorâncău, pe malul Nistrului şi
apele molcome ale fluviului au curs atunci şi prin inima mea. (...) Din
insondabilele adâncimi ale memoriei neamului eu sunt informat că 25
ianuarie 1992 este o zi importantă. Că trecând, iată, de câteva zile de la
ai 60-lea an al vieţii şi gândindu-mă la la anii de dincolode viaţă eu pot
să-mi închipui că pentru mine, nu peste mult timp Refugiul de demult se
poate încheia pe malul Nistrului, acasă. Va fi acasă ca şi la Iaşi, unde am
copilărit, ca şi la Craiova unde mi-am trăit tinereţea, ca şi la Bucureşti
unde locuiesc acum, Acasă. De aceea cred că, atunci când fiul fiului meu
va deschide cartea de istorie a României, el va citi aşa: în 25 ianuarie
1992 România a pornit, domol, să’ fie Mare - aşa îmi spune inima mea.
A, să nu uit. Visând tare să se întoarcă la el acasă, în Basarabia,
cetăţeanul Victor Mironov a reuşit în 1968 să capete în sfârşit paşaport.
În ziua aceea nu l-am recunoscut: un bărbat de 54 de ani, sobru,
aproape aspru, care plângea. Mi-a spus: am să merg din sat în sat, am
să-i văd pe toţi câţi au rămas în viaţă. A doua zi însă a făcut o vizită
medicală, care se impunea mai de multişor, la o săptămână a intrat la
operaţie, peste alte două Refugiul lui se încheia în cimitirul craiovean
Sineasca. Închin aceste rânduri cetăţeanului român Victor Mironov, cel
care n-a mai ajuns niciodată la ei acasă.

Alexandru MIRONOV
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„CE BINE AR FI SĂ FIM LA NOI ACASĂ/ ŞI LA CERNĂUŢI, ŞI LA
CHIŞINĂU, ŞI LA CETATEA ALBĂ”

M

iercuri, 01 august 2018, realizatorul de televiziune
Dan Boban, de la postul de televizune Vâlcea 1 din
Râmnicu Vâlcea l-a avut în emisiunea sa „Interesul general” pe
omul de cultură Petre Cichirdan, directorul Editurii Intol Press şi
al publicaţiilor de cultură care apar sub egida Intol Press...Tema
principală a discuţiilor purtate a fost Centenarul Marii Uniri,
1918-2018.
Dan Boban-reporter: - Vă cerem scuze stimaţi telespectatori
pentru întârzierea aceasta de câteva minute, dar ce să facem,
asta este tehnica de vârf din zilele noastre, în anturajul căreia
ne simţim atât de bine; am aşteptat blocaţi la intrare, uşa a fost
blocată; yala nu a răspuns la comanda cardului, şi, dacă nu aveam
telefonul mobil, această minune a secolului (arată telefonul),
trebuia să renunţăm la emisiune... Bine aţi venit la emisiunea
Interesul General, şi îmi pare bine domnule Petre Cichirdan că
sunteţi din nou, în direct, la postul de televiziune Vâlcea 1.
Petre Cichirdan: - Mulţumesc pentru invitaţie, vă salut, salut
şi pe domnii şi doamnele care se uită la noi; pe toţi cei interesaţi
de această emisiune. În mod sigur se va uita şi Peter Kis, nepotul
meu pe care l-am lăsat acasă; Simon Peter îi spun eu şi care este
însoţitorul meu pe dealul Capela de câteva zile... A venit de la Cluj
şi i-am spus că merg la televizor, la Vâlcea 1, i-am fixat aparatul
pe post şi i-am spus ca la ora 15 să se uite la noi! ... Simon Peter,
un personaj deosebit.
R: - Domnule inginer, câţi ani
are? cred că lui îi duceţi dimineaţa
murele culese de pe Capela!
P.C: - Şase ani.
R: - Mulţi înainte!
P.C: - Acum două luni, a
câştigat marele trofeu la „Lira
Litoralului” recitând o strofă
dintr-o poezie de-a mea dedicată
Marii Uniri, şi lui în mod special,
fiindcă s-a născut la Cluj; acum
a venit la Râmnicu-Vâlcea forţat
de împrejurări. Clujul capitală a
Transilvaniei, principat românesc
care în 1918 s-a unit cu Regatul
României formând România Mare.
Părinţii mei au venit din Basarabia
evacuaţi în 1944, repartizaţi la
Horezu, dar autodebarcându-se în Căzăneşti-Vâlcea şi mutânduse la Râmnicu Vâlcea în 1946 după o escală de un an la Valea Răii.
Noi trăim aceste zile din acest an în sărbătoare, dar nu numai
acest an, am început mai demult! pot spune că ne-am pregătit
în familie mult pentru această sută de ani, acest Centenar, cu
sufletul şi cu tot ce e mai bun în fiinţa noastră. Am reuşit să
ţinem patru publicaţii de cultură în viaţă. Serbăm (o facem cu
vorba) douăzeci şi cinci de ani de la înfiinţarea Editurii „Intol
Press”, treisprezece ani de la preluarea „Povestei vorbei”,
unsprezece ani de la înfiinţarea „Culturii vâlcene”, şapte ani de
la înfiinţarea Culturii Ars Mundi-revistă scrisă şi video-on line,
şi cinci ani de la înfiinţarea „Forum vâlcean”...Anul acesta am
avut şi foarte multe succese, nu numai gândindu-ne la acel act
al Unirii, dar chiar aşa a făcut natura şi bunul Dumnezeu ca să
ni se împlinească foarte multe lucruri începute anul trecut şi
definitivate anul acesta...
R: - Petre, ai spus un cuvânt, acum numai sunt protocolar,
„ne-am pregătit în famile”, nu? Sau peste tot ce îţi aparţine ca
spaţiu. „Ne-am pregătit şi cu sufletul”!
P.C: - Cu fapta şi cu sufletul fiindcă patru ziare au fost aliniate
subiectului. Şi toţi membrii familiei participăm la realizarea lor.
Nu există număr de anul trecut de la Cultura vâlceană până la
Povestea vorbei, Cultura Ars Mundi şi Forum vâlcean să nu
închinăm două sau trei pagini centenarului Marii Uniri, să nu
includem articole cu fapte care să amintească de acei colosali
ani 1918, când România devine unul din statele puternice ale
Europei...România mare a existat de mult dar era fărâmiţată în
teritorii şi populaţii luate cu japca de alţii, românii fiind acolo
dintotdeauna şi primind şi pe alţii, care mai apoi i-au luat în
stăpânire chiar pe cei care i-au primit... România dintre 1890 şi
1918, inclusiv până prin 1920, 1921 a fost una dintre cele mai
valoroase ţări din lume. Acest 1918 încununează o perioadă
colosală pentru România, pentru români, fiindcă oricine ştie ce s-a
întâmplat la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX; cu optisprezece
ani înainte în apogeul acestor principate, mă refer la România
care se înfiinţase prin unirea Moldovei cu Ţara Românească şi
care avea alături şi Transilvania şi care doar între 1867 şi 1918 nu
fusese principat româneasc. Nu uităm că prima unire a celor trei

principate s-a făcut în 1600 de către Mihai Viteazul cu sprijinul
Austriei...Dar eu vorbesc de anii de la sfârşitul şi începutul de
secol XX... Nu uitaţi că italienii au invadat România, Regatul
României, ca să caute pâine, să caute de lucru. Această ţară oferea
posibilitatea unei dezvoltări pe care Europa nu o mai cunoscuse.
La sfârşitul secolului XIX, după o revoluţie foarte utilă, de la 1848,
această ţară este curtată de majoritatea popoarelor din Europa.
Ea avea posibilităţi atât naturale, cum are şi acum, dar avea ceva
ce nu are acum, un stat foarte bine organizat, o lege foarte bine
implementată şi respectată de toată lumea. Discutăm acum
economic: leul românesc era cea mai grea monedă în aur, în
1900, din lume! Nu exista monedă mai puternică ca leul nostru.
Să nu ne mire faptul că după Revoluţia de la 1848 şi după Unirea
Principatelor a existat acest interes extraordinar al regatelor
europene de a-şi alinia Principatele Române, de ale face soră şi
frate cu ele. Noi aveam în jurul nostru, dar în special la Răsărit şi
la Apus două mari imperii: Imperiul Rusesc şi Imperiul AustroUngar. Şi toată lumea vroia să aibă întâietate aici, şi nimeni nu a
reuşit vreodată să ocupe acest teritoriu. Acest teritoriu, în afară
de romani, nu a reuşit nimeni să-l ocupe şi să-şi întindă peste el
stăpânirea. După 1885 se întâmplă un fenomen extraordinar, acea
dezvoltare de care vorbeam şi care cuprindea toate principatele
nu numai regatul de jos, cum îi zic eu României de la Dunăre
şi mare şi până la Carpaţi; era şi Basarabia de sub ruşii ţarului

foarte dezvoltată, era şi Bucovina de sub austrieci extraordinar
de dezvoltată, existau nişte conştiinţe colosale româneşti,
existau lupte de emancipare a acestor populaţii. Nimeni din
populaţiile autohtone ale teritoriilor ocupate, nu a vrut să
scuture până la începutul secolului XX stăpânirea austriacă
sau rusă, fiindcă şi austriecii şi ruşii au respectat populaţiile
din teritoriile ocupate; aşa cum nu au făcut ungurii şi sovieticii
în perioada sinistră a bolşevizării forţate...Funcţiona o teorie a
lui Napoleon Bonaparte care era permanent livrată soldaţilor
francezi, cotropitori: soldaţi mergeţi şi ocupaţi acolo unde
vă ordon, dar să aveţi grijă de populaţie căci ea vă hrăneşte!
populaţia să vă dorească şi nu să vă respingă. Purtaţi-vă
frumos...Era moda imperiilor. O ţară mică nu putea exista
în afara imperiului, decât numai în cazul în care aşa vroia el.
Împăratul, regele nu avea nici un interes să desfinţeze naţiile,
decât dacă religiile lor permiteau acest lucru. Ori propaganda
comunistă numai asta a căutat să arate, căci în general docrtina
capitalistă bazată pe muncă, mână de lucru, nu avea treabă cu
etnia, etosul etc. Uitaţi-vă şi dumneavoastră la o sută de ani,
deci după ce trece Armata Roşie şi face prăpăd în URSS şi jurul
său, ce emancipare a avut loc în statele foste ocupate. În 1990
toate statele au specificul lor de valori după o dominaţie rusă
de o sută de ani...Şi toate ştiau şi limba rusă şi limba lor. Căci
altfel nu era posibil ca în 1990 toţi să-şi declare limba maternă ca
limbă oficială şi unică. Nu căuta nimeni să deznaţionalizeze. Eu
dau exemplul asta şi îl dau la toată lumea când am ocazia când
vorbesc de secolul XIX, când vorbesc de Basarabia. În Basarabia,
am publicat de atâtea ori şi am arătat şi la dumneavoastră în
emisiunile din anii trecuţi, funcţionau manuale bilingve în şcoli
de la clasa I . Pe copertă era scris manual de limba rumână şi
limba rusă...
R: - Ce însemna o ţară mică care avea două imperii în jur,
Imperiul Ţarist, Imperiul Austro-Ungar; să fie lăsata să existe şi
să aibe şi o economie dezvoltată? Cum să te lase coloşii ăştia să
exişti, aşa cum a existat România, „o lacrimă în marea slavă”, ca
putere economică?
P.C: - Era un principiu al statului care se aplica. Nici turcii care
au venit aici nu au vrut să distrugă economia sau biserica. Toţi

