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simbolurile sfinților evangheliști
Veniamin MICLE 

P

otrivit Erminiei picturii bizantine
a ieromonahului Dionisie din
Furna, simbolurile celor patru sfinţi
evanghelişti – Îngerul, Leul, Viţelul şi
Vulturul – sunt inspirate din cartea
Apocalipsei, în care Sfântul Evanghelist
Ioan relatează vedenia pe care a
avut-o în insula Patmos, scriind: „În
mijlocul tronului şi împrejurul tronului
patru fiinţe, pline de ochi, dinainte şi
dinapoi. Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă
asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a patra
fiinţă era asemenea vulturului
care zboară” (Apocalipsa 4, 6-7),
precum şi din vedenia proorocului
Iezechiel, care relatează că: „În
mijloc, am văzut ceva ca patru
fiare, a căror înfăţişare semăna cu
chipul omenesc. Fiecare din ele
avea patru feţe şi fiecare din ele
avea patru aripi. Picioarele lor erau
drepte, iar copitele picioarelor lor
erau cum sunt copitele picioarelor
de viţel şi scânteiau ca arama
strălucitoare, iar aripile lor erau
sprintene. De cele patru părţi, ele
aveau sub aripi mâini de om şi toate patru îşi aveau feţele
lor şi aripile lor. Aripile lor se atingeau una de alta, şi când
mergeau, fiarele nu se întorceau, ci fiecare mergea
drept înainte. Feţele lor? – Toate patru aveau câte o
faţă de om înainte, toate patru aveau câte o faţă de
leu la dreapta, toate patru aveau câte o faţă de bou
la stânga şi toate patru mai aveau şi câte o faţă de
vultur în spate” (Iezechiel 1, 5-10).
Sfântul Evanghelist Matei – Îngerul. Iniţial,
Matei s-a numit Levi şi era fiul lui Alfeu din Galileea.
Avea funcţia de vameş, în Capernaum. Odată, trecând Iisus pe lângă vamă, i-a zis lui Levi: „Vino după
Mine!”, iar acesta l-a urmat îndată, devenind ucenic
al Său (Matei 9, 9), schimbându-şi totodată numele
în „Matei”, ceea ce înseamnă: „Dar de la Domnul”.

După Învierea lui Iisus, Matei a propovăduit printre
evrei, pentru care a scris o Evanghelie în limba aramaică
(43-44 d. Hs.), fiind tradusă mai târziu în limba greacă
(68 d. Hs.). Unul dintre scopurile Evangheliei sale a fost să
demonstreze că în Iisus se împlinesc proorociile Vechiului
Testament şi că El este Mesia Care a venit să mântuiască pe cei
păcătoşi. Ulterior, Sfântul Matei a mers în Etiopia pentru a propovădui Evanghelia. Acolo, a fost martirizat de guvernatorul Fulvian, fiind aruncat în foc. După ucidere, trupul său
a fost aşezat într-un sicriu şi aruncat în mare, dar valurile l-au adus în faţa bisericii pe care o zidise el. Văzând
acestea, Fulvian s-a convertit la creştinism şi a devenit preot,
fiind hirotonit de Episcopul Platon. După moartea lui Platon,
Apostolul s-a arătat în vis preotului, care îşi luase numele
de Matei, şi i-a cerut să urce pe
scaunul episcopal.
Ca simbol al Sfântului
Evanghelist Matei, a fost ales
„Îngerul” în chip de om. Deci,
simbolul este îngerul, nu un om,
întrucât el îşi începe Evanghelia
prin cuvintele „Cartea neamului
lui Iisus Hristos, fiul lui David,
fiul lui Avraam” (Matei 1, 1),
arată prin aceasta că el îşi începe
Evanghelia cu genealogia lui Iisus,
a cărui naştere a fost vestită de
un înger sau, precum afirmă unii
scriitori bisericeşti, că îngerul îi dictează evanghelistului cum
să scrie Evanghelia sa.
În Noul Testament există două genealogii ale
Mântuitorului nostru Iisus Hristos: prima, alcătuită
de Sfântul Evanghelist Matei (1, 1-17), este
descendentă, coborând de la Avraam până la Iisus
Hristos, iar a doua, alcătuită de Sfântul Evanghelist
Luca (3, 23-38), este ascendentă, mergând de la
Iisus spre strămoşii Săi după trup.
Rânduindu-L pe Iisus Hristos în fruntea unei
genealogii, evanghelistul sugerează ideea că,
precum Adam se află la începutul vechii umanităţi,
Mântuitorul se află la începutul unei noi umanităţi
născute de la Duhul Sfânt. Spre deosebire de
urmaşii lui Adam, urmaşii lui Hristos sunt născuţi din
Dumnezeu (Ioan 1, 13).

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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Sfântul Evanghelist Marcu – Leul.
Acest Sfânt Evanghelist avea două nume:
Marcu, nume roman, şi Ioan, nume
ebraic; era fiul Mariei şi nepotul lui
Barnaba (Coloseni 4, 10), aparţinând unei
vechi familii preoţeşti din tribul lui Levi,
care locuia în Ierusalim. Potrivit tradiţiei,
în casa lor, Iisus Hristos a săvârşit Cina cea
de Taină. Marcu făcea parte din numărul
celor şaptezeci de ucenici, fiind tânăr
când a urmat pe Mântuitorul Iisus în
Grădina Ghetsimani (Marcu 14, 51).
Se crede că era orfan de tată, de
vreme ce se vorbeşte numai de Maria,
mama sa, a cărei casă servea de biserică. Aici se adunaseră şi
se rugau „fraţii” pentru eliberarea lui Petru din temniţă (Fapte
12, 7, 12) şi aici a venit el când îngerul l-a slobozit din închisoare
(Fapte 12, 7-25).
Sfântul Marcu şi-a început activitatea misionară împreună cu
Pavel şi Barnaba în Antiohia Pamfiliei, apoi s-a întors la Ierusalim,
devenind colaboratorul Sfântului Apostol Petru. Participă la
Sinodul Apostolic şi călătoreşte cu Sfântul Petru prin Asia,
Capadochia, Bitinia şi Pont, ajungând până în Babilon, la Eufrat.
După aceea, împreună cu Petru pleacă la Roma, unde Sfântul
Pavel era în prima captivitate.
În timpul şederii la Roma, Sfântul Marcu scrie Evanghelia
sa (63-64 d. Hs.), după învăţătura propovăduită de Apostolul
Petru. Din cauza persecuţiei împăratului Nero, pleacă în Egipt şi
propovăduieşte prin Libia, Marmarichia, Amonichia şi Pentapoli.
Fiind în cetatea Cirene, i s-a poruncit să meargă în Alexandria,
unde numeşte episcop pe Anania, precum şi preoţi şi diaconi.
Aflând elinii că Sfântul Marcu a venit în cetatea lor, s-au umplut
de mânie, iar la Praznicul Învierii, când săvârşea Sfânta Liturghie,
au năvălit în biserică şi prinzând pe sfânt, l-au legat cu o funie şi
l-au târât pe pământ. Apoi, l-au închis în temniţă, iar a doua zi,
iarăşi l-au târât peste pietre ascuţite, până ce şi-a dat duhul.
Primele cuvinte ale scrierii Sfântului Marcu sunt: „Începutul
Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este
scris în proorocie la Maleahi şi Isaia: Iată Eu trimit îngerul Meu
înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă
în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”
(Marcu 1, 1-3). Deoarece, ne vorbeşte la începutul Evangheliei
despre Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, ca fiind „Glasul celui
ce strigă în pustie”, care aminteşte de răgetul leului, a fost ales
„Leul” ca simbol al Sfântului Evanghelist Marcu. Simbolul său
este unul înaripat, cel mai sugestiv fiind sculptura de bronz aflată
în Piazetta din Veneţia, având în labele anterioare Evanghelia.
În vechime, leul era simbolul puterii. La egipteni, reprezenta
forţa solară, fiind asimilat zeiţei Sekhmet, cunoscută şi sub
ipostaza de Ochiul lui Ra, care anihila răul şi permitea binelui să
triumfe. În buddhism, leul întrupează tot o energie divină, servind
drept tronul lui Buddha; el simbolizează puterea şi consecvenţa,
forţa şi curajul, fiind nimicitorul ignoranţei şi al răului. Triburile
bambara din Mali îl aseamănă cu ştiinţa divină, fiind asimilat
preoţilor savanţi. Grecii identificau leii cu Dionysos, Phoebus,
Cybele sau Artemis, pentru că de obicei trăgeau carele acestor
divinităţi. Înţelesul simbolic al leului în acest context, echivalează
cu protectorul morţilor, dar şi al palatelor, tronurilor şi altarelor,
din această cauză era considerat protectorul căminului.