stăpânii lumii nu au populaţii proprii atât de mari pe care să le
aducă ca să stăpânească! Stăpâneşti cu cei din teritoriul ocupat.
Dacă îi primeşti pe stăpâni ei te pun la guvernare...Pune un
conducător, pune un preşedinte, pune un primar sau mai ştiu eu
ce, dar nu are atâta populaţie, stăpânitorul ca să-şi ducă peste tot,
în toate provinciile, să-şi pună oamenii... Pe el nu-l interesează
decât profitul din exploatarea forţei de muncă. Vreau să vă
spun ceva, niciodată, nimeni, nu a căutat să ocupe un teritoriu
pustiu. O ţară este valoroasă când are o populaţie valoroasă,
care munceşte şi este vitează, care-şi cunoaşte potenţialul,
bogăţiile solului şi subsolului şi le exploatează. De aceea astăzi
stăpânirea este o formulă de existenţă a multinaţionalelor... De
ce trăgeau spre Moldova lui Ştefan cel Mare? păi fiindcă văzuseră
călătorii că în ţara lui Ştefan Vodă călăreţul nu se vede când intră
în lanul de grâu...Ei vedeau treaba asta şi mai vedeau că în loc
de râuri în Moldova curgeau laptele şi mierea. Iată o sintagmă a
cuceritorului care are o vechime de cinci-şase mii de ani. Hărnicia
unui popor atrage ca magnetul şi nimeni nu are interesul să o
distrugă, şi ea este personificarea „râurilor de lapte şi miere”.
Desigur aşa ceva nu există, dar prin asta se simbolizează bogăţia
solului şi subsolului, dar mai ales hărnicia poporului. Aceasta
este frumuseţea.
R: - Acum se intămplă, în 2018, că unii vin din afară nu ne
ocupă sau ne ocupă întraltfel prin un nou mod de organizare;
prin care ne ocupă forţa de
muncă-prea ieftină, ne iau
bogăţiile, închiriază, cumpără şi
după aceea vând.
P.C: - Aceasta este greşeala
poporului respectiv şi care
ţine de prostie şi de politică
obedientă. În cazul ţării noastre
problema este a celor care
au fost la originea faptelor
întâmplate în anii 1993-1994.
O batjocură economică. Şi care
era contrară sloganului „noi nu
ne vindem ţara”!...Aiurea!...eu
politehnist adevărat am simţit
batjocura care era să mă bage în
cosciug, fiindcă aveam un credit
în 1993 şi în 1994 se schimba
valoarea banilor. Da batjocură de economişti aţâţaţi contra
inginerilor. Atunci a fost liberalizată materia primă şi materialele,
iar manopera nu a fost liberalizată; ca să atragă capitalul străin.
Investitorii vin cu banii lor, cumpără forţa de muncă, după care
îi recuperează, îi ia înapoi la valori care îi fac stăpânii lumii. Dar
ei au ţinut salariile (căci asta înseamnă manoperă) sub nivelul
minim european multă vreme, până în 2007, au băgat ţara în
UE, şi în 2008, 2009 s-au trezit prinşi cu minciuna nivelului de
trai minim acceptat de UE...De asta în România a urmat ceea ce
nu s-a mai văzut în toată lumea: dispreţul pentru munca cinstită
şi acordarea de pensii şi salarii complet arbitrare, nesimţite şi
nejustificate. E drept, economiştii de atunci, toţi politruci, ştiau
că este greu să judeci lucrurile după unu, două decenii, şi doar
de aceea au scos din lege faptele săvârşite cu o vechime de peste
trei ani! Ne-am trezit atunci într-o mare criză, ei au avut dispensă
până în 2008 să vină cu salariile măcar la bunul simţ, în apropiere
de cele din Uniunea Europeană. Aşa se explică de exemplu că
noi nu mai avem o corelare între salarii şi realitate. Salariile
noastre nu mai exprimă o cantitate de muncă care s-a depus
la o anumită calitate, cum era timpul de muncă socialmente
necesar ca să fabrici un produs... Toată lumea făcea şi face
preţul pe baza manoperei şi materiei folosite. În 1994 au făcut
chestia asta, au rămas salariile mici, iar oţelul, pâinea, totul s-a
aliniat preţurilor din bursă. Am fost acuzaţi că poporul e leneş,
că nu meritam salariul; dar am fost făcuţi peste noapte, iarăşi
ca nicăieri, proprietari pe apartamentele fără valoare atunci,
amortizate gata, cu bani la valoarea din 1992, 1993... În tratatele
comerciale pe care le aveam până în 1989 noi aveam acelaşi
principiu de calcul cu străinii. Eram egali. Eu la masa de tratative
din Germania judecam preţul produsului la cantitatea de material
şi manoperă. Eram integraţi sută la sută, deci ceea ce ştiam noi
despre preţul la ţigările Kent ne arăta că aveam o economie
competitivă. Am făcut calcule, atunci cu salariul care îl aveam
îmi trebuiau douăzeci de rate ca să-mi iau o maşină. În acelaşi
procent se găsea şi salariatul din Occident. Economia României
era aliniată. Nu trebuie să uităm anul 1994 când a început
decăderea etică şi morală care a fost cumva îndreptată între 1996
şi 2000, şi care a decăzut uriaş de grav după 2000...decăderea
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economică şi eliminarea statului. Şi care şi astăzi dă peste cap
toate lucrurile în ţara asta. După anul 2000 urmează alte prostii,
vin alte bazaconii, dar speranţa noastră este că în foarte scurt
timp se vor trezi românii din Parlamentul European şi nu ne vor
mai lăsa să mergem înainte cu judecăţile ăstea strâmbe. Dacă ei,
străinii au o mare speranţă, Europa de Vest are o mare speranţă
în Europa de Est. Dacă Canaanul la evrei reprezenta idealul de
ţară în care curgea laptele şi mierea, România este acum pentru
Occident o ţară de vis. Nu se com-pară la niciun capitol, singurul
sunt cartierele foarte vechi din timpul Renaşterii târzii pe care le
găseşti prin Italia, prin Spania şi prin sudul Franţei la tot pasul şi
care atestă o civilizaţie care a fost.
Dar acolo pare că a murit totul; a murit natura, a murit
speranţa de viaţă. Oamenii sunt dezbinaţi, sunt singuratici
exact cum noi ne speriasem prin 90-91 când ne ameninţau alţii
că facem chefuri sâmbăta şi duminica .... E he he nu ştiţi ce vă
aşteaptă! Uite în Germania văr cu văr se vad odată pe an, dacă
se văd, sau în Anglia, unde mamă cu fiu se văd când şi când,
poate la un ceai, şi ăla venit cu el în geantă! Şi în această viaţă
care tot timpul s-a răcit, nu s-a încălzit, comunismul în partea
de est a Europei le-a pus, toate lucrurile acestea de viaţă, la
frigider, şi le-a ţinut în stare latentă, natura şi libertatea ei în
mod special. În 1990 ele trebuiau să se dezgheţe şi să îşi câştige
locul care trebuie.... Ei nu au grădinile noastre, ei nu au fructele
noastre, nu au animalele noastre, nu au mâncarea noastră, nu
au apa curată ca a noastră, nu au nimic. Spuneam într-un articol

de al meu aşa: „În 1944 Basarabia dispare. România pierde un
teritoriu, dar câştigă o populaţie de excepţie, o populaţie pe
care Mareşalul Antonescu a ştiut foarte bine cum s-o aşeze în
evacuare. Pe mulţi i-a trimis în Banat şi Ardealul de vest să ţină
piept ungurimii; pe alţii i-a trimis în Muntenia, dar pe cei mai mulţi
i-a trimis în Oltenia, nordul ei”. De exemplu nordul Bucovinei și
nordul Basarabiei au venit incorpore în judeţul Vâlcea. În judeţul
Vâlcea fiincă nordul Olteniei semăna cu nordul Bucovinei şi la
relief şi la etnii (evrei). Austriecii aici au mâncat bătaie nu au stat
decât douăzeci de ani şi s-au dus în partea ailaltă, au câştigat
şi au făcut ce au făcut. Deci, când a dislocat acea populaţie şi a
adus-o aici a făcut un gest de mare patriotism, a salvat în primul
rând rasa basarabeană care se trage direct din Basarab I a adus-o
la locul ei, în Valahia oltenească, fiindcă şi Basarab I se spune
că de aici a plecat şi s-a dus să creeze toată treaba aia cu Ţara
Românească, şi să colonizeze Basarabia. Nepoţelul meu Simon
Peter Kis de la Cluj care a câştigat pentru echipa de la Voineasa
marele trofeu pentru o poezie din care eu o să citesc un catren;
te rog Simon Peter să mă urmăreşti, care spune aşa şi care este
în tema emisiunii noastre: „O sută de ani” „Copii români din
ţara întreagă vin astăzi fericiţi la Marea Neagră, (...) România din
infinit de roşu, galben şi albastru,/ Răsare şi străluceste ca un
miraculos astru,/ Şi la trecutu-i măreţ şi cu aripi visează,/ Ce-ar
fi dacă astăzi am fi la noi acasă,/ Şi la Cernăuţi şi la Chişinău şi la
Cetatea Albă.”
R: - Simon Peter Kis, nume unguresc!...

P.C: - Da, el este produsul dintre fiica mea Simona şi Peter Kis,
ungur din Cluj Napoca. Ei s-au instalat acum sub Dealul Capela,
cel mai frumos punct al oraşului, în apartamentul pe care îl avem
noi şi are o inteligenţă excepţională!... ştie două limbi la şase
ani.
R: - Simon Peter vreau să-ţi spun că ai un bunic excepţional
şi atunci când vorbea despre tine şi când te-a văzut pe acestă
fotografie, a ziarului pe care dânsul îl face, cu mâinile ridicate în
semn de victorie, să ştii ca i-a curs o lacrimă, am văzut din partea
stângă, te iubeşte foarte mult bunicul! Să vă trăiască şi să aibă
puterea să treacă repede peste o pierdere aşa de mare; putere
pe care, probabil că dealul Capela, unde este aşezată locuinţa
dumneavoastră, o să i-o dea. Să mergi cu bunicul după mure,
îl văd dimineaţa cum vine cu mâinile roşii... şi te iubeşte foarte
mult Simon şi este mândru de tine aşa cum suntem şi noi de toţi
copiii care se trag din aceste locuri româneşti. Mulţumesc foarte
mult domnule Petre Cichirdan pentru această lecţie de istorie,
pentru acestă lecţie de înţelegere pentru unii care cred că nu
trebuie să fie aşa, care cred că trebuie să ne dezbinăm, să ne
luptăm între noi.
P.C: - Este o sintagmă foarte interesantă, şi filozofică, cum că
omul trebuie să fie atent la existenţa sa şi la menirea sa. Trebuie
să avem tot timpul în prim-plan existenţa noastră felul cum trăim
şi cât de bine trăim şi menirea pe care o avem. Fără aceste lucruri
nu valorăm nici doi bani!

Simona Maria KIS

BACALAUREAT - 2018

DISCREPANŢE SEMNIFICATIVE ÎN PREGĂTIREA ELEVILOR
Gheorghe PANTELIMON

Î

n 2018, calendarul desfăşurării Examenului
Naţional de Bacalaureat a fost diferit faţă
de anii anteriori. Candidaţii au susţinut probele
de competenţe lingvistice şi digitale la sfârşitul
lunii februarie, iar probele scrise, în perioada
25-28 iunie, la Limba şi Literatura Română,
Limba Maternă, Proba obligatorie a profilului şi
Proba la alegere a profilului şi specializării.
La examen s-au înscris 136.871 de absolvenţi
de liceu, 118.856 din promoţia curentă şi
18.015 din promoţiile anterioare. La nivel
naţional s-au înfiinţat 440 de centre de examen.
În Vâlcea s-au înscris 2914 candidaţi, 2593 din
promoţia curentă, 321 din cele anterioare şi
s-au organizat 10 centre.
La Limba şi Literatura Română, atât pentru
elevii de la Profilul Real cât şi pentru cei de la
Profilul Uman, primele două subiecte au fost
identice, iar la subiectul al treilea, cei de la Real
au avut de analizat o poezie scrisă de Mihai
Eminescu sau Tudor Arghezi, iar cei de la Uman
arta poetică în opera lui Ion Barbu sau Lucian
Blaga. Profesorii de specialitate au apreciat că
subiectele au avut un nivel mediu de dificultate.
Proba obligatorie a Profilului Real a fost
Matematica, iar a celui Uman – Istoria. Profesorii
au estimat că la Matematică subiectele au fost
mai complexe decât anul trecut, fiind necesară
efectuarea mai multor operaţii. Printre altele,
elevii au avut de rezolvat matrici şi ecuaţii
exponenţiale. La Istorie s-au formulat mai multe
cerinţe, pe baza unui fragment din lucrarea „O
scurtă istorie ilustrată a românilor” scrisă de
Neagu Djuvara, rezolvarea mai multor solicitări
dintr-un text istoric, la prima vedere, despre
Ştefan cel Mare, precum şi elaborarea unui eseu
despre totalitarismul în Europa şi România, care
necesita o abordare interdisciplinară. S-au emis
opinii conform cărora mulţi dintre candidaţi
au învăţat despre comunism din relatările
părinţilor şi ale bunicilor, dar noi nu avem

garanţia că informaţiile lor sunt obiective.
Disciplina la alegere a fost în funcţie de
profilul la care elevii au studiat. Cei de la Uman
au optat între Geografie şi Ştiinţe Socio-Umane,
iar cei de la Real între Fizică, Chimie, Biologie şi
Informatică.
La nivel naţional, din cei 111.318 candidaţi
prezenţi, au promovat 80.900 (67,70%), situaţie
ceva mai bună faţă de anii 2015 şi 2016, dar
mai slabă (cu 3 procente) comparativ cu 2017.
Ne aşteptam ca în anul celebrării Centenarului
Marii Uniri, progresele să fie mai însemnate.
Rezultate bune au avut elevii din judeţele
Cluj – 81,14%, Iaşi – 80,27%, Bacău – 77,26%,
Brăila – 77,13%, Sibiu – 75,67%. În Bucureşti rata
de promovare a fost de 72,86%, în scădere faţă
de anul trecut (74,09%). La polul opus s-au aflat
cei din judeţele Hunedoara – 53,69%, Giurgiu –
47,44%, Teleorman – 47,30% şi Ilfov – 34%. 104
elevi au obţinut media maximă – 10, faţă de 97
în 2017, cei mai mulţi fiind din Bucureşti – 17;
Bacău – 9; Vrancea, Cluj, Iaşi câte 8, Argeş – 6;
Bistriţa Năsăud – 5.
În Vâlcea, doi elevi au obţinut media 10:
Antonio Sebastian Dumitraşcu de la Colegiul
Naţional de Informatică „Matei Basarab”
Râmnicu Vâlcea şi Ionela Cristina Enache de la
Colegiul Naţional „Gib Mihăescu” din Drăgăşani,
care au absolvit la Profilul Ştiinţele Naturii.
În judeţele Satu Mare, Suceava, Timiş, Galaţi, Vaslui, Olt, Brăila, Dâmboviţa şi Arad s-a înregistrat câte o singură medie de 10, în timp ce
în Sălaj, Caraş-Severin, Gorj, Harghita, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Tulcea, Covasna şi Braşov niciuna.
În 2018, 117 candidaţi au fost eliminaţi din
examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă,
ceea ce demonstrează carenţe serioase în
munca de educaţie. S-au depus peste 4.400
de contestaţii, reprezentând aproximativ 12%
din numărul total de lucrări (361.919). În urma
recorectării lucrărilor rata de promovare a
crescut cu 2%, de la 67,7% la 69,7%. Pentru

absolvenţii din promoţia 2017/2018 s-a ridicat
de la 72,7% la 74,7%, iar numărul total al
mediilor de 10 s-a mărit de la 104 la 132. Şi în
judeţul Vâlcea rata de promovare a crescut de
la 67,51% la 69,13%.
Situaţia elevilor din liceele în care s-au
înregistrat rezultate slabe nu s-a modificat.
Numai 12 elevi din liceele Tehnologic „Căpitan
Nicolae Pleşoianu”, „Ferdinand I” şi „Henri
Coandă” au obţinut medii de promovare, iar de
la Liceul Tehnologic de Chimie doar 14. La Liceul
„Iustinian Marina” din Băile Olăneşti a rămas
aceeaşi situaţie – zero promovare.
Analiza temeinică a rezultatelor permite
desprinderea mai multor concluzii. Se constată
decalaje de la un an la altul, discrepanţe ample
de la un judeţ la altul, care evidenţiază că
sistemul de învăţământ în România este lipsit de
omogenitate, nu are un parcurs ascendent, iar
elevii nu se bucură de şanse egale în pregătire.
La fel de adevărat este că mulţi manifestă dezinteres faţă de învăţătură, de propria formare
pentru viaţă. De mai mulţi ani situaţia se
repetă, aproximativ aceleaşi judeţe aflându-se
în fruntea clasamentului sau în partea lui finală.
Rezultatele slabe nu ne surprind fiindcă şi
la Evaluarea Naţională în judeţele Teleorman,
Giurgiu şi Ilfov rezultatele sunt similare, iar
intervenţia Inspectoratelor Şcolare Judeţene,
a Ministerului Educaţiei se lasă aşteptată.
Specialiştii subliniază că există o corelaţie
strânsă, pentru fiecare localitate cu risc socioeducaţional semnificativ, între procentul de
cadre didactice necalificate, nivelul crescut de
sărăcie şi rezultatele slabe ale elevilor. România
este singura ţară din Uniunea Europeană unde
predau 4500 de cadre didactice necalificate. În
judeţele unde se înregistrează procentele cele
mai ridicate de profesori nepregătiţi – Giurgiu,
Călăraşi, Tulcea, Ilfov, Vaslui şi alte judeţe din
zona de sud şi din centrul ţării – există şi rate
scăzute de promovare la examenele naţionale.
Un alt fenomen îngrijorător este numărul
mare de absenţi. Din calcule rezultă că
16.657 absolvenţi din promoţia curentă nu
s-au înscris la examen, iar 13.000 înscrişi nu
s-au prezentat. Circa 900.000 de elevi nu au
promovat Examenul Naţional de Bacalaureat în
ultimii 10 ani. O situaţie alarmantă o constituie
abandonul şcolar, rata părăsirii timpurii a şcolii
fiind de aproximativ 19 procente. Învăţământul
primar, gimnazial şi liceal se confruntă cu cele
mai accentuate diminuări ale efectivelor de

elevi. Astfel, în anul şcolar 2017-2018, numărul
elevilor a scăzut cu 30.600 faţă de anul de
învăţământ precedent. În context trebuie să
subliniem că a scăzut îngrijorător interesul
elevilor şi al părinţilor faţă de şcoală, generat
şi de lipsa de perspective a învăţământului
preuniversitar dar şi de posibilităţile financiare
reduse ale părinţilor. Sunt absolvenţi de liceu,
elevi buni, care nu pot să urmeze o facultate
fiindcă părinţii nu pot să-i întreţină. Unii pleacă
în străinătate sau se angajează şi se desurcă pe
cont propriu. În perioada 20-31 august 2017
a avut loc sesiunea de toamnă a Examenului
Naţional de Bacalaureat, dar nu s-au înregistrat
progrese spectaculoase. Din cei 45.120 de
candidaţi înscrişi s-au prezentat 35.642. Au
promovat 9603 (26,9%), 7050 din promoţia
curentă şi 2553 din cele anterioare. Cea mai
mare medie a fost 9,80 şi s-au înregistrat
11 medii de 9. Procente de promovare de
peste 30% s-au înregistrat în judeţele Neamţ,
Dolj, Olt, Sibiu, Bacău, Gorj, Alba şi Vaslui;
în Capitală – 26,65%, iar sub 20% în Giurgiu
şi Ilfov; 119 candidaţi au fost eliminaţi din
examen. Considerăm că trebuie reanalizate
şi metodele de evaluare a elevilor în anii de
şcoală, la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat,
în sensul că trebuie pus accent mai mare pe
competenţe, fiindcă UE ne recomandă ca, pe
parcursul procesului de învăţământ, elevii să-şi
formeze mai multe competenţe de comunicare,
matematice, digitale, sociale şi civice.
Ne-am referit doar la câteva aspecte privind
Examenul Naţional de Bacalaureat, la starea
actuală a învăţământului românesc. Considerăm
că fără intervenţia fermă, neîntârziată, a
factorilor de decizie în domeniu, situaţia nu se
va schimba ci se va perpetua.
Sunt necesare analize exigente, dezbateri
ample, concrete, care să pornească din consiliile
profesorale ale fiecărei unităţi de învăţământ
liceal şi să se extindă la nivelul Inspectoratelor
Şcolare Judeţene şi al Ministerului Educaţiei,
la care să participe cei mai valoroşi specialişti,
oameni competenţi, care cunosc în profunzime
problemele învăţământului din ţara noastră. Pe
baza concluziilor desprinse, Guvernul României
să propună Parlamentului modificarea Legii
Educaţiei, în aşa fel încât, să fie valabilă o
perioadă mai lungă de timp, pentru a se asigura
sistemului mai multă stabilitate şi să permită
desfăşurarea unui învăţământ de calitate
superioară, performant.
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COMUNICAT DE PRESA - 9 august 2018

I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat in
data de 8 august 2018 primul workshop din cadrul proiectului „Transfer de cunostinte catre
mediul privat in domeniul energie avand la baza experienta stiintifica a ICPE-CA - TRANSENERG”,
proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Workshop-ul a fost dedicat domeniului energiilor fotovoltaice, prezentand infra-structura
de cercetare a institutului in acest domeniu, in special Laboratorul de Sisteme Fotovoltaice,
si oportunitati de colaborare in vederea accesului intreprinderilor la facilitatile si serviciile
laboratorului, prin proiectul TRANSENERG.
Totodata, au fost prezentate posibilitatile de colaborare efectiva cu intreprinderile, obliga-

INVENTICA

țiile acestora, cat si tipurile de activitati ce se vor desfasura in cadrul contractelor subsidiare.
Evenimentul a facut parte dintr-o serie de workshop-uri tematice, ce se vor desfasura
prin proiectul amintit, in domenii ca: energie eoliana, microhidrocentrale, instalatii de foraj,
echipamente industriale, trasnsporturi, biogaz.
Obiectivul general al proiectului TRANSENERG il reprezinta cresterea gradului de transfer
al competentelor CDI intre Departamentul de Eficienta in Conversia si Consumul de Energie al
INCDIE ICPE-CA si mediul privat, in domeniul Energie, Mediu si Schimbari Climatice.

BIROUL DE PRESA ICPE-CA

Povestea aviatorului erou care a zburat la - 40 de grade
cu documentele Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
(Transmis ziarului nostru de dl. Puiu LUCA)

C

imitirul din Rădăuţi, singurul din ţară traversat de o cale
ferată în uz, se află, din primăvara lui 1981, un mormînt
pe a cărui cruce stă scris numele de Vasile Niculescu, un bătrîn
ceasornicar, care s-a stins discret, ba chiar în anonimat, la 90 de
ani. Povestea lui se leagă, însă, puternic de unul dintre cele mai
importante momente din Istoria românilor: ziua de 1 Decembrie
1918. Atunci, Vasile Niculescu era pilot… Două vieţi a trăit de
fapt Vasile Niculescu, două vieţi diferite, ca două romane care se
întîlnesc într-un punct crucial.
La 23 noiembrie 1918, un aparat de zbor pilotat
de Vasile Niculescu şi capitanul Victor Precup a
plecat de la Bacău spre Blaj, mai exact spre Cîmpia
Libertăţii, pentru a duce mesajul despre Unire al
moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului,
act hotărîtor pentru convocarea Marii Adunări
de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, deoarece
guvernul român, aflat la Iaşi, şi Consiliul Naţional
Român Central nu puteau comunica decît pe calea
aerului, din cauza iernii aspre. În avionul care a
aterizat în dupa-amiaza de 23 noiembrie pe Cîmpia
Libertăţii, aducînd mesaj de pace, se aflau un sac
plin cu manifeste şi o geanta sigilată, în care se
găsea, printre alte documente, scrisoarea primuluiministru Ion I. C. Bratianu pentru Consiliul Naţional
Român Central. Zborul se efectuase la doar 2 600 de
metri, cu un Farman 40 nr. 3240. Fiecare membru al
echipajului avusese faţa protejată de un strat gros
de parafină, singura soluţie pentru a supravieţui
la -40 de grade Celsius. Piloţii nu avuseseră nici
paraşute, nici armament, iar carlinga fusese deschisă pe tot
parcursul zborului.
După ce au fost întîmplinaţi cu urale de mulţimea care aştepta
sosirea lor, cei doi temerari au mers la Palatul Mitropolitan, iar
avionul a fost păzit de 8 soldaţi din Garda Naţională, care se
schimbau din oră în oră, pentru a se încălzi la un foc aprins cu

lemne. La 6 seara, Restaurantul Patria a găzduit şedinţa festivă,
cînd Vasile Suciu, preşedintele Consiliului Naţional Român
din Blaj, a anunţat hotărîrea ca echipajul Niculescu-Precup să
revină la Bacău şi să dea vestea că românii din Transilvania se
vor uni cu ţara. Iar la Palatul Mitropolitan s-a hotărît să se ţină
o Mare Adunare Naţională la Alba Iulia, pe 1 decembrie. La
plecare, avionul ducea un document oficial, care a avut drept
consecinţă realizarea celui mai important eveniment din Istoria
românilor. Atunci, mulţi şi-au exprimat dorinţa şi sub o formă
neconvenţională, punîndu-şi semnăturile pe pînza avionului.

După acest moment, ce a schimbat prezentul şi viitorul unei
ţări, toată lumea s-a aşteptat ca locotenentul Vasile Niculescu să
primească Ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a. Ceea ce nu s-a
întîmplat. Iar eroul s-a retras încet-încet, a schimbat mai multe
oraşe, s-a bucurat şi s-a întristat de anonimatul său. Literatura de
aviaţie îl mai ţine minte. Manualele de istorie, mai puţin.

Cariera lui aviatică s-a oprit în 1926, la cererea sa, după ce
a fost transferat la Centrul de Recrutare din Rădăuţi, prin Ordinul
37368/ 1926, emis de ministrul de Război. Cîţiva ani mai tîrziu,
fostul aviator ajunsese în Regimentul 96 Infanterie, iar în ‘37 era
căpitan în rezervă. Din 1918 pînă în 1937, aviatorul a lucrat la
Comandamentul Şcolii de Aeronautică (1924-1925), după ce
devenise căpitan, în 1923, graţie înaltului Decret Regal nr. 5634,
emis în 24 octombrie 1932.
În vara lui 1919, la mai puţin de un an de la zborul istoric,
Vasile Niculescu a mai fost încercat de destin, încă o dată. La 23
iunie, avionul pe care îl pilota în timpul unei acţiuni
de recunoaştere în Transnistria a aterizat pe liniile
bolşevice, iar el a fost luat prizonier la Odesa, unde
a fost reţinut timp de o lună întreagă.
Ultimele două decenii de viaţă, în plină Epocă
de Aur, le-a trăit într-un Bucureşti cu puţine urme
de normalitate. Doar în 1961, în decembrie, a
primit, se pare, o scrisoare de la Andrei Popovici,
fostul comandant al Grupului 2 Aeronautic Tecuci,
care amintea celebrul şi extraordinarul episod pe
care i-l datorează istoria românilor. În rest, uitare…
Iată textul scrisorii: „Nu este prilej de sărbătoare
creştinească şi naţională care să nu trezească în
mine amintirea zborului dvs. la Blaj, atunci, la
începtul iernii, în anul 1918. Zborul acesta rămîne
înscris în istoria şi în analele întregirii Neamului
Românesc. Camarazii zburători v-au aşezat pe cel
mai înalt punct al unei întreprinderi zburătoreşti din
războiul cel mare şi sfînt. S-a văzut nedreptatea pe
care conducătorii ţării din acele vremuri au avut-o
faţă de dvs., de a nu va acorda cinstea cuvenită
pentru acel zbor istoric. Nu ştiu de ce, dar parcă tot n-am pierdut
nădejdea că voi asista la preamărirea şi la actul de dreptate ce vi
se cuvin”.
În urma acestui om a rămas o poveste. Povestea unei
Mari Uniri…
(Monica Andronescu, adevărul.ro, 30 noiembrie 2015)

DOMNU-VICU, OMUL-TIMP AL VAIDEENILOR
(Urmare din pag. 5)
- Bună ziua, stimați oaspeți și dragi concetățeni! Am onoarea
de a deschide festivitățile prilejuite de sărbătorirea celei de-a
cincizecea ediții a unicei nedei ungurenești care, pentru accesul
și participarea tuturor cetățenilor, chiar și a celor care nu mai
pot parcurge sacrul drum spre vârfurile plaiurilor din prea greul
anilor care se adună, se ține chiar în sat, festivalul folclorului
păstoresc „Învârtita dorului”. Se întâmplă ca această aniversare
să se suprapună anul acesta peste alta, extrem de importantă
pentru țară și anume aniversarea centenarului Marii Uniri,
lucru care ne onorează șiși ne obligă în plus. Noi, cei născuți la
adăpostul înălțimilor munților Căpățânii, am urcat și am coborât
neîncetat muntele pe jos, pe măgari, pe cai, cu desagi urmând
neindoios tradiția care ne-a ținut uniți de șapte secole. De aceea
ne adunăm, după tradiție, în fiecare an din toate colțurile lumii,
și din toate colțurile țării împreună cu copii și nepoții aici, la
Vaideeni...

Cuvântarea a fost deosebit de densă, fară prea multe
divagații de umplutură. N-aveau nevoie de ele. Realizările
enumerate adunau din plin aprobările celor din sală. După
lapidara desfășurare de obiective enumerate, primarul anunță
evenimentul cel mai important al zilei și anume, desemnarea
domnului Vicu „Cetățean de onoare” a comunei Vaideeni,
eveniment pe care îl oficiază solemn. Urmează lansarea de
carte a autorului olandez Louis Lassance, în ediție bilingvă:
„Fluierul ciobănesc din Vaideeni”. Autorul, după ce timp de
peste cincisprezece ani a studiat în Vaideeni împreună cu domnul Vartolomei Todeci sunetele fluierelor vaideene, a putut
să susțină într-o română excelentă cuvântul său de salut și de
mulțumire. În continuare se lansează cartea „O viață trăită
prin muncă” scrisă de domnul Todeci. Iau pe rând cuvântul
personalitățile din prezidiu cât și din sală, omagiind autorul
și povestind întâmplări dintr-o viață de peste optzeci de ani
a domnului Vicu, viață pe care a pus-o neprecupețit în slujba
vaideenilor, sat și oameni.