Leul este şi un foarte puternic simbol creştin. Teologia atribuie
unor îngeri înfăţişare de lei, pentru că aceştia exprimă forţa
invincibilă a minţii dumnezeieşti, tentativa de a imita misterul
divin. Îngerii tind să se ascundă de privirile indiscrete aşa cum
leii îşi şterg urmele paşilor când fug de vânător. În Apocalipsă,
prima dintre fiinţele pline cu ochi care păzesc tronul divin este
asemănătoare unui leu. Mai mult, leul ajunge chiar simbolul lui
Iisus-Judecătorul, Căruia îi poartă învăţătura. În Biblie, Hristos
este numit leul lui Iuda, cum citim în Apocalipsă: „Şi unul dintre
bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit Leul din seminţia lui
Iuda, rădăcina lui David, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi
ale ei” (Apocalipsa 5, 5).
Sfântul Evanghelist Luca – Viţelul. Al
treilea evanghelist, Sfântul Luca, cunoscut şi sub numele de Lucanus, era originar
din Antiohia Siriei, unde a învăţat carte.
Se ştie că a călătorit mult prin Asia, Africa
şi Europa, a studiat medicina şi era medic
renumit. Se pare că a fost prozelit evreu.
Alăturându-se lui Iisus Hristos, a
devenit unul dintre cei şaptezeci de
ucenici ai Săi, învrednicindu-se împreună
cu Cleopa să fie primii ucenici ai
Mântuitorului care L-au văzut înviat din
morţi (Luca 24, 13-35).
După convertirea lui Pavel, se alătură lui şi devine colaborator
apropiat al său, însoţindu-l în a doua şi a treia călătorie misionară,
fiind prezent şi în timpul celor două captivităţi din Roma (Fapte
27, 28; Coloseni 4, 14; II Timotei 4, 11). Sfântul Pavel îl numeşte:
„Luca doctorul cel iubit” (Coloseni 4, 14). El era şi pictor renumit,
fiind primul care a pictat chipul Maicii Domnului în icoane.
Cunoscând bine limba greacă, Sfântul Luca, fiind la Roma,
scrie Evanghelia care-i poartă numele (62-63 d. Hs.), căutând
să dovedească dumnezeirea lui Iisus Hristos şi universalitatea
creştinismului. Tot el scrie, din Roma, sau undeva din Italia, la
sfârşitul anului 63, cartea intitulată Faptele Apostolilor, care
înfăţişează naşterea şi dezvoltarea Bisericii după Înălţarea
Domnului la cer, arătând propovăduirea şi faptele apostolilor.
Sfântul Luca a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu în Italia,
Galia, Dalmaţia şi Macedonia. Fiind în Ahaia, la vârsta de 76-80
ani, s-a stins din viaţă. În anul 387, osemintele sale au fost duse la
Constantinopol şi aşezate în biserica „Sfinţii Apostoli”, cum citim
în Dicţionarul aghiografic cuprinzând vieţile sfinţilor de la A la Z,
scris de Gherasim Timuş (1898).
Ca simbol al Sfântului Evanghelist Luca, a fost ales „Viţelul”
sau taurul, deoarece el este singurul Evanghelist care vorbeşte
despre „viţelul cel gras”, în Pilda întoarcerii fiului rătăcit, scriind:
„Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi
şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele
lui; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne
veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi
s-a aflat. Şi au început să se veselească” (Luca 15, 22-24).
Viţelul este simbolul jertfirii, reprezentând în mod deosebit
dimensiunea jertfei lui Iisus Hristos, pentru răscumpărarea
omenirii din robia păcatului.
Sfântul Evanghelist Ioan – Vulturul. Ioan a fost fiul lui
Zevedei şi fratele lui Iacov, care erau originari din Galileea şi

se ocupa cu pescuit pe lacul Tiberiadei
sau Ghenizaretului. Împreună cu fratele
său au fost numiţi „Voanerghes” sau „fiii
tunetului” (Marcu 3, 17), pentru că erau
iuţi la fire (Luca 9, 54). Mai înainte de a
fi chemat la apostolat, a fost ucenicul
Sfântului Ioan Botezătorul, împreună cu
Andrei şi cu Petru (Ioan 1, 40).
După ce l-a chemat Iisus, Ioan participă la Nunta din Cana Galileii; apoi
este prezent împreună cu Petru şi cu
Iacov la „Schimbarea la Faţă” a Domnului, iar după Cina cea de Taină, însoţeşte
pe Iisus în Grădina Ghetsimani. Pe Golgota, aflat lângă Cruce
răstignirii, Iisus îi încredinţează spre ocrotire pe Sfânta Sa Maică,
Fecioara Maria, zicând: „Fiule, iată mama ta” (Ioan 19, 27), iar
către dânsa: „Iată fiul tău” (Ioan 19, 26).
După Înviere, Ioan merge la mormânt şi-l vede gol; asistă
la Înălţarea lui Iisus şi la alegerea lui Matia, fiind de faţă şi la
Pogorârea Duhului Sfânt. După ce vindecaseră un olog (Fapte
3, 6) şi făcuseră mai multe minuni în Ierusalim (Fapte 5, 15-16),
însoţeşte pe Sfântul Apostol Petru în activitatea misionară prin
Iudeea, Galileea şi Samaria (Fapte 3, 1-5), participă la Sinodul din
Ierusalim (anul 49-50), fiind socotit unul dintre stâlpii Bisericii
(Galateni 2, 9). Apoi, s-a stabilit în Efes, pe când era încă acolo
Timotei episcop. Împăratul Traian l-a exilat în insula Patmos,
unde are revelaţia pe care a relatat-o în „Apocalipsă”, scrisă prin
anii 94-95. În anul 96, revine din exil şi preia conducerea Bisericii
din Efes şi a celor din Asia Mică până la adânci bătrâneţe. Din Efes
scrie Evanghelia a IV-a, între anii 96-98.
Sfântul Ioan a fost Apostol şi Evanghelist, dar este numit şi
„Teologul”, pentru că a descoperit cele mai înalte taine despre
Hristos, propovăduindu-L şi numindu-L „Cuvântul preexistent”
şi „Logosul întrupat”. Primele cuvinte ale Evangheliei Sfântului
Ioan sunt: „La în-ceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu.
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a
făcut” (Ioan 1, 1-3).
Ca simbol al Sfântului Evanghelist Ioan a fost ales „Vulturul”,
care reprezintă puterea, acţiunea, viteza şi percepţia, iar având
puterea intuiţiei şi a creativităţii, reuşeşte să vadă adevărurile
ascunse. În Evanghelia sa, Sfântul Ioan s-a înălţat asemenea
vulturului, în descrierea Logosului divin, precum şi în modul
de a evidenţia Iubirea dumnezeiască cea mai presus de lume,
afirmând că „Dumnezeu este iubire” (Ioan 4, 8).
Sfântul Nicolae Velimirovici, în cartea „Simboluri şi semne”,
scrie că: „Omul, leul, taurul şi vulturul sunt cele patru vietăţi
simbolice pe care Proorocul Iezechiel şi Sfântul Ioan le-au văzut în
descoperire cum stăteau sub Scaunul celui Preaînalt” (Iezechiel
1, 5; Apocalipsa 4, 6). După sfinţiţi scriitori, aceste patru vietăţi
înseamnă cele patru virtuţi de temelie: înţelepciunea, vitejia,
dreptatea şi curăţia. Că omul înseamnă înţelepciunea, iar leul,
vitejia, e limpede. Taurul înseamnă dreptatea pentru că el era
animalul de jertfă care se aducea prinos pentru păcat, spre
îndreptăţire. Vulturul în zbor înseamnă curăţia pentru că se
înalţă la mari înălţimi, iar acolo este curat. Aceste patru vietăţi
simbolice mai înseamnă şi feluritele Puteri duhovniceşti care
înconjură Scaunul lui Dumnezeu, care zi şi noapte cântă: „Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot!”.

ROMÂNIA, CHINA, ÎN ACELAŞI CARUSEL?
N

u corupţia este ce-a mai mare plagă, ci justiţia, care permite legi unice şi legi speciale,
paralele! Lipsa justiţiei adevărate, care să se autosesizeze, şi înlocuirea ei cu una care
foloseşte ca probă de acuzare denunţul; lipsa justiţiei pe bază de fapte şi în cele din urmă de martori...
Atunci când atinge pragul de jos al societăţii: mediul de muncă şi calitatea ei (muncitorii care ascund
erorile muncii şi care se bucură că autocontrolul nu este serios legiferat), şcoala (profesorii corupţinedrepţi), sănătatea (când medicul nu vede boala, ci numai plata pentru eradicarea ei), justiţia
(când judecătorul-procurorul nu este drept, nu gândeşte şi nu se consultă, nu ştie să ierte), poliţia
(când loveşte fără milă şi nu vede decât partea arbitrară a legii)...corupţia este cea mai periculoasă
fiară care pândeşte societatea... După 1978, când Securitatea românească a fost descoperită ca
având două feţe (se ştia de mult că Securitatea fusese încredinţată în totalitate ruşilor, încă din
1958) România a fost mai puternică decât China (nu l-a bob numărat, ci pe ansamblu, şi raport la
persoană), dar nu numai România, ci mai toate ţările socialiste cu regim comunist. România, faţă
de celelalte ţări frăţeşti, a construit un canal Dunăre Marea Neagră, a construit unul dintre cele mai
performante metrouri din timpul postbelic, a hrănit aproape întreg sistemul comunist-cu precădere
URSS-a construit avioane, elicoptere, vapoare, calculatoare, confecţii şi le-a vândut în toată lumea
anilor 80, fiind şi cea mai ecologică ţară din Europa. Nu este adevărat că România a fost un morman
de fier vechi, ci trebuie recunoscut că România a avut şi secretari de partid care îşi numărau zilele
pe scaune moi prin cifrele de producţie industrială de necalitate date peste plan! Nicăieri ca la
noi, Planul şi raportorul lui nu a funcţionat atât de bine până în ultima zi a anului 1989...Atât de
bine, încât a continuat şi mai abitir să funcţioneze după anul 1990...Atât de bine a funcţionat că
inginerii din uzine şi fabrici au fost înlocuiţi cu contabili...cu economişti (meserie nedefinită prin
limbaj tehnico economic-economia fiind ansamblul producătorilor!...)! Numai că China a cunoscut
aceste lucruri de foarte mult timp, bunele şi relele, s-a păzit de cele rele încă din timpul lui Stalin, a

studiat foarte mult în ţara noastră şi a ajutat România în timpul imediat post stalinist . Dacă justiţia
ar fi corectă în sine, în legile ei, şi nu ar face politică, nu ar fi un sistem desprins de ţara ei, şi nu ar
fi permis vânzarea statului pe doi lei, România ar fi fost cea mai înfloritoare ţară de pe bătrânul
continent. Redăm mai jos postarea pe net a domnului Ion Coja, pe care noi am văzut-o azi, ea fiind
însă din 2016, cu singura observaţie, că, dacă în 2002 sau 2003 nu am fi desfiinţat armata şi nu am fi
înmulţit poliţiile cu precădere jandarmeriile cu trupe anti tero, acum, ele, devenind anti populaţie,
România ar fi devenit o ţară descpre care chinezii ar fi vorbit cum vorbeşte ilustrul profesor, astăzi,
de ei (desigur, mai adăugăm, nu am fi schimbat legea pensiei-2003, care ne-a păstrat până atunci în
Europa, şi nu am fi creat clasa bogată prin salarii şi pensii nesimţite!-munca şi calitatea ei, afacerea,
fiind garantele prosperităţii la care tânjeşte în primul rând, Dumnezeu!)!...
„În doi ani China a produs mai mult ciment decât SUA în tot secolul. Lungimea drumurilor: patru
milioane de kilometri. Sunteți sigur că vă puteți imagina atâtea zerouri? Trei sute de mii de poduri
în toată țara, din ele o mie cu lungime mai mare de un km. Până la sfârșitul anului va fi construit
un pod din Hong-Kong până în Macao! Într-un an parcul auto se mărește cu douăzeci de milioane
de automobile, iar în Pekin în general poți merge doar dacă ultima cifră a numărului semnului
tău are permis in ziua respectiva. În fiecare an se construiesc o sută de aeroporturi, viaducte
gigantice cu lungime a de o sută cincizeci de km, două sute treizeci şi şase de tuneluri prin care
trenul trece cu două sute cincizeci km/h. În treizeci de ani, chinezii au mărit piața imobiliară a țării
de opt ori. Apartamentele, în China, se dau gratuit oamenilor muncii. Toată această statistică are
la bază o singură cifră: din anul două mii și până în prezent, în China au fost executați zece mii de
funcționari corupti!...Corupția este declarată crimă de stat, care se pedepsește cu moartea !” (Ion
Coja, „Modelul chinezesc”, 04 iulie 2016)