Stau și ascult și multe din ele mi se par cunoscute. Mă simt
onorată că am putut participa și eu măcar puțin la viața acestui
sat din munții Vâlcei, atât de asemănător cu satul meu din munții
Bucovinei. Mă emoționează îmbrățișarea dintre domnul Vicu și
domnul ministru născut tot sub munții Căpățânii, domnul Lazăr
Comănescu...pentru așa ceva nu există cuvinte...În continuare,
program artistic-folcloric susținut de artiști și formații din
Vaideeni sau născuți în Vaideeni.
Din păcate a trebuit să mă întorc la Horezu de unde o mașină
m-a dus la București. Am plecat cu o stranie senzație de lucru
neterminat.
Mi-aș fi dorit un interviu lung cu domnul Vicu dar atunci
n-am avut vreme.
Plec promițându-mi că mă voi întoarce la acest om care este
o comoară de istorie, de folclor, de exempu de viață...Plec cu
ideea de-ai propune la viitoarea vizită la Vaideeni primarului să
monteze în fața primăriei încă un indicator...
...„Către domnul Todeci...timp de mers...o viață...”
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MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ŞI MINIATE.
Secolul al XVIII-lea (III)
Arhim. Veniamin MICLE

M

inunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu – 1736.
Titlul lucrării este: „Minunile Preasfintei Născătoarei
de Dumnezeu între sibilele carele au fost proorociţe la păgâni,
carele mai-nainte de începerea ei cu arătarea lui Dumnezeu o
au ştiut şi o au scris în cărţile sale şi a mărturisit oamenilor şi o
au slăvit” (f. 6). O însemnare arată că: „Am scris această carte
cu Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu eu, robul lui
Dumnezeu, Ilarion ieromonah din sfânta Mănăstire Bistriţa, la
leat 7244, avgust 15 dne” (f. 176v). Textul, cu cerneală neagră,
iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are frontispicii colorate
(f. 2 şi 6) şi legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele. (BAR,
mss. nr. 2355).
Miscelaneu de literatură monahală – Prima jumătate a sec.
al XVIII-lea. Are un bogat conţinut, cuprinzând: Pateric (f. 8-196v,
214v-220, 223-253, 257v-267v, 301v-309v); Minunile Sfântului
Nicolae (f. 196v-214v); Cuvântul pentru Melhisedec, de Sfântului
Athanasie celui Mare (f. 220 -222v); Eshatologie, de Ipolit, papa
al Romei (f. 253-257v); Veşmântul lui Hristos (f. 267v-272v);
Fiziologie (f. 273-286v); Vieţi de sfinţi (f. 287-301); Eshatologie (f.
310-365). Însemnarea caligrafului: „Laudă lui Dumnezeu cel ce
au ajutat de am ajuns şi sfârşitul. Şi a scris mult păcătosul Ilarion
ieromonahul” (f. 365). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile şi
iniţialele sunt scrise cu roşu. Frontispicii colorate la f. 4, 8 şi 196v.
Legătură artistică în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2516).
Simeon al Tesalonicului, Scrieri diverse – 1737. Lucrarea a fost
scrisă în Episcopia Râmnicului, de Radul logofeţel” (f. 2v). Textul,
cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu.
Are câteva frontispicii în peniţă (f. 1v, 2, 3 ş. a.). Legătura veche
în piele se păstrează sub legătura modernă. (BAR, mss. nr. 2594).
Miscelaneu teologic – Prima jumătate a sec. al XVIIIlea. Manuscrisul cuprinde: Vieţi de sfinţi (f. 44-128); Patimile
Mântuitorului (f. 128v-132v); Viaţa Sfântului Arsenie cel Mare (f.
152 -174); Învăţături creştineşti (f. 175v-188v); Viaţa sfinţilor Ioan
cel Milostiv şi Eustatie (f. 189- 205); Fragment din Pateric (f. 205222v); Fragment de Catehism (f. 223r-v); Tâlcuirea plângerilor
lui Ieremia prorocului pentru Ierusalim (f. 225-232v); Vieţi de
sfinţi (f. 232v-235v). O însemnare arată că a dăruit-o „Ioanichie
eclesiarhul de la Sfânta Episcopie a Râmnicului, popii Eadului din
sat Bleaici, fiind în copilărie ucenic sfinţiei sale, de l-au învăţat
carte” (f. 1-21). Textul este scris cu cerneală neagră, iar unele
titluri şi iniţiale, cu roşu. Are frontispicii în peniţă la f. 44, 128v,
152 ş. a. (BAR, mss. nr. 1587).
Pomelnicul Schitului Iezerul-Vâlcea – 1740. O însemnare
arată că „Acest sfânt şi dumnezeesc Pomelnic, carele să chiamă
Proscomisarion, iaste al sfântului şi dumnezeiescului Schit
de la Iezer, carele este biserică săpată în piatră cu ciocanul de
Cuviosul părintele Antonie schimonahul, carele s-au lepădat
de toate grijile lumeşti şi au sihăstrit la această pustie ani 28,
unde şi moaştele i s-au aşezat” (f. 13r-v), iar episcopul Ghenadie
al Râmnicului notează că „aici e istoricul schitului de Nicolae
ieromonahul, 1891” (f. 1). Textul, cu cerneală de diferite nuanţe,
iar . unele titluri şi iniţiale sunt scrise cu roşu. Are frontispicii
colorate la f. 34r-v, 38 şi 39. (BAR, mss. nr. 2205).
Miscelaneu de literatură monahală – 1744. Manuscrisul
cuprinde: Scrieri, de Simeon al Tesalonicului (f. 2-351v); Tâlcuirea
slujbei bisericeşti, de Marco Evghenicul (f. 352-363) şi Versuri de
laudă adresate lui Simeon al Tesalonicului (f. 363v). Copistul este
ieromonahul Ilarion, cum precizează însemnarea: „A scris cartea
Ilarion ieromonah, proigumenul Bistriţii” (f. 361v). Textul, cu
cerneala neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are
frontispicii colorate (f. 1, 2, 364 ş. a) şi legătură artistică în scoarţe
de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2579).
Miscelaneu de literatură monahală – 1745. Miscelaneul
are un conţinut foarte diversificat, cuprinzând: Vieţi de sfinţi (f.
2-286v, 289-303, 312-377v, 381v-394, 401-408); Cuvântul pentru
Melhisedec, de Athanasie cel Mare (f. 287-288v); Învăţături
către călugării, de Athanasie cel Mare (f. 303-307); Învăţăturile
părintelui Pinufie (f. 307-310v); Învăţătura pentru starea în
sfânta biserică, de părintele Evloghie (f. 311-312); Fragment de
Pateric (f. 377v-381v); Eshatologie (f. 394-400v); Cuvântul pentru
Evloghie tăietor de pietre, de părintele Daniil (f. 408-411v); Viaţa
părinţilor noştri Varlaam şi Ioasaf (f. 412-532v). Copişti: „Ilarion
ieromonah, proigumen ot Bistriţa”; Ghenadie ierodiacon copiază
filele 516-532v, iar Ioachim Bărbătescu ieromonah, schevofilaxul
Bistriţei, copiază numai f. 244-245v, ataşate ulterior. Textul,
aşezat pe două coloane, este scris cu cerneală neagră; titlurile,
colontitlurile şi iniţialele, cu roşu. Are frontispicii în peniţa (f. 1, 2,
89v s. a.). Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss.
nr. 2596).

Miscelaneu de literatură monahală – 1748. Asemenea
altor manuscrise de acest gen, şi acesta are un conţinut
bogat, cuprinzând: Tâlcuirea Apocalipsei, de Sfântul Andrei al
Cezareei Capadochiei (f. 10-85v); Învăţături către ai săi ucenici,
de avva Dorotheiu (f. 86-173v); Ithica ieropolitica (f. 174-250).
O însemnare adevereşte că „A scris cartea aceasta Ilarion
proigumenul Bistriţii” (f. 85v). Textul, cu cerneală rădăcinie şi
neagră, este aşezat pe două coloane. Titlurile, colon titlurile şi
iniţialele sunt scrise cu roşu. Are frontispicii în peniţă (f. 1, 10, 86
ş. a.) Legătura artistică, în scoarţe de lemn şi piele, este restaurată
la cotor. (BAR, mss. nr. 2582).
Pomelnicul schitului Comanca – 1748. Este Pomelnicul
ctitorilor care au zidit schitul, anume: Pahomie monah
Bojoreanul, pe mirenie s-a chemat Preda Bojoreanul, dvornicul;
boierul Drăghici Olănescul, cu duhovnicul Theodor Olănescul.
A scris popa Ştefan (f. 8 bis r-v). Textul cu cerneală neagră, iar
titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu. Are câteva
frontispicii în peniţă, la f. 2, 13, 27 ş. a. (BAR, mss. nr. 2213).
Catavasier – Mijlocul sec. al XVIII-lea. Potrivit unei însemnări,
„Această cărticică ce într-însa cuprinde multe trebi bisericeşti
s-au scris de smeritul între ieromonahi
Athanasie eclisiarh sfintei Mănăstiri
Hurezii, iar aicea, la sfârşit, s-au
isprăvit de Rafail monah, paraeclisiarh
Episcopiei Râmnicului” (f. 151v).
Textul este scris cu cerneală neagră,
iar titlurile, colontitlurile, iniţialele
şi indicaţiile tipiconale, cu roşu. Are
frontispicii în peniţă la f. 1, 8v, 12 ş. a.
Legătură veche în scoarţe de lemn şi
piele. (BAR, mss. nr. 2220).
Seferteillim – Mijlocul sec. al XVIIIlea. În foia de titlul, scrie: „Seferteillim,
adecă Cartea laudelor ce să numeşte
Psaltire, care s-au tălmăcit de pre
slovenie pre limba rumâneaseă de popa
Flor dascălul de la Şcoala domnească
(f. 1) şi a „dăruit-o sfintei Mănăstiri
Bistriţa (f. II liminară). Textul este scris
cu cerneală neagră. Titlurile şi iniţialele
sunt cu roşu. Frumoase miniaturi
şi desene în peniţă lucrate de popa
Flor la f. 1, 9 şi 236. Frontispicii colorate la f. 18, 35, 143 ş. a. Legătură veche în carton şi piele. (BAR, mss. nr.
1907).
Învăţături, de Sfântul Teodor
Studitul – Mijlocul sec. al XVIII-lea.
Potrivit unui autograf, „Această sfântă
carte au scris-o robul lui Dumnezeu
Ilarion, igumenul sfintei Mănăstiri
Bistriţii, fiind episcop Râmnicului chir
Grigorie şi igumen sfintei Mănăstiri chir
Antonie... Şi m-am iscălit eu, precum
scrie mai jos, adică eu Badea grămătic”
(Coperta I-a interioară). Textul, cu
cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile şi iniţialele sunt scrise
cu roşu. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele, deteriorată.
(BAR, mss. nr. 2548).
Miscelaneu de literatură monahala – 1750-1751. Cuprinde:
Cartea Sfântului Efrem Sirul (f. 10-237); Dioptra sau Oglinda (f.
238-341). Autorul manuscrisului, potrivit autografului: Ilarion
ieromonah, proigumenul Bistriţii, am scris această carte” (f. 5v).
Textul, aşezat pe două coloane, este scris cu cerneală neagră.
Titlurile, colontitlurile, iniţialele şi trimiterile marginale sunt
scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă la f. 1, 6, 10 şi 238. Legătura
veche, în scoarţe de lemn şi piele, se păstrează peste legătura
modernă. (BAR, mss. nr. 2574).
Învăţături, de Sfântul Teodor Studitul – Mijlocul sec. al XVIIIlea. Unele însemnări arată că: „Az pisah <am scris) Ianache
logofăt ot Hurez” (f. 198). „Acest Sfânt Theodor iaste al sfintei
Mănăstiri Hurezul” (f. 1-3). Textul. este scris cu cerneală neagră
şi rădăcinie, iar titlurile şi iniţialele, cu roşu. Iniţială ornată la
f. 1. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr.
2595).
Otăşnic. Din cuvintele sfinţilor părinţi ce au sihăstrii prin
pustii – 1750. Caligraful mărturiseşte, potrivit următorului
autograf, că „Acest Otăşnic l-am scris eu, Ioan Cucuzel,
ierodiacon, bucureştean, fiind călugărit în sfânta Mănăstire ot
Hurez. Şi am scris-o la anul 7258, luna iunie 2. Ioan ierodiacon
Cucuzel ot Hurez” (f. 1). Textul este scris cu cerneală neagră, iar

titlurile, colontitlurile şi unele iniţiale, cu roşu. Legătură veche în
scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr. 2520).
Miscelaneu – Mijlocul sec. al XVIII-lea. Are următorul cuprins:
Pateric (f. 3-384v); Pilde filosofeşti (f. 385-479v, 517); Cronologie.
Crugul lunilor (f. 481-498v); Predoslovie, de Sfântul Ioan Zlatoust
(f. 499-500v); Gromovnic, de Iraclie împărat (f. 501-514v); Tipicul
slujbei din noaptea Învierii (f. 515-516V, 517v). Copist: Ghenadie
arhimandrit, proin Cozianul (f. 500v). Textul, cu cerneală neagră,
iar titlurile, colontitlurile şi unele iniţiale sunt scrise cu roşu.
Frontispicii în peniţă, la f. 385 şi 501. Desen stângaci în peniţă la
f. 29v. Legătură veche în scoarţe de lemn şi piele. (BAR, mss. nr.
3472).    
Teologie polemică – 1753. Cuprinde un „Dialogos” între
Grighentie, arhiepiscopul cetăţii Chefro, şi evreul Ervan. Cartea
a fost tradusă din limba greacă de diaconul Parthenie, viitorul
episcop al Râmnicului, pe care a donat-o ierodiaconului Samuil
al Episcopiei, un nepot de vară primară al său (f. 1). Un autograf
arată că „S-au scris prin însăşi mâna mea, precum să vede aici,
la leat 1753. Parthenie ierodiacon Cozianu ot Episcopia Râmnic”
(f. 125). Textul este scris cu cerneală neagră şi roşie, iar legătura
este artistică în piele. (BAR, mss. nr.
1325).
Seferteillim, adecă Cartea laudelor,
ce să numeşte Psaltire cu tâlc – 1754.
Psaltirea a fost tradusă din limba
slavonă, fiind copiată acum din nou
pentru episcopul Grigorie al Râmnicului
(f. 1). Potrivit unei însemnări,
manuscrisul era al Mănăstirii Arnota
(f. 183). Textul, cu cerneală neagră,
este aşezat pe două coloane; titlurile şi
iniţialele sunt scrise cu roşu. Are câteva
iniţiale ornate (f. 2, 4, 15 s. a.), precum
şi frontispicii şi ilustraţii de popa Flor, la
f. 1r-v, 2, 3v şi 4. (BAR, mss. nr. 2711).
Miscelaneu religios – 1754.
Manuscrisul cuprinde următoarele
texte: Descoperirea Sfintei Liturghii (f.
1v, 178-180v); Minuni ale Preasfintei
Născătoarei de Dumnezeu, scoase
din izvodul Sfetagorei (f. 15-177v) şi
Eshatologie (f. 181-293). Lucrarea a fost
scrisă de Radul copilul, fiul preotului
Dumitru din Stănceşti – Prahova,
în Mănăstirea Hurezi, la anul 1754,
din porunca şi cu toată chieltuiala
arhimandritului Dionisie, egumenul
Mănăstirii Hurezi. Textul, cu cerneală
neagră, iar titlurile şi iniţialele sunt
scrise cu roşu. Are frontispicii în peniţă
(f. 15, 19v şi 181), având legătură veche
în piele. (BAR, mss. nr. 2195).     
Bogorodicină sau Canoane de
umilinţă – 1755. Manuscrisul cuprinde
Canoane de umilinţă către Preasfânta
Născătoarea de Dumnezeu, care să
cântă la Pavecerniţă în toate serile, pe 8 glasuri. S-au scris cu
îndemnul şi porunca arhimandritului Samuil, stareţul Mănăstirii
Cozia, în anul 1755 (f. 2). Ulterior a ajuns la Mănăstirea Căldăruşani
(f. 36). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile,
iniţialele şi indicaţiile tipiconale sunt scrise cu roşu. Frontispicii în
peniţă, găsim la f. 4, 9, 13 ş. a. Legătură veche în scoarţe de lemn
şi piele. (BAR, mss. nr. 2459).
Miscelaneu istoric – 1755-1757. Miscelaneul cuprinde
Istoria Rusiei (f. 1-125v). Apoi un Cuvânt înainte către cititor
de Matei Fărcăşanu (f. 132-133), care precede Viaţa marelui
Petru, autocrator a toată Rosiia (f. 134-304). Iniţial a fost scrisă
în limba italiană, fiind tradusă de Alexandru Canţelariu în limba
greacă, din care biv vel şătrarul Matei Fărcăşanu a tradus-o în
româneşte. Totuşi, „Această istorie di-nceperea moscalilor
s-au tălmăcit de dascălul Lavrentie după o carte slovenească
a sfintei Mănăstiri Hurezu” (f. 125v). „Şi s-au găsit acel izvod
la Sfânta Episcopie Râmnic şi s-au luat de s-au scris şi de noi, cu
porunca şi cu toată chieltuiala sfinţii sale părintelui arhimandrit chir Dionisie, igumenul sfintei Mănăstiri Hurezul din Sud
Vâlcea prin osteneala smeritului între monaşi Rafail monahul,
din sfântă Mănăstire Hurez” (f. 303v). Textul cu cerneală neagră,
titlurile, colontitlurile, iniţialele şi trimiterile marginale sunt
scrise cu roşu. Frontispicii în peniţă (f. 132, 134, 164 ş. a. Iniţiale
ornate la f. 1, 134, 165 ş. a. Legătura veche în piele. (BAR, mss.
nr. 2353).
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Catrene inspirate de Ion Marinescu
Mihai SPORIŞ
Continuă articolul din Forum vâlcean nr.2,
iulie 2018 cu restul de 35 de catrene (70 în
total-vârsta ilustrului personaj)
( ... ) Scriem acest laudatio pentru omul care
demult mi-a devenit prieten. Vrem să-i aducem
un omagiu, locuind sub aceeași aripă de înger,
pe care ne-a oferit-o cu douăzeci de ani în
urmă, și să-i dedicăm 70 de catrene inspirate
de cuvintele și gândurile puse împreună în
acel frumos volum de poezie, tocmai pentru
a-i întâmpina pe cei șaptezeci ai lui, numărați
cu folos și rodnicie, în grădina familiei sale, cât
și în cea largă a noastră. Vrem să-i confirmăm
că am călărit împreună aceeași cai ai vârstei, că
ne-a durut aceeași istorie și că mentorii ne-au
insuflat dragostea-durere: de neam, țară și am
primit credința de la izvorul netulburat. Apoi
că piatra tare din care am fost făcuți scânteiază
și se lovește zgomotos de ceea ce nu pare în
ordinea firească a celor cu rost și temei. La
mulți ani, Ion Marinescu!
Păstrăm titlul poemului care a inspirat
catrenul! De la început îți spunem că sunt
dedicații care să te identifice... la cei 70 de ani
adunați, cu folos, întru împlinirea vieții! Omului
de atitudine i se potrivesc cuvintele care pun în
mișcare, care trezesc, care și lovesc, uneori în
plină zi, adică nu pe la spate, ci direct în față. În
spiritul acesta s-au făcut portretizările firii tale
pusă cu mâna și gândul tău în poemele care neau inspirat.

Lui, Ion Marinescu!
d. Poetul
35.
Poetul nu plânge, nu râde
Suspină-n vers, or numai surâde.
Mai lasă un înger să-i intre pe poartă,
O muză-profet, să-i spună de soartă.
d. Intrat-a Ivirul
36.
Și astăzi Iviru-i cu noi în cetate
Să spulbere teama să facă dreptate
Și trece el, cu timpul, în glas de ectenii
Iar clopotul bate, vestind noi vecernii.
d. Lumina
37.
În aripi am lumina cerului deschis,
Să pot răzbate printre nori când lipsește
O caut uneori, spre Soare, supus...
Acolo-i chiar El , pe noi ne privește!

d. Întoarcerea tatei

d. Sbor

d. Rătăcitor

38.
Se-ntoarce tata-n amurg, de dincolo de viață.
Ieșim cu toții-n curte, în visul cu ceață.
Se-ntoarce tata acasă, de dor și vreme multă.
În tindă coborât-a!... E acolo! ascultă!

49.
Iubit-o , tu doreai căderea stelelor în ape,
Să te-mbăiezi în străluciri cu toate
Ca într-o scaldă prin stamine
În hora raiului de-albine!

60.
Rătăcitor, tu, suflete de chinuri
Neobosit, ce birui pururi
Atât de-ascuns, că nimeni nu te vede,
Mereu prezent, în tot ce-i verde!

d. Cântec

d.Psalm

d. La Brâncoveni

39.
Cântăm frunza din ramuri,
Imnuri și tricolore flamuri.
Cântăm cu viers de ciocârlie
Glia străbună, Românie.

50.
Căuta-voi la oamenii ce-ascultă
Căuta-voi la păsări, păduri și morminte
Lui, da-voi ruga cea multă
Și-n graiul ca mierea, iubirea fierbinte!

d. Privire

d. Bradul

40.
Femeie-n bobul grâului crescând,
În coasta unui munte străpuns
Te văd, te văd în lacrima curgând,
Și în copilul din pântec ascuns!
d.Colind/ de Crăciun

51.
Te-ai așezat, în timp bărtut de vânt
O, Brad înalt, cu 70 inele,
Cu rădăcini de stâncă-nfipte în pământ
Verde mereu cu ochii-n stele!

62.
Ai răscolit trecutul și popoare,
Ai scris mereu purtat de neuitare
Despre romanii și dacii de-demult,
În cercetare pusu-ai fervoare
și-n ucenici: imbold, cuvânt!

d. De ziua tatei

d. Înger trist

41.
Dumnezeu la geamul nostru
Înnoire se revarsă
Glas îngeresc, colindul vostru,
Peste sat și casă!
d. Cântec
42.
Bate vântul printre ramuri
Apa susură-n izvoare
Trosnesc vâlvele pe jaruri
Cerul cântă în cicoare!
d. Legământ dacic
43.
Dacia fie a românilor!
Carpatul zid risipirilor,
Tainică piatră de hotar!
Deșteptarea, suna-va-ne iar?!
d. Temniță
44.
Pasăre-vultur, dă-mi libertate!
Primește-mă în cuibul cetate!
Cuvântul n-aibe temniță iar,
Să pot avea cugetul clar!
d. Nostalgică

52.
Atâta dor ai tu, în mine, tată!
Că-n ziua hărăzită ție,
M-a răscolit albumul de-altădată:
Păreai un sfânt din veșnicie!
d. Destin/ Satului
53.
Pe deal, acareturi, trecutul n-a lăsat.
Lemnul sfințit, de prin păduri, a fost tăiat.
Bătrâni-s triști, nepoții-n pribegie,
Satul întreg... se duce pe pustie.
d. Vine Crăciunul, Doamne!
54.
Vine Crăciunul, Doamne,
Magii suntem noi,
Cu daruri și colinde
Mai vindecăm nevoi!
d. Botez
55.
De Bobotează, tata iordănea cântând,
Cu busuioc, din apă chiar, duh picurând.
Cât de frumos era și câtă bucurie!
Din cer veneai acolo, în clip-aceea vie!
d. Bunica

61.
La Brâncoveni venea Voievodul seara
Apoi pe la Stambul i se topise ceara.
La Hurezi uitase de mormânt,
Veni târziu, să-ngenunchem la Sfânt!
d. Durere/ părintelul Bălașa

63.
Un înger trist nu-și face rostul,
Să poarte griji la muritor,
Atunci când părăsește postul,
Uitând că omu-i schimbător!
d. Și plânge femeia
64.
Blestemul de șarpe în lacrimi rămâne
Femeia-i acolo, cu chipul în bob,
Din spice de aur o pâine
El, Tatăl-iubire, se frânge la rob!
d. Brâncuși
65.
Zalmoxian cu chip de dac în daltă
Brâncuși, tu însuși ne ești poartă!
Intrăm cu tine-n cumințit
Pământ întreg, apoi în infinit!
d. Gând (ca o dedicație lui Sabin Bălașa,
ilustra-țiile sale însoțind versurile de sub... aripa
de înger!)
66.
Prin sala pașilor pierduți, sub urme,
Sabin Bălașa gând ascunde.
Nu-s desene, sunt eresuri,
Care-n trud-au înțelesuri!
d. La Cozia (doarme veșnicia necanonizatul
Mircea cel Mare!)

45.
Lasă-mă să-mi cânt în taină simfonia,
Să plutesc valsul cu rotund ecou
Și amețit să văd România
Cum mi-o doresc. Nu zălogită din-nou!

56.
La sărbători mergea bunica să se-nchine
De mână-și lua copiii, să le meargă bine!
După răzbel, ce cruntă amintire:
Parte din ei, îi dorm prin cimitire!

d. Stejar bătrân

d. Mor catedralele/ per contrario

46.
Călăi și lanțuri ți-au dorit căderea
Stejar bătrân cu rădăcini de fier,
Dar timpii vrăjmași tot schimbă vrerea
Toate se duc, renasc, ori pier!

57.
Ziduri ridicăm să ne despartă,
Cum face ura celui pus pe ceartă!
Ziduri cresc multe-n capitală,
Le-ntrece sigur: de mântuire-,o Catedrală!

d. Urcuș spre ce a fost

d. Gând trist

47.
Veneau spre noi, neamuri, istorii
Aveau, în valuri, adevăr neclar
Precum ascunși în noapte, zorii,
Lumină-n soare, doar nvingătorii!

58.
Copacii uită frica de secure
Dihănii curioase mișună-n pădure
De-nmormântare se-aud slujbele
Cântă-n soboare... drujbele!

d. La geamul meu

d. Cred

d. Răstignire

48.
Trecut de umbre și idei concave
Cu nopți tăcute și-amintiri suave
În ochii mei s-au oglindit:
Roți 70 de soare-ncercuit!

59.
Cred Doamne în patimile Tale!
Cred Doamne a Ta Cale!
Cred Doamne-n răni, de piroaie adânci,
Mai cred încă în Bătrâni și-n Prunci!

70.
Crucea să-ți duci către veac,
Să zbori prin vie-n Sutești,
Înălțarea îți cere arac!
Ioane, același, să ne trăiești!

67.
La Cozia, eu l-am văzut pe Mircea, peste tot:
Era prin munți, pe Dunăre, Carpat și Olt.
Nu-mi explic, nu pot, oricât de mult socot!
De ce pe Marii, din cei mulți, îi doare-n cot?!
d. Durerea cetății (Râmnicului, la plecarea în
veșnicie a lui Marian Creangă!)
68.
În cântecul din Olt și de pe Lotru
Las pradă Doamne, gândurile mele.
Multe mi-s crengile-n codru,
Ai grijă, Doamne! și de ele!
d. Tu, Meșterul (Lui Ion... la 70!)
69.
Tu, meșter bun și înțelept părinte,
În inimă porți chipul, nu-n veșminte,
Dar, te-am citit în tihnă și încet,
Când în cuvinte te-ai ivit poet!
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27 AUGUST – SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A REPUBLICII
MOLDOVA
„Un popor care nu-şi cunoaşte istoria

este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii” (Nicolae Iorga)

D

upă prăbuşirea URSS, pe 27 august 1991, Republica
Moldova şi-a proclamat independenţa de stat, această
zi fiind declarată Sărbătoare Naţională. Pe 27 august 2018, în
ţară s-au organizat diverse manifestări solemne. Din păcate, în
România, acest eveniment cu implicaţii majore în istoria noastră
comună, nu s-a bucurat de atenţia pe care o merita.
Privind retrospectiv, este îmbucurător faptul că în anul
2018, românii de pe ambele părţi ale Prutului şi-au exprimat,
cu mai multă hotărâre şi însufleţire, sentimentele şi convingerile
unioniste, pentru întregirea României şi a neamului românesc.
În acest context, pe 27 martie, atât în România cât şi în Republica Moldova s-au desfăşurat ample manifestări politice, cultural-educative şi ştiinţifice, prilejuite de aniversarea a 100 de ani
de la Unirea Basarabiei cu vechiul Regat al României, pe fondul
împlinirii, anul acesta, a unui secol de la Marea Unire de la 1
decembrie 1918. Subliniem că prin Legea nr. 36/2017, în România, ziua de 27 Martie a devenit sărbătoare naţională. La Bucureşti, Camera Deputaţilor şi Senatul României s-au reunit în şedinţă ceremonială, în care s-a semnat „Declaraţia solemnă pentru
celebrarea Unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, la 27 martie 1918”.
Parlamentul României consideră ca fiind pe deplin legitimă dorinţa cetăţenilor Republicii Moldova să susţină unificarea celor două
state. În cadrul dezbaterilor s-au conturat două opi-nii: una unionistă, radicală, pentru unire şi alta eurounionistă sau eurocentristă, conform căreia soarta ambelor ţări poate fi hotărâtă
doar prin mijlocirea Uniunii Europene. S-a afirmat cu claritate că
doar Parlamentele de la Bucureşti şi Chişinău vor putea reface ce
a făcut Sfatul Ţării din Basarabia pe 27 martie 1918.
De asemenea consemnăm, cu satisfacţie, faptul că Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea a adoptat, pe 27 martie a.c., în cadrul
şedinţei solemne a Consiliului Local, în prezenţa unei audienţe
reprezentative, Declaraţia de Reunire, citită de primarul Mircia
Gutău, prin care se solicită Parlamentelor Republicii Moldova
şi României să emită o declaraţie comună privind Reîntregirea
Ţării şi a Neamului Românesc, după care să se aprobe, în regim
de urgenţă, un pachet de legi pentru Reunirea Basarabiei cu
România. Totodată, menţionăm că în judeţul Vâlcea se dezvoltă
un curent unionist care se materializează în manifestări diverse
iniţiate de autorităţi şi oameni de cultură, printre care îi amintim
pe ing. Petre Cichirdan, scriitorul şi ziaristul Ioan Barbu, istoricul
Eugen Petrescu, ing. Gheorghe Cărbunescu, Nicolae Sărdărescu,
primarul oraşului Horezu ş.a. Şi la Chişinău a avut loc, pe 25
martie 2018, Marea Adunare Centenară, în care s-a exprimat
dorinţa arzătoare de reunificare a celor două state româneşti.
În contextul marilor evenimente ale anului 2018, cu semnificaţii
deosebite pentru români, considerăm că este util ca cetăţenii
României, mai ales tineretul, să cunoască, în mod aprofundat,
realitatea istorică, date semnificative despre românii din
Basarabia, despre rădăcinile noastre comune, şi invers, fiindcă,
aşa cum sublinia acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei
Române, „a dispreţui trecutul, înseamnă a dispreţui viaţa”.
Republica Moldova este situată în sud-estul Europei Centrale,
în partea de est a ţării noastre şi este mărginită de cele două
state vecine: România şi Ucraina. Are o suprafaţă de 33.700
Km2 şi o populaţie de 3.552.000 de locuitori (2016), formată din
peste 60 de naţionalităţi. La recensământul din 1989, românii
reprezentau 64,5%, urmaţi de ucraineni (13,8%), ruşi (13%),
găgăuzi (3,5%), bulgari (2%), evrei (1,5%).
Marea majoritate a locuitorilot – peste 98% - sunt creştini
ortodocşi. Capitale ţării, oraşul Chişinău, are aproximativ 685900
de locuitori. Ca formă de stat este republică parlamentară. Limba
oficială – limba română, moneda naţională – leul moldovenesc.
Teritoriul dintre Prut, Nistru şi Marea Neagră a fost locuit în
antichitate de triburi geto-dace. Regiunile de sud ale Basarabiei
au fost stăpânite în secolele 2 – 4 d. Hr. de Imperiul Roman.
Coloniştii greci din Milet au fondat, în secolul 6 î. Hr., la
gura Nistrului, oraşul Tyras, cucerit de Burebista şi înglobat în
regatul său. În secolele 2 – 3 d. Hr. Tyras a fost ataşat provinciei
romane Moesia Inferior, iar în Evul Mediu, acest oraş antic situat
pe litoralul Mării Negre a cunoscut o perioadă de înflorire. În
mileniul I d. Hr., teritoriul Moldovei a fost străbătut de popoarele
migratoare, în drumul lor spre apus. După marea invazie tătară
din 1241, regiunea este cotropită de Hoarda de Aur. Principatul
Moldovei a fost întemeiat la jumătatea secolului 14, iar spre
sfârşitul perioadei includea între hotarele sale şi teritoriile până
la Nistru şi Marea Neagră. În scolele 14-15, frontiera estică a
Moldovei este fortificată cu cetăţile puternice Hotin, Soroca,
Orhei, Tighina, Cetatea Albă ş.a. În anul 1484, Imperiul Otoman
a ocupat cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, care în 1538, în timpul
primei domnii a lui Petru Rareş, a transformat Tighina şi sudul
Basarabiei în raia turcească. În timpul domniei Ecaterinei a IIa, Imperiul Rus devine vecinul răsăritean al Moldovei pe care o