Petre CICHIRDAN
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ROMÂNIA PROFUNDĂ

PAVEL RĂTUNDEANU-FERGHETE,
BEN TODICĂ: „CĂUTÂND DUPĂ MERE - UN DIALOG AMICAL”
Vasilica GRIGORAŞ

A

ctorul, autorul şi regizorul de teatru,
scriitorul şi eseistul Dan Puric, prin
tot ceea ce spune, scrie şi întreprinde ne
asigură de faptul că încă mai există România
Profundă. Însă, după ceea ce se întâmplă
în această minunată ţară în ultimul timp,
suntem tentaţi să îl contrazicem chiar cu
fapte indubitabile. Pentru a crede, susţine şi
îmbrăţişa o variantă sau alta, este nevoie de
o analiză foarte atentă şi să fim receptivi la
semnalele definitorii ale manifestării poporului în graniţele sale,
sau, mai nou, şi ale aparţinătorilor poporului român trăitori pe
meleaguri străine.
Nu ne-am propus să facem un exerciţiu, o expunere, un eseu a
ceea ce înseamnă România Profundă, ci îi vom lua drept “avocaţi
ai poporului” pe cei doi autori ai cărţii “Căutând printre mere –
un dialog amical” între Pavel Rătundeanu-Ferghete şi Ben Todică,
apărută la Editura SITECH, 2018. “Cei doi se spovedesc unul
altuia întru theatre a deux, ori spre o upanişadă”. (George Anca).
Ei poartă în sufletul lor o Românie abisală, deşi au avut destine
diferite, un parcurs particular al timpului, fiecare are un caracter
bine conturat şi strict individualizat, deosebinduse fundamental în anumite privinţe, însă au
moştenit numeroase trăsături asemănătoare,
printre care aş enumera: sfânta naturaleţe a
fiinţei lor, lucida analiză a vieţii, gingaşa acurateţe
a iubirii… Trăind la mari depărtări, necesitatea
ori hazardul a făcut, ca la un moment dat să se
întâlnească şi să-şi unească puterile în realizarea
unei lucrări obişnuite şi simple (doar la prima
vedere), însă măreţe, de anvergură şi cu mare
încărcătură emoţională.
Ambii autori, au reale calităţi scriitoriceşti
“un ştiutor şi un mai ştiutor“ (George Anca),
dar abordează stiluri total diferite; Pavel Rătundeanu-Ferghete,
intelectualul-ţăran, care străbate în căruţă/şaretă ori la pas
uliţele satului şi distanţele dintre sate, se implică adânc în viaţa
concetăţenilor, observă cu lux de amănunte, până la detaliu
tablourile care-i atrag atenţia în mod plăcut, sau, din păcate
contaminate de viruşii descompunerii adevăratelor valori
umane. Ben Todică, artistul-muncitor, călătorind peste mări şi
ţări cu mijloace de transport sofisticate, moderne (maşină, tren
de mare viteză, avion), minte luminată care operează cu maniere
subtile de interpretare a realităţii actuale, suflet deschis, fin
observator şi cunoscător al vieţii popoarelor pe mapamond. Prin
întâlnirea celor doi a apărut o carte, după opinia noastră, un
“caz“ în peisajul prozei româneşti, care îi parafează pe autori ca
scriitori care se mişcă liber, cu o dezinvoltură a simplităţii ce nu
trebuie confundată cu absenţa esenţei, ci din contra este calea
iscusită de acces la izvorul cristalin al rădăcinilor unui popor.
Se observă la cei doi scriitori un nonconformism, atât în viaţă
“mă simţeam în largul omului liber scăpat din închisoare, a calului
scăpat în buiestru din frâu“ (Pavel Rătundeanu), “aveam acasă
mai multă libertate“ (Ben Todică), cât şi în scris. Nu se supun
unor canoane, de orice fel ar fi ele, ci povestesc firesc întâmplări
din viaţa lor, din realitatea imediată, colorându-le afectiv, dândule fie o conotaţie negativă, ori una pozitivă, admirativă.
Incertitudinea încadrării tipologice tematico-narative
a cărţii, nu-i ştirbeşte totuşi coerenţa interioară, unitatea
subcontextuală. După George Anca, volumul este un roman:
“Tiradele şi personajele lui Pavel ambiţionează romanul creşterii
lui la umbra replicilor centaurului româno-australian“. Cartea
poate fi considerată roman social (fapte, trăiri, relaţii interumane,
acţiunea desfăşurându-se în principal în două orânduiri sociale
– socialism şi capitalism…), roman istoric (referiri la toate
perioadele istorice şi conducători…), roman de atmosferă şi
moravuri… “o viaţă aşa cum a fost”, roman autobiografic ori
un jurnal, memorii, mărturisiri… Din punctul nostru de vedere,
volumul este o monografie a sufletului românului adevărat, cu
conştiinţa nepătată, cu dorinţa lucrului bine făcut şi cu rost, întru
împlinirea menirii cu care a fost trimis pe-acest pământ. În opinia
autorilor, “scrierea este o rugăciune“, iar “pâinea şi pacea sunt
liturghia luminii“. Totul este prezentat sincer, fără exagerări, fără
ficţiune, fără artificii meschine; totul este trecut prin propriul
filtru, acela asemenea sitei celeste, prin care norii îşi cern fulgii
de nea ori stropii de ploaie pentru a hrăni pământul roditor.
“Istoria este cea trăită, neinventată, istoria-poveste frumoasă e
dintr-al nostru colţ al ţării, ţară,pe care o am cum rar alţii o au.

Doamne, dar eu o am cu aur cenuşiu
strecurat de luminat şi curat, o am cu
folclor şi oameni destoinici, cu oameni
de aur, oameni măsură a lucrurilor, oameni potriviţi la locul şi timpul potrivit, sfinţiţi de năstruşnicia lor, câştigată
de şcoala urmată, ca şcoală dincolo de
şcoală pentru a se ridica de pe orizontală pe verticală întru răsit de soare şi
binecâvântate a ceea ce-i iubire, drept
de înviere“. (Pavel Rătundeanu)
Autorii dovedesc o foarte bună
memorie a amănuntelor, uimitoare
putere de analiză, cartea distingânduse printr-un biografism autentic, constituit în mare parte din
confesiuni sincere, mărturii relevante pentru înţelegerea
demersului lor literar. Remarcăm la Ben Todică stilul concentrat,
exprimarea rafinată, fină, interpretarea pertinentă fenomenelor
lumii contemporane, şi nu numai, cu trimiteri exacte la fapte
şi oameni, punând punctul pe I (mare). Pavel Rătundeanu face
dovada clară a unei asimilări în timp de vaste cunoştinţe din
literatura română şi universală, din istoria şi geografia ţării
şi lumii, din cultura neamului românesc, dar îşi dezvăluie cu
francheţe sumedenie de trăiri existenţiale,
familiale, sociale, profesionale. Cu prezenţă de
spirit şi acuitate mentală a glăsuit cuvinte pline de
lirism şi muzicalitate, aşa cum i-au fost încrustate
cu litere de aur în propriu-ul ADN.
Asistăm la un dialog, o convorbire frăţească,
sinceră, dar şi la o înlănţuire de proză veridică,
în care evoluează personaje tipic româneşti,
cu trăsături caracteristice Ardealului, prin
venele cărora curge încă sânge neinfestat de
transformările sociale, politice, economice… ale
niciunui regim.
Întâlnim în această carte o societate de săteni,
cu îndeletnicirile lor, angajaţi în relaţii de rudenie, comunitare,
administrative… şi putem vorbi de o analiză psihologică a tipului
de ţăran, prin care putem desprinde unele trăsături largi, fără
broderii inutile, concentrate în gesturi, atitudini care-i conturează
profilul, uneori denaturat de intemperiile vremurilor trăite. De
apreciat abilităţile de psiholog cu exactitate de etnograf ale lui
Pavel Rătundeanu, cunoscător al traiului
gospodărului, al tradiţiilor, obiceiurilor,
superstiţiilor, toate acestea reprezentând
suma vieţii populare. Fapte diverse,
minore, fără însemnătate, mici istorii de
o morală elementară sunt just şi adânc
observate.
Cartea este scrisă într-o limbă “Limba
Română este Patria mea“ (Nichita
Stănescu) frumoasă, curată, armonioasă,
care abundă în regionalisme şi arhaisme,
expresii şi jargoane populare neaoşe, de
acolo din izvorul nesecat al neamului,
nealterate de intemperiile vremelnice, de intervenţiile
intenţionate sau neglijenţele regimurilor politice. Aceastea
constituie “sarea şi piperul“ care asigură gustul deosebit de
plăcut al lecturii. Între personajele cărţii sunt dialoguri vii, însă
monologul interior al lui Pavel Rătundeanu este fascinant. Stilul
său plastic, fraza amplă, arborescentă şi bogată în proverbe,
zicători, vorbe de duh, versuri populare, pilde cu sonorităţi
biblice, glume cu haz ne dezvăluie un fin artist popular. Prin
simpla evocare a faptelor, descoperim darul de povestitor, care
zugrăveşte cu lux de amănunte întâmplări şi evenimente la care
participă nemijlocit. Eroii săi reprezintă categorii bine definite,
schiţe realiste de chipuri de ardeleni, cititorul neputând ignora
umorul, blândeţea, supleţea vorbelor ardeleneşti.
“Căutând după mere“ ne oferă o investigaţie vrednică,
precisă a veridicităţii fondului popular prin care descoperim
ţăranul, românul la graniţa între două orânduiri sociale, una în
destrămare, muribundă, alta nouă (de aproape trei decenii),
născută cu mari malformaţii congenitale, ambele având pilonii de
rezistenţă putrezi. În România, capitalismul original este de fapt
o societate în degringoladă. Lupta pentru existenţă devine din
ce în ce mai acerbă şi se slujeşte de metode dure, aspre, feroce;
oamenii competenţi şi de bună credinţă sunt înlăturaţi şi se ridică
“ciurucurile“, cei “grosolani“ şi “golanii“, lipsiţi de scrupule, avizi
de bani şi de putere. În locul celui mai barbar despot, înstăpânit
pentru câteva decenii în veacul trecut (partidul comunist) au

apărut mai mulţi stăpâni în interiorul
ţării, iar din afară ne ameninţă alţii mai
violenţi, mai dornici de subjugare şi
înrobire. Între stăpânii vechi şi noi este
poporul umilit, înfometat, bolnav şi lipsit
de speranţă. Parcă nimic nu-i mai leagă
pe oameni; politica şi democraţia, în
loc să-i unească îi dezbină şi-i înrăieşte.
România pare a fi vasul “Titanic“, în
serioasă şi gravă derivă. “Trăim vremea
caricaturilor, a bufonilor care habar nu
au de nevoile poporului şi la rândul său,
măria sa poporul a devenit bufon. (Ben
Todică) Omenirea-i la confluenţa a două
veacuri, a două milenii, în care, până şi biserica este în impas,
însă, autorii conchid că buna şi adevărata credinţă este tot ceea
ce ne-a mai rămas.
În acest context deloc încurajator, întâlnim în Dialogul amical
al celor doi români un patriotism sincer şi, pe bună dreptate
observăm un uşor filon de naţionalism. Asta nu înseamnă că
este cineva discriminat, ori nedreptăţit, ci doar iubirea de ţară şi
neam manifestată în toată plinătatea ei.
Cartea are 29 de capitole, fiecare cu un titlu expresiv şi
incitant pentru lectură. El exprimă chintesenţa paginilor incluse,
adâncimea şi claritatea trăirilor şi ideilor, “29 de împărtăşiri
patetice, spiritual-reflexive între diurn şi înţelegere arhaică“
(George Anca), “un adevărat atelier de alchimie, în care gândurile
lor prelucrate şi învelite în acea haină aurită lingvistică a limbii
noastre româneşti.“ (Ioan Miclău-Gepianul)
Întâlnim minunate descrieri de natură prin care cititorul ”aude
cântecul spicelor de grâu în adierea vântului, aude cântecele
păsărilor, glasul stelelor, dornic parcă a intra în lumea universului
sănătos, al acelei vieţi umane, creştine, sfinte”. (Ioan MiclăuGepianul) Un capitol deosebit de plăcut este povestea Veronicăi,
intitulat ”Fata pădurii”.
Petre Ţuţea afirma că „Ţăranl este omul absolut”, iar în
opinia lui Pavel Rătundeanu, acolo unde trăieşte acesta, este
„România Tainică”. La sat este ţăranul profund cu suflet mister
divin, acolo este dramul de normalitate, cu „vorbe de doină şi
basme balsame”. Ben Todică ne aminteşte că trăim într-o lume
artificială, iar natura duală a omului se adânceşte; acesta este
romantic şi violent, prieten şi duşman, după interes. Omul umblă
după fericire, iar fericirea în opinia lui
este banul, şi astfel îşi iroseşte viaţa, care
nu poate fi cumpărată cu nimic.
În opinia lui Pavel Rătundeanu, a
întemeia o familie este un act sfânt,
familia este nucleul de bază al unei
societăţi sănătoase, membrii săi fiind
alături la bine şi la rău, însă şi aici
autorul observă schimbări, uneori destul
de nefireşti, unele chiar de neînţeles,
absurde, însă, în ciuda acestora, nuşi schimbă punctul de vedere, nu se
îmverşunează, nu cleveteşte, nu urăşte,
ci dimpotrivă iubeşte cu patos. În carte se regăsesc cuvinte cu o
pondere covârşitoare: dragoste de ţară şi neam, limba română,
bunăvoinţă, bună-cuviinţă, viaţă, înţelepciune, învăţător, răbdare,
străruinţă, familie, ordine şi disciplină… O asemenea scriitură
poate fi asemănată cu biserica satului românesc, cuvântul fiind
icoana sufletului românului, a creştinului autentic, adevărat;
“Menirea vieţii este să te cauţi pe tine însuţi“ pentru ca “Săl descoperim pe Hristosul din noi“. Prin lectura acestui volum,
cititorul rămâne cu bucuria împărtăşirii cu stropi de „Românie
Tainică” din ploaia mănoasă a existenţei unui popor vechi, cu o
istorie milenară care va continua să fiinţeze în propria-i adâncime
(satul românesc) şi în lărgimea de mari dimensiuni, concretizată
în comunităţile românilor de pe întreg globul pământesc, în
sufletul tuturor românilor cu dragoste şi dor de patria mamă.
“Această carte este un tablou, este o sculptură din topor care
ascunde în imaginea fiecăruia dintre noi punţi spre ai noştri de departe. Prin textul lui Pavel se vede cu adevărat prin ce trece România azi pentru că, vorba lui Blaga, darul omului s-a născut la sat“.
(Ben Todică) Şi, ne permitem să adăgăm, că acolo, în peştera adâncă a românismului, “lumina lui Zamolxis“ va păstra veşnic vii stalactitele şi stalagmitele în care vor străluci perlele profunde ale spiritualităţii poporului român şi astfel, neamul nost va dăinui peste
veacuri şi milenii prin binecuvântarea Domnului, pentru că
“identitatea este o taină şi stă în mâna lui Dumnezeu“. (Dan Puric)
Vaslui, 3 iulie, 2018
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Forumul a sărbătorit Ziua Imnului Național!
Mihai SPORIŞ

Î

n Agora și în Forum,
ca într-o piață
publică se dezbăteau,
în antichitatea grecoromană,
problemele
lui ACUM pentru ce
va să fie de MÂINE
încolo. Peste vreme am
încercat să ne potrivim
și noi chestiunii zilei,
sub acoperirea de forumiști ce ne aflăm cu
acte-n regulă și am pus, ori am participat, în
contextul ANULUI CENTENAR, de sărbătoarea,
instituită prin lege, a IMNULUI NAȚIONAL. Neam adunat pe 28 iulie 2018, chiar la miezul
zilei, la Primăria Râmnicului și în faptul serii la
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, la două
evenimente dedicate zilei imnului.
Trâmbițele Forumului ne dăduseră adunarea
pentru un colocviu cu temă dedicată IMNULUI,
în sala Primăriei municipiului și la o lansare de
carte despre o anume istorie a județului Vâlcea,
la biblioteca… județului. Imnul și data instituită
în calendar datora mult Râmnicului și vâlcenilor,
iar Forumul vâlcean, adică noi, datoram
recunoștință înaintașilor și aceasta trebuia
arătată, prin noi, celor din preajmă, să nu uite
lumea și să se mândrească. Cartea, lansată la
bibliotecă, era relizată în urma cercetărilor de o
personalitate recunoscută a locului (fost primar,
consilier județean, senator…) și acesta o dedica
înaintașilor săi, Amos și Cornel Frâncu
– bunic și tată!- participanți la Marea
Adunare Națională, de la Alba Iulia, în
acel an, 1918, de la care numărăm…
centenarul.
Contextul
și
locul
impuneau
atitudinea Forumului și acesta a sunat
adunarea! Ce a rezultat după, încercăm
să arătăm aici, ca mărturie subiectivă,
desigur…!
Primăria Râmnicului îmbrăcase o
haină tricoloră de sărbătoare (v.foto)
și anunța printr-un înscris lămuritor
ce înseamnă ziua de 29 iulie, amintind
de accea din anul 1848. Se vădea de la
distanță rolul Râmnicului nostru în starea
de fapt a unui simbol național consacrat
prin CONSTITUȚIE . (Aceasta în exercițiu,
cu toată puterea și multa ei ambiguitate
încă dezbină, prin citirea diferită a
înțelesurilor ei, emanate de revoluție/non
revoluție?!) În ceea ce privește ziua desemnată
în calendarul național ( al sărbătorilor laice- prin
excelență!) trebuie spus aici că o contribuție
au avut-o parlamentarii din Vâlcea, între care
Traian Sabău fusese chiar primar al județului și
municipiului (Mare păcat că nu i-am dedicat un
moment de reculegere, el plecând dintre noi
anul acesta…2018!). Ne-am strâns, la timp, cei
ce au organizat, cei ce și-au exprimat dorința
transmiterii unui mesaj, iar un car al unui TV
local se ivise și el acolo. În sala de întrunire a
consiliului municipal totul era pregătit pentru
Colocviul anunțat. O sală tricoloră ne aștepta,
cu stemele aferente, cu mulțimea cetățenilor de
onoare înrămați acolo pe pereți și… peste toți și
toate ocrotitorul, ales de vâlceni, Sfântul Antim
Ivireanul, care patrona și el dinspre peretele
răsăritului. Totul îndemna să ne însuflețim cu
acel spirit național, neîntârziat…
S-a umplut timpul pentru începerea
colocviului. În sală eram numai oamenii care
nu puteau umple un … prezidiu. În timpul
programului fiind (vineri 28 niulie!), gazda ne-a
întâmpinat la un anume nivel de reprezentare
corespunzător, având condiții optime de
desfășurare. În Primărie febra organizării zilei de
mâine, în fapt sărbătoarea cea mare a Imnului,
era în toi. Primarul, viceprimarii, consilierii
locali fiind … foarte prinși cu multele lucruri de