anexează prin Pacea de la Bucureşti din 28 mai 1812, care încheia
războiul ruso-turc din 1806-1812.
În cursul secolului 19, Basarabia a fost colonizată cu ruşi,
ucraineni, polonezi, germani, evrei şi supusă unei politici de
deznaţionalizare. În 1867, limba română a fost interzisă în şcoli.
Congresul de pace de la Paris, din 1856, care a încheiat
războiul Crimeii, a retrocedat Principatului Moldovei trei judeţe
din sudul Basarabiei: Cahul, Ismail şi Bolgrad, dar prin Congresul
de la Berlin din 1878, Rusia a obţinut reîncorporarea în imperiu
a celor trei judeţe.

După prăbuşirea ţarismului, în aprilie 1917, s-a înfiinţat
Partidul Naţional Moldovenesc, iar Congresul Ostaşilor Moldovei
sau Congresul Ostăşesc de la Chişinău (23-27 octombrie 1917)
a proclamat autonomia teritorială şi politică a Basarabiei şi a
luat iniţiativa constituirii unui parlament – Sfatul Ţării – organul
legislativ al Basarabiei, care la 2 decembrie 1917 a proclamat
Republica Democratică Moldovenească, în frunte cu Ion Inculeţ,
iar la 24 ianuarie 1918 a votat independenţa republicii. La 27
martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării, întrunit la Chişinău, a votat
unirea Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu
România. Au fost 86 de voturi pentru, 3 contra, cu 13 absenţi şi
36 de abţineri. Iată textul: „Actul Unirii votat de Sfatul Ţării la 27
Martie ST V 1918: « În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării
declară Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de
ani din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi
dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure
să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna, SE
UNEŞTE CU MAMA SA ROMÂNIA» TRĂIASCĂ UNIREA BASARABIEI
CU ROMÂNIA DE-A PURURI ŞI TOTDEAUNA!”. Semnează:
Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, Vice-preşedinte, Pan
Halippa, Secretarul Sfatului Ţării, I. Buzdugan.

Tratatul semnat la Paris, la 28 octombrie 1920 de Marea
Britanie, Franţa, Italia şi Japonia a recunoscut unirea Basarabiei
cu România, dar Uniunea Sovietică – creată în 1922 – n-a
recunoscut-o niciodată. În virtutea punctului 3 al protocolului
adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop, denumit şi
Pactul Stalin-Hitler, din 23 august 1939, URSS a adresat României
notele ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 şi a ocupat, la 28 iunie
1940, cu forţa armelor, basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa, iar la 2 august 1940 este proclamată Republica Sovietică
Socialistă Moldovenească, devenită oficial republică unională a
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). Prin hotărârea
din 4 noiembrie 1940, Bucovina de Nord, judeţele Hotin, Ismail şi
Cetatea Albă sunt incluse în RSS Ucraineană. Între 1941 şi 1944,
Basarabia este reintegrată în hotarele României, iar în august
1944 este ocupată din nou de trupele sovietice şi anexată Uniunii

Sovietice. Tratatul de pace de la Paris, din 1947, a fixat graniţa
sovieto-română conform frontierei de la 22 iunie 1941.
În perioada 1940-1941 şi 1944-1953 (an în care a murit I.V.
Stalin), dar şi după această dată, Moldova a fost supusă unei
politici de deznaţionalizare şi de rusificare accentuată.
Fostul secretar general al PCUS, Mihail Gorbaciov a promovat
politica de glasnost. În noile condiţii istorice, create după 1985,
în 1986 s-a constituit Mişcarea Democratică din Moldova pentru
susţinerea restructurării, care ulterior a devenit Frontul Popular
al Moldovei, care la 27 august 1989 a organizat o mare adunare naţională, iar la 31 august 1989 a impus adoptarea limbii
române ca limbă de stat şi revenirea la alfabetul latin. În fiecare
an, pe 31 august, românii de pretutindeni celebrează Ziua Limbii
Române.
A urmat dezmembrarea URSS; în noiembrie 1990, Rusia a
adoptat Declaraţia de suveranitate. La 23 iunie 1990, Parlamentul
de la Chişinău a adoptat Declaraţia de suveranitate a RSS
Moldova, iar Mircea Snegur a fost ales preşedinte al republicii.
La 23 mai 1991 a fost adoptată noua denumire, de Republica
Moldova, care la 27 august 1991 şi-a proclamat independenţa de
stat, recunoscută în aceeaşi zi şi de România, al cărei preşedinte
era Ion Iliescu.
La 21 decembrie 1991 Moldova a semnat actul de constituire
a Comunităţii Statelor Independente (CSI), în jurul Federaţiei
Ruse. Noul Parlament, ales la 27 februarie 1994, a ratificat
tratatul din 1991 de aderare la CSI, a renunţat la Imnul Naţional
„Deşteaptă-te române!” şi a proclamat limba moldovenească,
limbă de stat.
La referendumul organizat pe 6 martie 1994, ca urmare a
boicotului forţelor unioniste, 90% dintre votanţi s-au pronunţat
pentru o „Moldovă independentă, unitară şi indivizibilă”. Pe 16
august 1990, în teritoriul situat în stânga Nistrului, controlat de
elemente rusofone, s-a proclamat Republica Moldovenească
Transnistreană a cărei reşedinţă se află la Tiraspol şi care
nu recunoaşte apartenenţa la Republica Moldova. Aceasta
revendică un statut aparte, de republică autonomă, neacceptat
de guvernul Republicii Moldova.
În iarna 1991-1992 au avut loc confruntări armate între
forţele transnistrene, sprijinite de Armata a 14-a rusă, staţionată
la Tiraspol şi elemente ale poliţiei din Republica Moldova. Prin
noua Constituţie din 1994 şi prin Legea privind împărţirea
administrativ-teritoarială a Moldovei, Transnistria – cu o
suprafaţă de cca. 2500 km2- şi Găgăuzia, cu cca. 1800 km2 au
devenit regiuni autonome în cadrul Republicii Moldova. În anul
1994 Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru Pace
al NATO, iar la 29 iunie 1995 a fost admisă în Consiliul Europei,
dar nu este membru al Uniunii Europene. În anii 1998-1999, pe
fundalul crizei economice din Federaţia Rusă, principalul său
partener comercial, situaţia economică a Republicii Moldova s-a
deteriorat dramatic.
După alegerile parlamentare din 22 martie 1998 ţara a devenit republică parlamentară, iar în urma alegerilor anticipate din
25 februarie 2001, Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniştilor a fost ales şef al statului, Republica Moldova fiind primul stat desprins din fosta Uniune Sovietică, în care partidul comunist nereformat a revenit la putere. Ulterior Republica Moldova a aderat şi la Uniunea Rusia-Belarus. În prezent funcţia de
preşedinte al Republicii Moldova o deţine Igor Dodon, care promovează o politică externă de apropiere a ţării de Federaţia Rusă.
În luna iunie 2018, au avut loc alegeri anticipate pentru
primăria Chişinăului, care au fost câştigate de proeuropeanul
Andrei Năstase, dar Curtea Supremă de Justiţie le-a anulat
şi a invalidat rezultatul. Andrei Năstase şi-a exprimat public
dezamăgirea pentru că nicio autoritate de la Bucureşti nu a
protestat faţă de această manevră politică. În mod firesc se pune
întrebarea dacă se doreşte cu adevărat unirea celor două ţări sau
sunt simple declaraţii politice, mai ales cu scop electoral.
Contextul politic european de astăzi este foarte complicat. În
privinţa unirii României cu Republica Moldova sunt argumente
pro şi contra. La şedinţa solemnă a Parlamentului României,
din 27 martie 2018, Adrian Candu, preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova, a afirmat că presiunile politice şi economice
venite din afară încearcă să distorsioneze valorile româneşti
din Republica Moldova. „Unitatea dintre Republica Moldova şi
România este prin limbă, tradiţie şi credinţă comună”. Românii
îşi pun speranţe într-o Românie reîntregită, proces care nu poate
fi împlinit fără o mediere din partea Uniunii Europene, poziţia
acesteia având un rol esenţial. Întrebarea cheie este dacă acest
proces este pregătit în detaliu. Se cunoaşte poziţia conducerii
Uniunii Europene sau ne aflăm tot în faza unor declaraţii de
intenţie?

Gh. PANTELIMON
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ION SOARE, UNDE SFÂRŞEŞTE UTOPIA LITEREI ŞI ÎNCEPE CALVARUL
ENCICLOPEDIEI (III)
Ion PREDESCU
(Urmare din nr. trecut)

Î

n primul capitol al articolului, Neagoe Basarab, auteur
ou inspirateur des „Enseignements” ?, Petre Ș. Năsturel
precizează că încă de la cercetareaoriginiiÎnvățăturilordin
1959 nu susținea teoria „paternității directe a voidevodului”.
Pe bazastilului cultural și teologic, el afirmăcăNeagoear
fi doarpunctul de pornire al textuluiredactat de un om al
bisericii,voievodulfiind mai mult un „autor moral al Învățăturilor”.
Petre Ș. Năsturel menționează și că s-a confruntat cu dezacordul
istoricilor români precum Dan Zamfirescu, Gheorghe Mihăilă,
VirgilCândea, ManoleNeagoe și alții și că a hotărât să își„aștepte
ceasul” pentru a-și justifica opinia.
În 1962 primește acest prilej odată cu apariția articolului lui
Ch. P. Patrinellis care anunța existența unei noi epistole de natură
teologică de la Manuil din Corint pentru Neagoe Basarab. Petre
Năsturel intră în posesia unor fotocopii ale acesteia și revine cu
articolul „Manuil din Corint către Neagoe Basarabul” publicat în
„România literară” (nr. 51 din 1969) prin care concluzionează:
„lucrarea (prima dedicată unui voievod român) dovedește
fără nici o îndoială preocupările teologice ale lui Neagoe. Or,
adversarii autenticității Învățăturilor se mirau tocmai de bogăția
cunoștințelor teologice ale autorului lor, socotind cu neputință ca
Neagoe să fi fost autorul lor. Iată acum proba că domnul român
se pricepea în teologie, cercetînd la nevoie luminile literaților
străini. În consecință, Neagoe poate fi (s.n.) autorul Învățăturilor
și părerea noastră că a putut fi ajutat în redactare, capătă în
putere”.
În continuare este adusă în discuție și comunicarea din
mai, 1970, prezentată de Dl. Leandros Vranoussis: Les Conseils
attribues au prince Neagoe et le manuscrit autographe de leur
auteur grec, ou La question homerique de la litterature slavoroumaine enfin resoulé. Petre Năsturel laudă îndemnul de
aprofundare a problemei Învățăturilor în timp ce discreditează
aplauzele participanților români, care „toți aveau să dea înapoi
la întoarcerea în București”.
Continuând cu relatarea comunicării de la București din
septembrie 1971 a învățatului grec, Petre Năsturel vorbește
despre articolele apărute în urma acesteia, mai cu seamă
criticându-l pe cel al lui Dan Zamfirescu din 1973: „Petulanța
plină de temperament a d-lui Dan Zamfirescu riscă să influențeze
cititorul cucerit de brio-ul și bago-ul acestui neobosit cercetător,
ale cărui merite indiscutabile îmi face plăcere să le subliniez.
Dar, cum eu nu subscriu la unele dintre afirmațiile sale, cred
că trebuie să iau poziție cît mai repede spre a împiedica astfel
ca problema Învățăturilor să devieze de pe linia ei autentică. O
fac cu toată buna credință, declarându-mă gata să-mi recunosc
eroarea dacă-mi va fi administrată contra-demonstrația.”
După rezumarea celor două comunicări, Petre Năsturel
trece la propriile argumente: în primă instanță, el ar fi de acord
cu explicația lui Dan Zamfirescu ce susține că textul original al
Învățăturilor ar fi fost în slavonă, iar textul grecesc ar fi o traducere
a lui Manuil, după cum arată studiul textelor și al manuscrisului.
Cu toate acestea, el admite că nu vede rostul acestui sens al
traducerii, deci nu îl poate accepta fără a-l pune din nou sub
semnul întrebării: „Să admitem – mi-am zis – că textul slavon
este originalul și că cel grecesc ar fi o traducere care conține „un
mare număr de adaosuri, de modificări și de înflorituri stilistice,
datorate în mod evident lui Manuil” cum afirmă Zamfirescu. În
acest caz, cărui scop îi răspundea această traducere? Cu toată
bunăvoința mea, trebuie să mărturisesc că n-am putut găsi nici
un răspuns la această ipoteză de lucru (subl. ne aparțin) pe care
totuși o enunț, căci poate va interesa pe partizanii priorității
textului slavon.”
Istoricul continuă prin a accentua din nou faptul că motivația
sa în acest demers nu este de natură răzbunătoare, ci este
alimentată pur și simplu de o nevoie de cunoaștere imparțială:
„Că ei vor fi avînd dreptate, sau dl. Vranoussis, sau eu însumi, iată
ceea ce-mi este perfect indiferent. Ceea ce ma preocupă nu este
decît ca adevărul singur să sfîrșească prin a se manifesta și a se
impune o dată pentru totdeauna.”
Dan Zamfirescu intervine pentru a-i aduce cititorului două
observații în prim-plan. În primul rând, el accentuează faptul că
doar din punct de vedere paleografic s-a dovedit că „pana care a
scris codicele 221 de la Athos a fost ținută de mâna lui Manuil din
Corint”, dar din punct de vedere textologic această descoperire
nu demonstrează că tot el ar fi și autorul Învățăturilor, ba chiar
nici că el ar fi traducătorul în greacă: „Paleografia ne spune doar
atît: că Manuil a scris cu mîna sa codicele 221 de la Athos care, în