pus la punct pentru marea sărbătoare.
Nu am început programul, dar am stat cu
ochii la ușă să ne adunăm, măcar atâția
cât vor fi fost la acea cină de taină secretă.
Iuda nu sosise, credea naivul din mine.
Hai să zicem un… Tatăl Nostru!, dixit, cum
face în bunul său obicei, părintele, aflat
în prezidiu! Protestez, ca un Gică-contra.
Ăsta-i Iuda!, le va fi trecut multora prin
cap, privindu-mă cu suspiciune. Noroc
că nu eram prea mulți acolo! Azi, măcar
azi, pentru ZIUA LUI, nu începem cu Imnul
Național? strecor întrebarea rugăminte
(Felicitări Prefectului județului nostru că își
începe reuniunile publice cu „Deșteaptăte Române!”). În comentarile simultane
nu s-au auzit celelalte argumente, fiecare
auzindu-se pe sine. Am mai spus acolo: Suntem
într-un spațiu public, într-un loc consacrat
laicității sub stema și însemnele tricolore. Nu
ne este imnul, psalmul adecvat trăirii spiritului
național? Nu am convins! Cred că doar Antim
Ivireanul m-ar fi susținut la o supunere la vot!
Am rostit, pioși, eu și resmnat, Tatăl Nostru! Îl
mai rostisem în intimitatea mea, zilnică, și azi!
Aici nu ne-am prea deșteptat, întru națiunea
română, pentru spiritul căreia se organizase
evenimentul. Eram acolo ca niște farisei (doctori
în toate erau politicienii vechilor evrei!). Fariseu
fusese și Iuda care va fi vândut cauza mântuirii.
Să ne fie de bine! Poate că unii veniseră acolo
pentru… Doamne ajută! Să lase acolo dovada
slujirii, a bifării unei agende…Bine că am fost

puțini acolo și că în partea finală ne părăsise
și… presa, venită doar să preia știrea ca atare
și nu concluzile Colocviului (care nici nu s-au
prea subliniat! Fiecare a plecat cu părerea lui de
acolo! Ziua de mâine va fi precum a fost cea de
alaltăieri!).
Părerea mea e că am sărbătorit Imnul,
umilindu-l! L-am trădat, la el acasă, în favoarea
Rugăciunii domnești, pe care fiecare trebuie
să o folosească în relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și nu clamată, fariseic, prin
piața publică. Imnul este din, și pentru lumea
de aici, res-publicae (lucru public!), iar ruga se
îndreaptă către lumea de dincolo de noi. Nu
invocând public Tatăl Nostru, prin 1989, am
instaurat, deși în speranța recuperării celor
sfinte: anormalitatea, dezbinarea, imoralitatea,
superpușii imbecili, domnia celor fără de
Dumnezeu?
Deșteaptă-te române! Nu este un îndemn
special la trăire adresat fariseilor politici, gata
să se înregimenteze oriunde interesul lor poate
fi satisfăcut, cu orice preț! Ei sunt robii lui
Nicollo…, cel ce a constatat că… scopul scuză
mijloacele! Îndemnul este pentru cei mulți,
ținuți în somnolență de propagandele năimite
să amâne trezirea, că doar întunericul este
patria tagmei jefuitorilor, sub toate chipurile
nemerniciei! Doamne ajută!, o formulă din

ce în ce mai uzitată public, ține mai mult de
un fundamentalism religios, tocmai abolit de
conceptualizarea națiunii, drepturilor omului
etc. Cererea omului umil, cu mâna întinsă, privind
înspre aproapele mai muncit, iar în proporție
de masă, în spirit globalist pervertit, spre alte
puncte cardinale, spre mecena strategic, întrun dispreț condamnabil al averii proprii și mai
ales al energiilor vitale proprii (resurse naturale,
umane, capital propriu de cunoaștere și
înțelepciune!) este o înjosire, adevărat blestem
asupra națiunii, tocmai la vremea unui alt asalt
al internaționalismului, de culoare albastră de
data aceasta! Era o zi consacrată trezirii elitei
locale să semnifice starea de fapt a națiunii,
între națiuni respirând împreună un nou timp, o
nouă sincronizare între noi, cei împreună
în diverse uniuni politice și militare, și
lumea mare a planetei și ea împărțită
în imperii ale confesionalului și mai ales
în sfere geo-politice diferite. Privim spre
lumea mare și în contemplația imbecilă
nu observăm ruinarea propriei grădini.
Ridicăm mai multe biserici, decât spitale,
iar pasul cu vârtelnița amețitoare a
vremii nu-l mai potrivim. Analfabetismul
funcțional, lipsa de calificare, exodul
creierelor, abandonul experienței proprii
ne arată o națiune în derivă. Clopoțelul
ar trebui sunat de către bruma elitelor
responsabile, care mai există. Aceasta ar
fi fost și așteptarea noastră de la Forumul
nostru, care pentru o astfel de misiune
s-a creat cu ani în urmă! Ce am discutat
acolo, în fața cetățenilor de onoare de
pe pereți și a martirului Antim, a rămas
între noi. În limbajul străzii, iubitoare de sportul
rege: noi centram noi dam cu capul! Ba parcă
pereții intraseră în rezonanță reproșând astfel
că de ani buni reluăm aceleași mesaje. E adevărat că scriptura se citește cuvânt cu cuvânt, dar
să nu uităm că predica se adaptează contextului să fie lucrătoare în biserica luptătoare,
adică în oameni, în cazul nostru în cetățenii
Râmnicului și ai țării, Imnul, același, în
descifrarea înselesului este al întregii națiuni
române. Facem aici remarca, cu trimitere la ce
s-a întâmplat în 2017, privind
serbarea
Imnului
Național
(atunci Forumul ne-a adunat la
Biblioteca Județeană!), jucăm
de-o vreme hora staccato, adică
tot pe loc, pe loc! A se vede
cronica evenimentului de atunci!
***
După amiază a plouat
torențial, cu fulgere și trăznete.
Biblioteca Județeană, în ciuda
potrivniciei vremii de afară, a
devenit neîncăpătoare. Față de
însingurarea din sala consiliului
municipal, forfota și diversitatea
chipurilor de aici vorbeau
despre un alt fel de mobilizare.
O adunare de oameni frumoși
(cineva vorbea de o consistentă

elită locală!) cu vederi liberale (nu în
sensul activismului politic!), venită din
cuprinsul județului, dar și din țară (Horezu,
Drăgășani,
Călimănești,
București,
Craiova, Târgu Mureș) , urmărită de mai
multe camere de luat vederi, o mulțime
de aparate foto, fremăta așteptând
deschiderea evenimentului. Lansarea de
carte prilejuia o sărbătoare, sincronizată
prin dedicație și prin ziua din calendar,
cu anul centenar și ziua Imnului Național.
Deși părea o chestiune personală, a
autorului și cărții sale, ea a întrunit
caracteristicile unui eveniment de mare
interes public. Emilian Valentin Frâncu
își prezenta publicului vâlcean cartea sa
„Istoria Catolicismului din Județul Vâlcea”,
în fapt cercetarea sa în domeniul istoriei,
pentru care a dobândit titlul științific de doctor
în istorie. Darul său, făcut nouă vâlcenilor, dar
și istoriografiei române, era și împlinirea unui
gest de recunoștință pentru Amos și Cornel
Frâncu-subliniat mai sus! Prezidiul manifestării,
aici în fața atâtor oameni, era format numai
din doctori în istorie – dând o mare greutate
spiritului ștințific în dezbaterea unei teme care
se referea la instituția Bisericii Catolice, atâta
vreme în războire cu știința! Au fost acolo cu
vorba, dar și cu un cuvânt scris în prefețe : prof.
univ. dr. Ioan Opriș, prof. dr. Sorin Oane, prof.
dr. Ion Soare (și cu rol de moderator!), prof. dr.
Florin Epure, prof dr. Gheorghe Dumitrașcu,
prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, prof. dr. Veronica
Tamaș. Între ei, autorul Emilian Valentin Frâncu,
din 2017, doctor în istorie în urma susținerii
publice a cercetării sale, ilustrată de cartea
lansată. Nu analizăm aici spusele oamenilor la
o reuniune de întâmpinare și mulțumire adusă
muncii autorului, nici consistența științifică a
lucrării, validată de oameni cu atâta greutate,
dar remarcăm în cartea aceasta despre istoria
noastră locală (pentru că sursele cercetate
îmbrățișează toate aspectele fenomenului
istoric cercetat – mult mai mult, decât cele
legate de catolicismul vâlcean!), atâtea nume de
cercetători vâlceni: istorici, oameni de cultură,
scriitori. Ne facem o datorie civică să-i numim
aici, citându-i din bibliografia lucrării:Aurelian
Sacerdoțeanu, Corneliu Tamaș, Petre Bardașu,
Nicolae Bănică-Ologu, Ion Măldărescu, Claudiu
Tulugea, Dumitru Garoafă, Nicolae Moga,
Gheorghe Petre-Govora, Dumitru Bondoc,
Veniamin Micle, Gherasim Cristea, Doru
Căpătaru, Fenia Driva, Ilie Purcaru, Sergiu
Purece, Ionela Dinescu, Horia NestorescuBălcești, Gheorghe Simeanu, Gheorghe
Mămularu, Eugen Petrescu, Nicu Angelescu,
Costea Marinoiu, Gheorghe Efrim, Emilian Rouă,
Constantin Mateescu, Bartolomeu Anania,
Dumitru Bălașa, ș.a Acestora le adăugăm pe cei
prezenți în … prezidiu.
Sub patrafirul lui Antim Ivireanul (el fiind
și patronul bibliotecii!) și aici evenimentul s-a
deschis cu Tatăl Nostru, dar atmosfera fusese
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pregătită de o dedicație cu o surdină plăcută
din Ave Maria. Atmosfera de catedrală gotică,
slujind în latină, se potrivea temei. Păcat că
imnul național a lipsit și aici. Apoi este un mare
păcat că între atâtea lucruri frumoase, posibile,
primite într-o supraabundență, nu toate ne
sunt de folos și unele chiar de ar fi folositoare
cumva, nu știm cum să le... consumăm! Voiam
să exprim un punct de vedere, adăugând ceva,
după ce studiasem cartea primită mai demult și
după ce făcusem același lucru cu foarte multe
surse pe care le voi fi regăsit și în lucrarea ce
se lansa. Sala obosise deja, semn că avea
alte așteptări. Voi fi scurtat intervenția la un
scurt laudatio, amintind totuși acolo două
constatări. Pe linia Carpaților noștri, un limes

trasat de istorie prin trupul patriei noastre, ca
o linie de front, Ocidentul apusean se hotăra cu
Orientul - cînd bizantin, când în simfonia grecoturcească! Aici, prin compromisurile puterilor
politice cu instituțiile confesiunilor supușilor, în
continuu flux și reflux, cu intensități fluctuante,
starea de confruntare a fost continuă. Pare un
adevărat miracol, cap de pod... catolicismul,
din enclavele principatelor de sub turco-crație,
cum va fi fost și târgul Râmnicului, de când
negustorii își vedeau de ale lor și nu intrau în
dezbateri doctrinare.
Aș fi insistat pe conflictul dintre contemplativul și non acțiunea Orientului (capul plecat!
Să nu-l taie sabia! și răstălmăcirea Apostolului
Pavel cu: Împărățiile sunt de la Dumnezeul,

peste timp confundat de Patriarhi Ortodoxiei
Creștine, cu Alah!), confruntat aici, pe limes, cu
activismul și pragmatismul înnăscut al Occidentului. Importul iluminismului dinspre vest, ne-a
venit și nouă (vorbeam de-o osmoză subtilă la
zona de atingere!) la soroacele slăbirii închistării
religioase a bisericii catolice. Starea de dezgheț
a Vestului adia și spre starea socială, de înapoiat
feudalism, a Răsăritului. Vom fi importat și
revoluția de la 1848, și ne vom fi aclimatizat,
specific, programele deenirii noastre naționale.
Un subiect sensibil și complex, cu tensiuni
remanente și azi, în ciuda doritului ecumenism,
nu se putea dezbate într-o adunare festivă.
Dar contribuția pragmatismului și activismului
social adus de profilul unor alte modele umane,

se cerea remarcat în procesul desăvârșirii unui
destin național al românilor (lucru remarcat de
conducătorul tezei de doctorat, Ioan Opriș, în
prefața sa) și credeam că la momentul dedi-cat
unui simbol național, și în anul centenar, consacrat actualizării redutelor naționale, întăririi
lor ar fi fost nimerită canalizarea discuților spre
acestea, cu temeiuri consistente în lucrarea lansată. Spunem aceste lucruri, amintind că moderatorul a fost un vicepreședinte al Forumului iar
în prezidiu a fost și secretarul general al acestei instituții de dezbatere publică, adică ceea ce
ar trebui să fie un FORUM CULTURAL! Felicităm
autorul și îi mulțumim pentru darul său, atât
de necesar deschiderii ochilor și noilor direcții
de cercetare!

ROMANITATEA, LATINITATEA ȘI CREȘTINĂTATEA LUI CONSTANTIN (I)
(fragmente)
Constantin ZĂRNESCU

I

nsistența cu care se întoarce, revine
continuu, amintirea Columnei lui Traian,
în conștiința artiștilor „plastici”, privind ideile
care preamăresc viața și acțiunile împăraților
(mai ales sculptura statuară și mitică, chiar
pictura și, desigur, arhitectura – această
insistență-putere a nemuririi i-a obsedat
pe marii istorici, scriitori și poeți. Iată o
mostră cumplită, petrecută la sfârșitul vieții
lui Marcus Aurelius, nepotul împăratului
Hadrianus.
La 70 de ani de la înălțarea, în Forul lui Traian, a Coloanei
Eterne, a venit fiul Majestății sale Marcus, împăratul Commodus;
și a comandat construcția unui memorial triumfal, lui Antoninus
Filosofus, în anul 181. În vreme ce el, Commodus, continuă războiul
cu barbarii: marcomani, suebi, sarmați, învingându-i! Istoricii scriu:
dacă mai trăia înțeleptul Cezar, încă trei ani (avea doar 59, când s-a
îmbolnăvit greu – nemaidorind să trăiască!), quazii, în cel dintâi
rând; și apoi alte „neamuri dușmănoase”, precum hermundurii,
roxolanii, burii, bastarnii, allanii, peucii, unele trăind în selvele din
nordul Noricului și Panoniei, în Cehia de azi; ei bine, dacă ar mai
fi trăit Marcus, toate acele teritorii și spații ale lor, ar fi devenit,
precum Dacia, sub Traian, provincii auguste romane.
Commodus nu a fost, însă destul de stăruitor; iar edificarea
Columnei Antonina, conservată și azi, desăvârșit, în Piața Colonna
din Roma, a durat peste 12 ani!... Trebuie să catalogăm această
sculptură monumentală, după concepte ale filosofiei culturii, ale
esteticii și istoriei artei; ea reprezintă, precum realizare „contemporană”, în fața memoriei împăratului, o copie a Columnei Traiane,
poate chiar o versiune a ei!... Însă nu o reluare a temei „dacoromane”, ci un triumf – în toate acele încercări, tot mai crude, cu
barbarii norddanubieni, pentru care, ca să finalizeze, sigur, luptele,
Marcus nu s-a mai dus, printre senatori, la Roma, în viața de lux; ci
a murit, acolo, printre legiunile sale, lângă Vindabona.
Ei bine, printre basoreliefurile Columnei Antonina, se găsesc
(și) câteva secvențe și scene, reluate, „copiate”, plastic, după cea
Traiană, despre care nu se amintește și nu se stăruie, îndeajuns. Le
putem numi detalii de arheologie spiritual-„științifică”, în istoria
ferită, ocolită, discretă, aproape „neoficială și clandestină”, a
Creștinismului.
La sfârșitul încrâncenărilor armatelor lui Marcus cu barbarii,
apare pe Coloană (și) o tânără femeie mamă, cu copilul în brațe!...
Cum am mai putea-o numi, oare... fiica lui Decebal?... Este, oare,
și ea interpretată drept Maica Domnului cu pruncul Isus?... Trebuie
reamintit (și) că generația de cioplitori ai memorialului antonin
este a treia, după Apolodor și școala sa de sculptori, care au înălțat
nepieritoarea Columnă Traiană. Unii dintre aceștia, pe la anul
180, primiseră credința creștină?!... Învățaseră meserie, din tată
în fiu?!...
Privind datările oamenilor de știință, abia la o sută de ani, mai
târziu, s-a găsit sub labirintul sepulcral, din Catacombele de sub
Poarta San Sebastian, din Roma, o Maică a Domnului cu pruncul în
brațe, socotită prima reprezentare-frescă, după cele două mame,
cu prunci în brațe de pe Coloanele Romei. Alături, este un profet
bătrân – să fie Simeon?...
O altă scenă, stranie, e cea în care un grup de barbari mor de
sete, cu mâinile ridicate înspre ceruri; nu se otrăvesc?, precum se
credea despre daci, ci pier, dezhidratați? O scenă și mai ciudată,
condensată (și tot imitație), rămâne dispoziția cavaleriei sarmate,

faimoși războinici catafractari. Influențele, înrâuririle, prelucrările,
sunt incredibile, după 70 de ani, și va trebui să le integrăm și
reinterpretăm, într-o istorie a Civilizației Imaginii și a iconografiei
universale, creștine! Și chiar a unui curent (audio-) vizual, numit
azi, postmodern: Popular Culture.
Cavalerii Sarmației, foștii aliați ai lui Decebal,
sunt cunoscuți, de noi, încă de la Tropaeum
Traiani (Adamclisi), și Sarmisegetusa, spectaculoși
și dramatici, cu capetele mai numeroase, mai
aglomerate, decât capetele cailor!... Spre a se
realiza, astfel, prin acest „truc”, „licență” artistică,
ori „convenție”, enormele scene, războinice, „de
massă”.
Influențele nu rămân, însă, aici. Le va continua și
transfigura „superstarul” Rafael Sanzio, în Ștanțele
sale, reprezentând războiul lui Constantin, viitor Cel
Mare, împotriva lui Maxențiu, la etajele Vaticanului.
Și chiar mai târziu, peste secole, uimitor, nu-i așa, în
monumentala reprezentare murală a marelui
război, dintre Napo-leon și Alexandru I, al Rusiei,
în anul 1812, la Borodino; sigur contemplată, conservată și azi, în
pinacoteca Kremlinului, pe un perete colosal, de 136 m lungime și
20 m înălțime. Cavalerii ruși (cazaci), pictați de Franz
Rubauer, au privirile și frunțile, prin sublimă iluzie
și percepție (artistică), precum ale acelora, gândite
de școala antică de artiști, romani, cu ascendențe
clare, în Helenismul Alexandriei Egiptului: mai
numeroase și aglomerate, decât cele ale cailor lor,
creând astfel, vizionar, nu numai un zgomotos și
spăimântător avânt, ci și popular, participând, în
acele conflicte, toată suflarea Patriei amenințate.
*
Marcus Filosofus Antoninus nu mai vorbea
despre nici un zeu, după triumfurile sale împotriva
barbarilor dunăreni, însă încă poruncea să se așeze
la mese și banchete, scaune, ce rămâneau goale,
spre a se odihni, acolo, în nevăzut, Marte-tunătorul,
Venus, Janus etc. Nu ironiza, nu persifla, nu lua în
derâdere și nu interzicea, în înțelepciunea lui tolerantă, ceea ce
credea, intim, „în taină”, poate, fiecare om, de la soldați la bucătari și
sclavi.
*
Un adevăr ultim al stoicului Marcus. A sosit clipa
să-l revelăm! Fiindcă, încă de la Curtea împăratului
Antoninus Pius, el fusese poreclit, în șoaptă, „cel
delicat și sfios”. Când i-a murit profesorul grec,
în ale înțelepciunii, se știa că Marcus a plâns trei
zile, lângă trupul său; iar senatorii chicoteau și
râdeau de el. Împăratul Antoninus Pius i-a mustrat,
zicându-le: „– Lăsați-l pe Marcus să fie om!... Nici
domnia și nici filosofia nu ar trebui să suprime
afecțiunea”.
Învingându-i și pe sarmați, quazi, marcomani,
buri, iagizi, pe malul stâng al Dunării, în apropiere
de Vindabona, Marcus Aurelius a restaurat pax
romana, respirația împărăției sale, continuând să
scrie extraordinara lui operă, stoică, înțelepciune
și confesiune, în același timp, numită „Către Sine”.
Apoi, i-a neliniștit grav pe cetățenii Romei, transmițându-le, prin
senatori, că plănuiește un edict, care îi va opri de la vicii, vinuri,
lux și alte depravări, poruncindu-le, prin lege, să pună osul la