felul acesta, poate fi datat ante 1530 și nu din secolul XVII, cum
crezuse Russo.”
În al doilea rând, el argumentează că demonstrarea
apartenenței textului nu trebuie abordată în funcție de grafie,
ci în funcție de „raportul dintre textul grecesc și cel slavon al
Învățăturilor, deci nu din examenul paleografic, ci filologic”.
Așadar, el critică pierderea din vedere a legăturii logice dintre
cele două texte și o explică astfel: „Voievodul i-a comandat să-i
traducă opera în grecește și i-a plătit „împărătește” acest serviciu.
Dacă-i ceruse înainte o consultație teologică nu putea să-i ceară
și un serviciu de traducător?”. Citează apoi formulele de adresare
ale cărturarului („Preaînălțate, preastrălucite, preaevlavioase
și preaortodoxe”) pentru a-și întări explicația: „Un asemenea
„patron” cu aere și sensibilități să nu se fi vrut tradus în grecește?
Și cine altul ar fi fost mai nimerit ca Manuil?”.
După expunerea neatenției la relația filologică dintre textul
slavon și cel grecesc, Petre Năsturel este citat din nou, de această
dată clarificând diferențele abundente dintre cele două, întrucât
până și el admite că variațiile sunt prea pronunțate pentru a fi
vorba de o simplă traducere: „Neagoe s-a adresat pentru a doua
parte din Învățăturile destinate fiului său, lui Manuil din Corint
(...) Manuil s-a pus imediat pe treabă și a compilat, dupăizvoare
foarte familiare literaților vremii sale – cei mai mulți oameni
ai bisericii – și din memorie (subl. n. D.Z.) un anumit număr
de texte care corespundeau unui plan foarte sumar indicat de
voievodul român. Textele redactate de Manuil au fost trimise
în Țara Românească, supuse voievodului (care fără îndoială
știa grecește: trăise în intimitatea fostului patriarh Nifon,
reformatorul bisericii din Țara Românească, și poate că petrecuse
ani de exilla Constantinopol și au fost traduse în slavonă (s.n.).
Voievodul dădu directive traducătorului (sau traducătorilor),
după ce hotărâse să tae sau să adaoge cutare pasaje (s.n.) pe
care le socotea folositoare sau nu țelului urmărit de el.”Așadar,
așa limpezește Petre Ș. Năsturel confuzia cauzată de diferențele
dintre cele două texte și spune că traducătorii ar fi folosit mai
departe textul în slavonă din comoditate.
Dan Zamfirescu răspunde, totuși, la această explicație prin
scepticism, numind-o „nu un raționament logic, ci ceea ce
francezii numesc „un conte de fée”, pe românește, un basm
pentru copii”. El îl acuză pe Petre Năsturel că ignoră în mod
conștient problema de bază în această discuție, care constă în a
explica de ce textul grecesc al lui Manuil se bazează pe versiunea
slavonă a izvoarelor grecești, nu pe versiunile originale (cel
mai bun exemplu fiind Umilința lui Simeon Monahul). Așadar,
Năsturel nu ia în considerare ceea ce Russo demonstrase cu
decenii în urmă, adică faptul că „nu Neagoe a mutat, a amputat,
a schimbat pasaje întregi și a adogat fraze, în izvoarele folosite,
ci toate aceste operații s-au petrecut atunci cînd traducătorii au
transpus din greacă în slavonă Umilința lui Simeon Monajul și alte
izvoare, adică cu o sută sau două de ani înainte de a se fi născut și
Neagoe și Manuil din Corint”. Pe scurt, Petre Ș. Năsturel propune
că variantele slavone ale izvoarelor grecești au fost folosite de
catre cărturarii români, ignorând, astfel, dilema esențială ce
constă în apariția acelorași distorsiuni de traducere și în textul
grecesc al Învățăturilor. Pe deasupra, el nu găsește nici răspuns
la întrebarea „ce s-a întâmplat, după aceea, cu „materia primă”
livrată de Manuil?” care apare ca urmare a explicației date. Dan
Zamfirescu adaugă că acest document nu s-ar fi găsit nicăieri în
arhivele de la Târgoviște, singura variantă grecească fiind cea
de la Athos, care e identică cu cea slavonă și cu cea română.
În același timp, el adresează și alte întrebări, demonstrând că
lucrarea lui Petre Năsturel a fost scrisă în grabă și, în consecință,
raportul logic și filologic dintre cele două texte a devenit confuz.
Autorul reiterează ceea ce a enunțat și în cartea sa: „Altfel,
și-ar fi dat seama că are în față, în tustrele versiunile, aceeași
operă, din care s-a păstrat o treime în manuscrisul slavon și doar
partea a doua (...) în cel grecesc, fiindcă numai partea a doua a
fost probabil tradusă...”. El elucidează tăierile de pasaje din textul
grecesc prin natura lor politică, mai exact antiotomană, „fiindcă
în „Turcocrație” asemenea pasaje puteau să coste capul pe cine
le ținea în casă”. Dan Zamfirescu încheie acest răspuns iritat de
nevoia de a repeta „o explicație fastidioasă a unor lucruri pe care
le credeam evidente în cartea mea” și îl acuză pe Petre Năsturel
că „a răsfoit și această carte, fără să o citească realmente (la fel
cum a procedat cu Învățăturile!)”, citând pasajul în care a răspuns
la aceleași speculații.
Manuil din Corint ar fi autorul „textului grec comandat de
Neagoe”. Acest text grec a fost, afirmă același Dan Zamfirescu,
„un material informativ (un materiau informatif) destinat a fi pus
la punct și tradus în slavonă la curtea voievodului
Neagoe este autorul moral al Învățăturilor și poate că a

adăugat cîte ceva dintr-ale sale (de son propre cru). Iar textul
slavon (tradus și inspirat din grecește) are privilegiul de a fi textul
definitiv (s.n) textul oficial destinat de Neagoe educării fiului său
Theodosie. Manuil a fost instrumentul utilizat cu bună știință de
voievodul ce-i ceruse acest tratat.”
Polemica din Epoca despre „Învățăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie” declanșată de Dan Zamfirescu e
sintetizată de acesta în volumul „Învățăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie”,Editura Minerva, București, 1970, text
ales și stabilit de Florica Moisil și Dan Zamfirescu, cu o nouă
traducere a originalului slavon de G. Mihăilă, studiu introductiv
și note de Dan Zamfirescu și G. Mihăilă.
Sa privim cu bucurie si recunostinta eruditia lui G.Mihaila,
livresc taumaturgica, interpretand ,hermeneutica in sine,
hermeneutica,:”Invatataturile lui Neagoe Basarab.
Începe prin apelul la:
Слоьа нака за шельные ъоеъобы эа лашскозо Ндод сыну
сэоему Феозоспю, Чшенцэ э Имперашорско общесшве
цсшорцц ц бреносшец россццскцх
Gaster - Literatură populară română, București, 1883, p. 35
Gaster - Chrestomație română, vol. I, Leipzig-București, 1891,
p. XLVIII (A se vedea și studiul Marianei Combiescu, ”Apostolul”
din colecția Gaster, publicat în „Studii de limbă literară și filologie”,
(Editura Academiei Republicii Socialiste România”, București,
1969), ca apendice la ediția Evangheliarul de la Londra..
Gaster - Introducere în istoria limbii și literaturii române, Iași,
1888, p. 83 (carte document în sine, document al limbii, cum ar
spune S. Cioculescu).
D. Russo - Studii bizantino-romane, București, 1907; Studii
și critice, București, 1910; Studii istorice greco-romane. Opere
postume, tomul I, București, 1939, p. 207-226
D. Russo - Și totuși, „Învățăturile lui Neagoe Voidevod, I,
II,” în Convorbiri literare, numerele 4 și 7/1944; Considerații
despre „Învățăturile lui Neagoe Basarab” în Romanoslavica, VIII,
1963, p. 309-339; Învățăturile lui Neagoe Basarab. Problema
autenticității, în Studii și articole de literatură română veche,
București, 1967
P. P. Panaitescu - Autenticitatea „Învățăturilor lui Neagoe
Basarab”, în Convorbiri literare, anul LXXVII, 1944, nr. 7, p. 733
și 738
P. P. Panaitescu - Învățăturile lui Neagoe Basarab. Problema
autenticității, București, 1946, 78 p.
P. Olteanu - Contribuții la studiul literaturii omiletice În vechile
literaturi bulgară și română, în Romanoslavica, XIV, 1967, p. 354
A. Balota (corect: N. Balota) - Autenticitatea „Învățăturilor
lui Neagoe Basarab”, în Studii, tom. 22, 1969, nr. 2, p. 271-280
(reluat în volumul.
P. Chihaia - Considerații despre fațada bisericii lui Neagoe
din Curtea-de-Argeș, în Studii și cercetări de istoria artei, seria
artă plastică, tom. 16, nr. 1, 1969, p. 65-84, citat acribios de
cercetătorii Evului Mediu.
St. Ștefănescu - Bănia în Țara Românească, București, 1965
(cu excelentă documentare.)
Virgil Cândea - Primul monument al experienței diplomatice
românești medievale: „Învățăturile lui Neagoe Basarab” în
volumul: Virgil Cândea, Dinu C. Giurescu, Mircea Malița, Pagini
din trecutul diplomației românești, Editura Politică, București,
1966, p. 100-113 (volum discutat în revista „Contemporanul”,
unde Mircea Malița avea o rubrică ingenioasă, între știință
și umanism, unde se decelează caracterul. Rubrica este
strălucitoare, memorabilă, apare între 1970-1974. Nu are
accente protocroniste.
N. Iorga - Un om, o metoda și o școală, București, 1940, p. 1314 (citiți acest text, al lui Nicolae Iorga, de o stranie expresivitate.
Savantul N. Iorga este aproape înfricoșat de megasavantul D.
Russo. Citiți această carte. Are tumultul tragediei și uruitul pornirii
avalanselor, ba mai mult, toate ascultate din dezmărginirea
pustiei). Îl veți găsi citat aici și pe Ramiro Ortiz, cel care îi va acorda
una dintre cele cinci bile albe lui Gheorghe Bobei la lucrarea de
licență, alături de Mihail Dragomirescu, Nicolae Densușianu,
Rădulescu Motru....
Venit din Grecia, format la aspra scoală a filologiei germane
cu o tesa muncită despre retorici de la începutul epocii bizantine,
Demostene Rhoussos a venit, nu se știe din ce impuls, la București,
ca modest translator la Ministerul de Externe. A trăit, ani întregi,
neștiut și fără ambiții aparente, adunând o mare bibliotecă de
cărți rare și fericit în mijlocul ei. Deodată I. Bogdan i-a descoperit
informația bogată, hărnicia fără exemplu în minuțiozități,
misiunea, pe care și-o asuma, de a împărți pedepse cu felul unui
aspru pedagog.
(va urma)
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Suferinţa
calea spre bucurie

Puiu Gheorghe
RĂDUCAN
ya ya să trăiți!
(VI)

P

ășește liturgic luna printre lianele nopții
confuze. Bătrânul Yaya, răsucindu-și
musteața șugubeață, albă ca țigaria, trage o
ocheadă spre copila-i (mu)iere, apoi ascultă
corul țâțelor (muie)rilor din prezidiul personal.
Parcă le vede pe centura parlamentoasă
cum strâng și produc bani pentru fălosul
invincibil pește yaya-ist. Susținut puternic de
prostimea dădăistă, nici în cosorogul pălăriei
nu-l doare pă patron.
El, moșul Yaya știe, ca și poporul dădău de
altfel, că boborul are libertate și democrție.
Da. Are libertatea să suporte laude,
minciuni, taxe, jertfiri pe altarul yaya-ist. Și
toate aste dădăii le suportă-n cel mai „curat”
stil democratic. Fălosu’, chiparosu’, unicosu’,
pestilențiosu’, pedofilosu’, rupătoru’ dă inimi
dă copii fragezi la minte, senisibil(e) la patul
trupului, moș Yaya adoarme cu nasu-n bolte
dă sâni bosumflați și nervoși, horcăne angelic
apoi pă ureche dă țâță dă copil nerod în urcuș
dă culmi dă civilizațíe șâ progresiuni infantile….
Miresme, miresme dă sâni ciufuliți dau
târcoale barosanului bulibașe care dă mult a
uitat dă boborul flamândă. Justâțâia orto(dox)
ului nu esti oarbâ, ci surdomut(ă) la lingurică
în stare dă orgasm buclat și creț. Bolnav de
pedofilie acută, Yaya, dă raite-n zumzet de
sâni ofuscați și adoarme-n doină de belină
albastră.
Belina, Belina, Belina!…
Vă dau, vă duble(z), vă măre(sc) răsună și
acum prin creierii plini dă limbrici paranoici.
A zis! Nu mai repet(ă)! Ce a zis, a și spus.
Doar… atât!
Sânii cu cearcăne la umeri se rostogolesc
în privirile mongolide ale bulibașului satanist.
Boborul dădă, aplauză frenetic, aplauză să
a(h)uză cu minte lehuză șâ zumzet pă buză…
Yaya, șăful cu musteațea bătrănă scuipă-n
pumnii care au făcut bășice dă la frământat
țâță dă copil, strânge dân dinți, își mușcă buzili
dă jos șâ dăcritează (cu litiri dă tipar, mo!):
- Vă dau, bă!
N-apucă să termine… treaba că o vulpe
dă sân îi trage-o bobârnoaică în creștet și…
adoarme-n târziul sosit dăvreme...
Dădăii aplaudesc în dălir…
Formoasă (pov)este!...
Și Dumnezeu… fuge, fuge… fuge!…