carte și să învețe filosofia!... Curând, deși continua a fi plăpând și
sfios, Pius i-o dăduse pe fiica sa, Faustina, de soție, care era mai
zdravănă decât el, și iubitoare de plăceri; și promițându-i, astfel, și
împărăția, ca dotă!
Ostenit și îngrijorat, iarăși, de îndelungile reluări
ale războaielor cu teribilii barbari, Marcus Aurelius
l-a asociat, întru domnie, pe fiul său Commodus,
de care nu era câtuși de puțin mulțumit. Pentru
că, în vreme ce împăratul-Părinte se identifica cu
însuși Platon, junele Commodus își punea blană
cu cap de leu pe frunte, crezându-se Hercule; și
petrecea cu histrionii și prostituatele, însă și cu
gladiatorii, din arene, antrenându-se, el însuși,
alături de ei, în Coloseum,
Mergând la Carnuntum, un orășel militar în
apropierea Vindabonei, la un amfiteatru nou
și la un spectacol cumplit, cu animale feroce,
aduse din Egipt, via Adriatică, l-a lăsat pe fiul
său, asociat, să diriguiască ceremonia, de
deschidere și închidere, a luptelor (apăruseră
chiar și pugiliștii, din Istria); ei bine, acolo a auzit-o Marcus pe
o nobilă romană, de curând văduvă, rugându-l, fierbinte, pe
junele Commodus să nu permită să fie ucis, acel
înalt și blond gladiator, din Panonia, care devenise,
tainic, iubitul ei.
Împăratul cel bătrân și înțelept, auzindu-i, i-a
făcut un semn majestuos, cu dreapta; și i-a șoptit:
„– Ascult-o și îngădui-o, fiule!...” Iar el, Commodus
părea a nu fi înțeles; și a tăiat-o, aspru, din priviri,
pe femeie!...
Împăratul bătrân și tolerant a repetat
îndemnul: să simuleze o egalitate, o remiză, spre
a-i lăsa pe amândoi luptătorii în viață!...
Commodus părea, iarăși, că nu l-a auzit bine
pe tatăl său și a privit-o, fioros și crud, pe acea
nefericită aristocrată, urmând a face pe plac
spectatorilor.
Izbituri de fiare și zăngănit de zale, lănci, gladiuri; eveniment atroce; până când iubitul acelei femei a căzut și a
fost apoi îngenuncheat, străpuns și ucis. Iar ea a țipat și a leșinat,
văzând cum bărbatul ei se zbate și se îneacă, în
propriul său sânge, ce-i țâșnea pe gură și prin
urechi.
Când s-a trezit, acea nobilă, ea și-a pus inelele
și colierul de aur, de la gât, pe trupul bărbatului pierdut; spre a fi îngropat, cu ele. A fost o
sfidare, împotriva lui Commodus, cel hain, fioros
și nebun.
Marcus Filosofus Antoninus a plecat, brusc, din
amfiteatru, cel dintâi, pe jos, nicidecum cu trăsura,
scârbit; pentru că nu iubea astfel de spectacole și
mergea extrem de rar, în tribune. S-a spus că a
lăcrimat chiar, pentru pierderea acelui tânăr-erou,
în felul său, care ar fi fost un mai bun centurion, în
încleștările cu barbarii. Apoi, a regretat amarnic,
că și-a lăsat fiul, nerod, co-împărat; și să calce
peste porunca sa, conducând acea ceremonie, ce
a dus la uciderea gladiatorului, de față cu iubita. I
se încețoșau ochii, de cât de mizerabilă e lumea, dar și de suferința
trupului său, tocit de atâtea războaie și sorți rele.
(Ilustraţie de C. ZĂRNESCU)
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GHEORGHE DUMITRAŞCU – UN INTELECTUAL DE VALOARE, DEDICAT
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CULTURII
Gheorghe PANTELIMON

P

e 19 aprilie 2018, la Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
s-a desfăşurat un eveniment cu o încărcătură
afectivă deosebită, prilejuit de sărbătorirea
profesorului doctor Gheorghe Dumitraşcu,
la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani.
Această manifestare-etalon a fost pregătită
minuţios de Forumul Cultural al Râmnicului,
Biblioteca judeţeană, Asociaţia Seniorilor
din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Judeţul
Vâlcea şi Ateneul Meşterul Manole. În semn
de preţuire, au participat reprezentanţi ai admnistraţiei judeţene
şi municipale, numeroase personalităţi, oameni de cultură,
cercetători, cadre didactice, membri ai familiei sărbătoritului,
colegi, prieteni etc.
Printre invitaţi s-au aflat doamna Aurora Gherghina, subprefect
al judeţului Vâlcea, domnul Adrian Buşu, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea, doamnele Daniela Mutu şi Theodora
Udrea, din partea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul
Ştefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului, domnul Remus Grigorescu directorul Bibliotecii, doamna Doina Glăvan şeful Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale ş.a.
Emoţionanta sărbătoare s-a derulat pe mai multe coordonate:
cuvântul invitaţilor, prezentarea protagonistului, a vieţii şi
activităţii sale, lansarea volumului omagial „In honorem. prof. dr.
Gheorghe Dumitraşcu - 80 sau Neoharetismul în acţiune”, ediţie
îngrijită de Ion Soare şi Gheorghe Deaconu, iar în partea finală,
Gheorghe Dumitraşcu a susţinut, în cadrul programului complex
„Frescele Vâlcii”, conferinţa „Judeţul Vâlcea şi neoharetismul
în acţiune”. Toate momentele s-au îngemănat în mod fericit,
natural, rezultând o acţiune elevată.
Chiar în deschiderea reuniunii festive, prof. univ. dr.
Remus Grigorescu, a subliniat că Gheorghe Dumitraşcu este o
personalitate marcantă a învăţământului şi culturii vâlcene şi i-a
felicitat pe toţi cei care au contribuit la editarea volumului dedicat
sărbătoritului. Domnul prof. dr. Dumitru Lazăr, coordonatorul
Clubului Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din cadrul
Forumului Cultural al Râmnicului şi domnul prof. dr. Ion Soare,
vicepreşedinte al Forumului, moderatorul acţiunii, au prezentat
activitatea laborioasă a domnului Gheorghe Dumitraşcu, care s-a
întins pe aproape şase decenii. Din 2001, respectiv 2007, deţine
funcţia de secretar general al Forumului Cultural al Râmnicului şi
al Asociaţiei Seniorilor. Contribuţia sa substanţială la cercetarea
şi dezvoltarea învăţământului şi culturii vâlcene a fost reliefată în
termeni elogioşi de Adrian Buşu, Aurora Gherghina, Daniela Mutu,

Alexandru Popescu Mihăeşti – preşedintele Forumului Cultural
al Râmnicului şi al Asociaţiei Seniorilor, pr. prof. dr. Ştefan Zară,
care i-a adresat un mesaj din partea Arhiepiscopiei Râmnicului,
un Cuvânt de inimă din partea Înaltpreasfinţitului dr. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, Doina Glăvan; Gheorghe Deaconu,
Ioan St. Lazăr, Mihai Popa, Mihai Călugăriţoiu, Emilian Frâncu,
Cătălin Sâiulescu, pr. Nicolae State Burluşi, membri ai Forumului
Cultural; Mihai Sporiş; Gheorghe Ploaie şi Lorin Popescu, foşti
inspectori şcolari; Georgeta Hereşanu şi Teofil Preda.
Vorbitorii au apreciat în mod deosebit activitatea
sărbătoritului, un etalon al intelectualului, dascălului, omului
de ştiinţă şi de cultură din judeţul Vâlcea, cunoscut şi la nivel
naţional. A avut o carieră profesională de succes în învăţământ,
ocupând funcţia de inspector şcolar general, inspector şcolar
de specialitate, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea
şi de Director al Casei Corpului Didactic Vâlcea. Profesor cu
har, a predat Istoria adevărată a României, la unităţi de elită
ale învăţământului vâlcean. Este un intelectual de valoare,
polivalent, istoric, cercetător, explorator, om de cultură, un
exemplu autentic pentru orice cărturar.

Cu o putere de sinteză deosebită a elaborat multe lucrări
istorice valoroase, într-un stil sobru, cu accent pe latura
educativă, fiind un scriitor de istorie autentică ce nu îşi arogă
calitatea de judecător al acesteia. S-a remarcat ca un cercetător
pasionat, redutabil, al haretismului, în special al celui vâlcean.
Gheorghe Dumitraşcu are şi vocaţie de întemeietor. În luna
mai 2001 a pus bazele Forumului Cultural al Râmnicului, o
asociaţie neguvernamentală care promovează valorile culturii
noastre în context naţional şi european, iar în octombrie 2007,
împreună cu prof. Gheorghe Pantelimon, au înfiinţat Asociaţia
Seniorilor, care s-a afirmat ca un factor dinamic în viaţa culturalştiinţifică a comunităţii. Printre calităţile sale a fost subliniată şi
preocuparea pentru formarea şi promovarea tinerilor în viaţa
culturală.

Simultan cu preţuirea activităţii prodigioase a sărbătoritului,
toţi vorbitorii i-au urat ani mulţi, cu sănătate, bucurii, putere
de muncă şi de creaţie. Domnul Gheorghe Deaconu a făcut
o prezentare exhaustivă a volumului „In honorem. prof. dr.
Gheorghe Dumitraşcu - 80 sau Neoharetismul în acţiune”, apărut
anul acesta la Editura pe care o conduce, Fântâna lui Manole,
Goleşti-Vâlcea, alcătuit sub egida şi cu sprijinul Forumului
Cultural al Râmnicului, ediţie îngrijită de Ion Soare şi Gheorghe
Deaconu, cu o prefaţă de istoricul Corneliu-Mihail Lungu. Cartea
are 208 pagini, este structurată în 9 capitole şi redă, în mod
veridic, personalitatea complexă a domnului Dumitraşcu. Rod
al muncii autorilor timp de doi ani, lucrarea se detaşează prin
acurateţea şi densitatea informaţiei.
În partea finală a solemnităţii, Gheorghe Dumitraşcu a
susţinut o interesantă conferinţă pe tema îndrăgită: „Judeţul
Vâlcea şi neoharetismul în acţiune”. Este cunoscut că domnia sa
are preocupări lăudabile în direcţia studierii şi valorificării operei
lui Spiru Haret, fiind autorul unor lucrări de referinţă, unice la nivel
naţional, de aceea este apreciat ca un campion al haretismului.
Matematician, astronom, pedagog, sociolog, Spiru Haret a fost
o personalitate marcantă a istoriei şi culturii româneşti, în trei
rânduri ministru al cultelor şi instrucţiunii publice, organizator şi
reformator al învăţământului de toate gradele. Pe bună dreptate
este considerat un nobil al şcolii, un apostol al conştiinţei
naţionale. Savant ilustru, s-a preocupat deopotrivă de mecanica
cerească şi de mecanica socială, fiind un nume de rezonanţă pe
Pământ şi în Cosmos. În ceea ce priveşte aplicarea reformelor
lui Spiru Haret în sistemul de învăţământ, Vâlcea a fost un judeţ
reprezentativ care a înregistrat performanţe.
La ceas aniversar, ca o recunoaştere a meritelor sale, în
cadrul solemnităţii, Gheorghe Dumitraşcua a primit Diplomă de
Excelenţă, din partea Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean
Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Forumului
Cultural al Râmnicului, Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor
Naţionale şi Diploma Aniversară acordată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vâlcea şi de Asociaţia Seniorilor, pentru o viaţă
pusă în slujba istoriei, învăţământului, educaţiei, culturii vâlcene
şi comunităţii. De asemenea menţionăm, că în anul 2012,
cu prilejul „Centenarului Spiru Haret”, Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea i-a acordat distincţia „Râmnicul meu”.
Am colaborat cu Gigi Dumitraşcu după anul 1968. Întradevăr este un om al dialogului, cu simţul datoriei, perfecţionist,
tolerant, cu iniţiativă, bun organizator, diplomat, cu verticalitate,
atent la relaţiile interpersonale şi interinstituţionale, adept al
muncii în echipă, de o mare modestie. De aceea, cu sinceritate
şi prietenie, mă alătur urărilor de bine exprimate şi îi doresc, la
rândul meu, viaţă lungă şi activitate rodnică, în continuare.