Zenovia ZAMFIR

U

n mare duhovnic contemporan spunea
că drumul sau calea spre desăvârşire
trece în mod obligatoriu prin proba ispitelor,
a încercărilor sau necazurilor fără de voie, a
suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. Nu putem
gusta din bucuriile raiului, fără a sorbi din cupa
amară a încercărilor. „Am crezut tot timpul în
visele mele și am realizat că scrierea visului
funcționează, ajută la împlinirea lui. E atât de
plăcut când recitești un vis și urmărești etapele
prin care se realizează! Capeți o mare încredere în tine și o claritate a scopurilor cum nu ai mai
avut înainte”, sună un cuvânt, de învățătură am putea spune, al scriitorului Ilorian Păunoiu. Vestea
plecării lui Ilorian Păunoiu „puţin printre stele” i-a îndurerat profund pe toţi cei care l-au cunoscut
şi i-au apreciat creaţia şi activitatea. „Nu sunt victimă şi niciodată nu mi-a plăcut să mi se spună aşa.
Sunt un învingător, pentru că nu am renunţat niciodată la iubire, la frumos, la frumosul din oameni,
la frumosul naturii, la frumosul primăverii, la frumosul reînvierii. Sunt un om normal ca toţi ceilalţi,
am avut privilegiul poate să fiu prietenul lui Dumnezeu, prin acest har de a scrie. Acest volum de
eseuri aş dori să fie citit de prieteni ai lui Dumnezeu, cu inima, aşa cum eu l-am scris, simţindu-l.
Dumnezeu înseamnă iubire, Dumnezeu este iubire. Iubirea ţine de suflet, de adâncimile luminoase
ale gândului curat. Cea mai frumoasă poveste a vieţii lăuntrice este poezia fiecărui suflet, unic,
indivizibil, microcosmos şi taină neatinsă de miasmele cotidiene, de foşgăiala nebună a unei lumi în
derivă, a unei societăţi de consum care, în fapt, ne consumă sufletul şi setea lui de zbor spre sfere
mai pure”, mărturisea Ilorian. De la părinţii săi, Constantin şi Ioana, oameni gospodari, care l- au
crescut cu multă dragoste a primit o educaţie religioasă bazată pe fundamentele Bisericii Ortodoxe.
Acest lucru i-a marcat viaţa şi creaţia literară. Drumul spre fericirea veşnică a raiului trece de cele
mai multe ori prin suferinţă, iar calea strâmtă, aspră şi cu lacrimi, ce conduce spre el o constituie
aceste necazuri. Poarta de trecere de la bucuriile efemere, trupeşti şi lumeşti, la cele înalte,
duhovniceşti este de cele mai multe ori o poartă a suferinţei. Doar trăind în durere, vom putea
transforma suferinţa în împlinire şi bucurie sufletească, slăbiciunea în putere şi revolta în smerită
mulţumire. Pentru Ilorian suferinţa fizică , aceea boală nemiloasă „distrofie musculară progresivă
de tip Duchenne, boală nevindecabilă, care progresiv, a dus la atrofierea gravă a segmentelor
neuromusculare” nu părea o povară ci mai degrabă o bucurie. Citea, publica articole şi cărţi,
mergea la evenimente culturale, avea mulţi prieteni şi tineri în jurul său, primea şi oferea ajutor
cu multă demnitate. În ziua când ne-am luat răman bun de la Ilorian Păunoiu pentru ultima dată ,
am hotărât să publicăm o lucrare în memoria sa. Pe data de 14 decembrie 2016, când ar fi implinit
vârsta de 52 de ani, am organizat o serie de evenimente dedicate celui ce a fost „Poetul iubirii
şi al suferinţei”. După slujba de pomenire săvârşită la mormântul din localitatea natală a urmat
manifestarea „In memoriam – Ilorian Păunoiu” care s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea şi unde au fost lansate lucrările „Am plecat puţin printe stele’’, ediţie îngrijită de
Bogdan Popian şi „In Memoriam – Ilorian Păunoiu’’, ediţie pe care am realizat-o în colaborare cu
doamna Liliana Ghiţă Boian. În această Antologie am considerat că se cuvine să publicăm o parte
din poeziile rămase pe pagina lui Ilorian, impresii şi amintiri ale prietenilor . Cităm: ...„Astfel - din
suferinţă şi speranţă, însoţite de o emoţionantă dragoste de viaţă şi de o voinţă puţin comună - se
va naşte treptat unul dintre scriitori cei mai originali şi mai înzestraţi ai Vâlcii şi ai ţării, apreciat ca
atare de reputaţi scriitori şi critici literari, precum Taşcu Gheorghiu, Constantin Zărnescu, Elisaveta
Novac, Bartolomeu Anania (peste ani, aproape de zilele noastre, recomandarea înaltului prelat
va cântări greu, alături de cea a poetei din Cernişoara Vâlcii, la primirea lui Ilorian în rândurile
membrilor Uniunii Scriitorilor din România)’’, spunea Ion Soare în revista ‚’Lumina Lumii’’, 2016.
„La moartea unui poet- Literatura de azi. Ce destin potrivnic ne face să scriem uneori despre
oameni doar în momentul plecării lor? ...Ilorian Păunoiu a fost. În dimineaţa acestei zile de 7
septembrie ne-a părăsit. A fost poet, ne-a fost coleg, trendsetter al platformei Literatura de azi, om
prin care a curs sânge, viaţă, durere multă, uneori, rar, bucurie, dar totdeauna demnitate, dragoste
de oameni şi simţire infinită’’, a scris Camelia Radulian.
„Mi-e greu să-mi pun gândurile pe hârtie când e vorba de Ilorian şi asta pentru că dincolo de
prieten, am descoperit multiple valenţe, un poet al iubirii depline, un nobil pământean, un creştin
profund,un militant neobosit pe meterezele unui partid moral, un model de viaţă pentru toate
vârstele şi categoriile socio-umane. Tot ceea ce a reuşit a fost din incomensurabila sa iubire” se
mărturiseşte doamna doctor Rita Dumitraşcu.
„În loc de postfață .. Nu știu dacă aș fi avut posibilitatea să-l simt pe Dumnezeu așa de aproape
de mine dacă nu aș fi avut șansa să-l întâlnesc pe Ilorian Păunoiu...Nu știu dacă aș fi putut să
retrăiesc peste mulți ani risipiți pe cărările vieții aceeași emoție dureroasă pe care mi-a provocat-o
în adolescență suferința unei rude apropiate care a suferit de aceeași maladie, dacă nu aș fi avut
bucuria întâlnirii cu Ilorian Păunoiu... Și nu știu nici dacă am suferit mai mult atunci, când înfloreau
mugurii compasiunii, dar și ai inutilității mele umane sau acum, când dincolo de impon-derabilitatea
neputinței fizice am simțit zâmbetul cald, apropiat, serafic al lui Iorian Păunoiu’’, Liliana Ghiţă Boian
în lucrarea „In Memoriam - Ilorian Păunoiu”.
Iubirea este o taină pe care Bunul Dumnezeu a strecurat-o în sufletul nostru. Prin şi din iubire
ne desăvârşim, „căci dacă dragoste nu e, nimic nu e”, ... „şi de aş avea atâta credinţă încât să mut
şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt,’’ - Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel.
Aşa l-am cunoscut pe Ilorian, cu multă iubire de Dumnezeu şi semenii săi, poet al iubirii , un
om printre oameni, cu multă dragoste şi dăruire de sine pentru cei din jur. În ciuda fragilităţii
fizice, Ilorian transmitea putere, din puţinul său reuşea să ajute şi pe alţii, deşi suferind era mereu
zâmbitor, a fost şi va rămâne un exemplu de voinţă şi reuşită.
Ilorian avea un har aparte, când începea să vorbească strălucea, răspândea pace şi lumină, era
un orator desăvârşit şi cânta foarte frumos. Dăruind vei dobândi negreşit împlinire din zâmbetul
celui care a primit de la tine . Nu dăruiţi pentru a primi, nu dăruiţi dacă nu simţiţi, nu dăruiţi dacă
doriţi recunoaştere, pentru că ea nu va veni. Dăruiţi din puţinul vostru un zâmber, o clipă de alinare,
o secundă ce poate schimba viaţa unui om, spunea adesea Ilorian.

ION MICUȚ
„Statul paralel”
Țambal cu neuronii românilor
În România, două state
Sunt în mortală concurență,
Că n-au ajuns la paritate,
La sferele de influență.
Țonțoroiul politic
Aceste state paralele,
Izbesc ca niște uragane;
Dar prin canale subterane,
Frecvent comunică-ntre ele.
Fluturând năframa albă
Demult cu soața am belele,
Că suntem state paralele,
Al dânsei e universal,
Pe când al meu e doar vasal.
Filozofie geometrică
O doamnă-a spus că-n niciun fel
N-admite statul paralel,
Că-i pare mult mai ilegal,
Decât triunghiul conjugal.

„Geneză”
O minune ratată
În Rai a fost consens și pace
Și-o muzică-n eter suavă;
Dar Domnul, o greșeală face:
Pe Eva – sursă de gâlceavă.
Formăm cu toți aceeași lume
N-avem nimic cu senatorii
Când mint și fură fără jenă,
Că doar și noi alegătorii
Ca ei purtăm aceeași genă.
Suprema creație
Eu pot pe mulți să îi combat,
Că mi s-a confirmat ideea,
Că Dumnezeu e un bărbat,
C-a zămislit sublim, femeia.
Destin
Trăiesc și-acum, la bătrânețe,
Un mod de viață ideal,
La fel ca tata-n tinerețe,
Din ajurtorul social.

„Iubiri târzii”
Devotament filial
Mai ies și eu la o cafea,
Dar fiul meu din prea iubire,
Mi-a spus că pasiunea mea,
Îi scade mult din moștenire.
Iubirea ca un rest de țigară
S-a însurat a treia oară,
C-o domnișoară cât nepoata,
Dar ea, și-acum e tot fecioară,
Că el și-a operat prostata.
Amorul interzis la diabet
Mai înainte să se culce,
Bătrânul vrea ceva de dulce
Dar ea i-a spus că lăcomia,
Iar îi va crește glicemia.
Sper în minuni
Soția mea, mai nou dorește
La mănăstire în vacanță,
Iar eu o duc plin de speranță,
Că poate se călugărește.
Mai bate la ușă iubirea
O doamnă-a fost ghinionistă,
Că patru soți i-au decedat;
Cu toate că acum e tristă,
Mai vrea să-ncerce încă-o dat.

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI

„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
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Floare albă de cireș

ANGELA BURTEA

M

pcickir
spre a prinde în plină floare faimosul cireș care străjuie gusturile nu ți le mai știu. De fapt, cine să le prepare? Tu ai treabă
înaltul casei. E bătrân cireșul, să aibă vreo...30 de ani și vară multă, serviciul cere sacrificiu; așa spun toți, cei tineri. Tânără
Membru UAP. Filiala Olăneștide vară ne oferă darul său, îmbiindu-ne cu fructele sale negre, ești și tu, dar floarea cireșului se trece și odată cu ea ne trecem
Vâlcea;
dulci-amărui. Nici nu știu ce să-i răspund deocamdată, fiindcă, și noi. La tine e altfel. Tu prinzi putere în fiecare zi, iar bujorii
de regulă, îmi respect promisiunile, iar pentru asta trebuie să din obrajii tăi sunt departe de noi! Oare cine se bucură acum de
Cărți publicate:
fiu foarte atentă. Dezamăgirea lor ar fi cu atât mai mare, cu cât ei?
Știi, ne-ar plăcea să vii, cât nu se trece floarea cireșului. E alb
aș promite și nu m-aș ține de cuvânt, decât dacă aș lăsa totul pe
u „Frânturi de suflet” – Ed.
seama întâmplării. Dar, cum nimic nu este întâmplător, merg la tot și râde spre razele soarelui, bucurându-se, ca atunci când tu
Edmunt,
Brăila, 2008, proză;
te cățărai tocmai în vârful lui și te ascundeai printre crengi ca să
sigur: în curând, voi merge din nou acasă!
u
„Zamfira”
– Ed. Edmunt, Brăila,
”Vino să vezi minunea, e ca o mireasă în rochia-i albă de nu te vedem. După lungi căutări, auzeam ecoul strigătului tău:
2011,
proză;
mătase! îmi șoptește la telefon cu vocea-i tonică sau stinsă, după Cine mă caută, mă găsește! Cine mă caută, mă găsește!... Și râsul
u „Ilinca şi Matei” – Ed. Armonii
cât e soarele de generos sau norul de întunecat. Nici nu știi ce tău răzbătea ca un clopoțel vioi și fără griji. Acum, se pare, că
Culturale, Adjud, 2012, proză;
mireasmă împrăștie... Azi am lăsat ușa de la balcon deschisă. S-a te-au năpădit și grijile, și gândurile. Adevărat! Timpul tinerilor se
u „Printre Anotimpuri”– Ed. Armonii Culturale, Adjud,
încărcat casa de mirosul cireșului nostru, apoi m-am gândit că măsoară altfel decât al vârstnicilor. Parcă eu îmi mai pot măsura
2012, (versuri);
n-ar fi rău să deschid și ușa camerei tale, apoi și fereastra. Parcă pașii cu pașii tăi? Nici nu mai pot să ajung în fiecare zi prin văile
u “Mirajul iubirii”– Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2013,
te auzeam strigând: Primăvară, primăvară, tu aduci mireasma-n din spatele livezii, așa cum o făceam odinioară. Îți mai amintești?
proză;
țară/ Din Craiova-n Olănești, Secuieni sau București/ Tu ne prinzi Urcam și coboram, de parcă nici nu atingeam pământul! Tu o
u ”De vorbă cu inima”– Ed. Armonii Culturale, Adjud,
luai adesea înainte, fiindcă mai mult alergai, asemenea mieilor
de mijloc iară și cânți hore până-n vară.
2015, proză;
Îți mai aduci aminte, nu? Erai pe la ciclul primar și te învârteai scăpați din țarc ori dezlipiți de lângă mama lor.
Te opreai în dreptul vreunul copac și te apucai de creangile lui,
în jurul cireșului, cântând de mama focului, convinsă fiind că
u”Destine” – Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2016, proză;
cireșul va lega rod mai repede, iar soarele va bate mai cu putere legănându-te în voie. Mă opream și eu din mers și-ți urmăream
u ”Frânturi de suflet” - Ediție revizuită și adăugită, Ed.
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