„SECOLUL XXI VA FI RELIGIOS SAU NU VA FI DELOC”

E

uropa de Vest a murit sau moare încet. Îl costă că şi-a părăsit religia. Mai bine se inspirau
de la iudei şi de la ortodocşi şi-şi făceau semnul crucii cu limba în cerul gurii, atunci când
intrau într-o biserică s-o viziteze ca monument istoric, şi cred, niciodată, gândindu-se la veritabila
..artă! la Renaştere sau baroc; sau în cazul ortodocşilor din arealul Carpaţilor la deschiderea către
arta veritabilă instaurată de Rubliov sau de Nicodim care deschide seria monumentelor religioase,
bisericile ortodoxe, de pe curbura exterioară a Carpaţilor...
Într-o carte a unui fin observator şi trăitor de artă, pictorul Alexandru Trifu de la Geneva,
intitulată „Revolta” şi apărută în 2016 în limba română citeam că o societate nu poate fi considerată dezvoltată, modernă, dacă nu are, nu consacră o parte din venitul ei artei moderne,
nu organizează expoziţii de artă plastică modernă (el, pictorul de la Geneva, vorbind de
modernism!)...
Nici astăzi, cel puţin curentul nostru din cadrul ECOSTAR 21 (ECOlogia STiinţei şi ARTei, secolul
21) devenit oficial în 2006: altfel spus curăţenia spirituală a ştiinţei şi artei - produse ale speranţei, şi
doveditoare de energie, manoperă, măiestrie - noi nu considerăm această aberaţie, acest abstract
năucitor şi necontrolat care a eliminat linia continuă şi forma, volumul, chinuit câştigate sub formă
de armonie, de ce nu sacre...din lumea impură care călăuzeşte aşa zisa artă profesionistă (fără
profesie de treizeci de ani) ci aciuată la sânul criticii de artă şi meseriei de designer sau profesor de
desen (deşi acest lucrul este prea mult spus: profesorul), Artă!
Dacă în Apus (care chiar a apus) bisericile nu mai sunt decât pentru a studia ceva arhitectură
veche (romană şi gracă), la fel sculptură şi pictură (din epoca Renaşterii) şi sunt dispuse (groaznic,
ştiindu-se că monumentele sacre se construiesc pe temelii sacre) să elibereze terenurile de sub ele
terenurilor de tenis, bunăoară, lucruri mai grave decât le-au comis stalinişti-leniniştii, schimbând
rosturile bisericilor din teritoriile ocupate, dar nedemolânu-le! iată că în arealul religios tot
european, dar mai civilizat, mai religios, ortodox din Europa de est, bisericile renasc, înfloresc, şi
popoarele ei se îndreaptă tot mai mult înspre ele.
Nu comentăm acum de ce se întâmplă aşa, şi cum, ci numai vrem să subliniem un lucru cu
care n-am fost de acord încă din 1968: că nu am dezvoltat nici un minut, noi românii, vreun semn,
intenţie de a da atenţie sloganului lui André Malraux: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc!”

De aceea noi îl avem şi acum pe Dumnezeu în noi, în timp ce francezii, căci de ei vorbim acum, nu-l
mai au încă de atunci nici la propriu nici la figurat...
Am scris acest material după lecturarea mesajului cu titlul „Europa postcreştină: 2 800 de
biserici vor fi demolate în Franţa”...Pe Ceuşescu l-au omorât netrebnicii, dar pe aceştia, oare cine
o să-i omoare!?

Europa postcreștină:
2 800 de biserici vor fi demolate în FranȚa
Declinul creștinismului practicant în Europa, contracarat în același timp de secularismul maselor
și de ateismul militant al elitelor, nu mai este un simplu moft trecător, ci este o certitudine. Cifrele
demonstrează că majoritatea în Europa nu mai sunt creștinii, ci sunt cei ce se declară „fără religie”,
pe măsură ce ia amploare un alt fenomen pe Bătrânul Continent și anume islamizarea acestuia. Pe
măsură ce numărul de credincioși a scăzut constant în ultimele decade, multe temple au fost practic
abandonate, în timp ce numărul moscheilor crește simțitor. Pe de altă parte influența creștinilor în
politică este tot mai scăzută, în timp ce politicile umaniste de stânga, puternic influențate de lobbyul LGBT, domină agenda majorității guvernelor.
Franța– Conform unui raport al Senatului francez, 2 800 de biserici vor fi demolate în Franța,
multe din acestea cu o vechime de secole. Decizia a fost luată datorită costurilor de restaurare ce
sunt mai ridicate decât cele de demolare.
În 2013 de exemplu, Biserica St. Jaques din Abbeville, construită în 1868, a fost demolată,
cheltuielile totale fiind de 350 000 de euro. Această sumă este inferioară celei care era necesară
pentru restaurarea templului. Pe măsură ce numărul de credincioși a scăzut constant în ultimele
decade, aceste temple au fost practic abandonate. Pentru multe orașe din Franța, lipsa de interes
și înaltul preț al terenurilor unde sunt construite aceste biserici, pur și simplu nu mai justifică
investițiile de restaurare. Din 2007, când s-a luat această decizie, mai multe biserici au fost
substituite de centre comerciale, magazine, blocuri de locuințe sau parcări de mașini.
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Recenta invazie în Biserica Santa Rita din Paris, ce a culminat cu
expulzarea preotului și a credincioșilor ce celebrau sfânta liturghie, a
reaprins discuțiile. Terenul fusese vândut și noii proprietari revendicau ca
edificiul să fie demolat.
Deputata Marine Le Pen a generat o dispută, spunând că guvernul în
loc de a distruge biserici, ar trebui „să demoleze moscheile radicalilor”.
Ea a luat poziție ținând cont de un factor ce nu este luat în seamă de
majoritatea mediilor de comunicație. O parte din aceste terenuri sunt
vândute grupurilor islamiste ce construiesc moschei pe aceste locuri.
De fapt, sute de noi moschei se construiesc în fiecare an în Eu-ropa.
Acestea dispun de o capacitate pentru sute de mii de tineri musulmani,
născuți în Europa sau pentru emigranții recent sosiți. În funcție de legile
fiecărei țări, deseori aceste edificii primesc bani din partea guvernelor.
Situația este aceeași și în alte țări: Biserica Angliei, cunoscută în lume ca Biserica Episcopală
Anglicană, are 16 000 de biserici în Marea Britanie. Cu creștinismul aflat într-un pronunțat declin,
opțiunea administrativă este de a închide 2 000 de temple. În aceste locuri se întâlnesc de obicei
mai puțin de zece credincioși, majoritatea acestora fiind de o vârstă înaintată. Acest lucru face
neviabile cheltuielile de întreținere a acestor temple, așa că opțiunea este transformarea acestora
în „biserici de vacanță” ce se deschid doar în săptămânile de Crăciun și de Paște, când mulți
credincioși nominali caută o biserică în virtutea obiceiului.

Un program de finanțare al guvernului prin intermediul Consiliului
Artelor din Anglia, caută alte destinații pentru aceste edificii ce aparțin
bisericii oficiale a statului. Aceste spații pot să fie închiriate pentru o amplă
gamă de evenimente și activități cum sunt conferințe, recepții pentru
nunți, activități de caritate, filmări sau târguri pentru locuri de muncă.
The Guardian informează că 394 temple creștine sunt disponibile
pentru a fi renovate și transformate pentru alte destinații. În unele cazuri
acestea au fost transformate în moschei.
În ultimele decade în Germania, peste 350 de biserici au fostînchise.
Acum, proiectul cunoscutului politician de stânga Joachim Reinigare ca
obiectiv „integrarea cât mai rapidă” a miilor de refugiați musulmani ce
sosesc în Europa în fiecare săptămână. Conform propunerii, bisericile
creștine trebuiesc demolate pentru ca moschei musulmane să fie
construite pe respectivele locuri.
Discursul lui Reinig, regizat de ideea multiculturalismului, se bazează pe un raport din 2013, la
care el însuși a ajutat ca să fie redactat, și care identifică o „nevoie urgentă” pentru construcția de
moschei în regiune. Conform Senatului din Hamburg, ce a redactat un raport similar pe această
temă, ideal ar fi „o moschee în fiecare cartier”. Motivul principal al acestei măsuri ar fi importanta
„muncă comunitară” promovată de aceste moschei. (Adrian Albu, 5 septembrie 2017, „Cunoaşte
lumea”, „Europa postcreștină: 2 800 de biserici vor fi demolate în Franta”)

pcickirdan

Regele Mihai în conjunctura momentului istoric
de la 23 August 1944
Gheorghe STANCIU

P

entru început, vreau să spun că
istoria României s-a făcut cu Domni
şi cu Regi. Istoria României s-a făcut cu
primsecretari şi cu preşedinţi, atunci când
„Armata Roşie” l-a alungat pe Regele Mihai
I. Regalitatea, însă, a fost o continuitate
firească a Domniei şi a reprezentat
totodată o instituţie a moralităţii.
Fără a intra in detalii, Carol I, în calitate
de Domn ales prin sufragiu naţional, a fost
comandant suprem al armatelor romano-ruse de la Plevna, în
războiul de independenţa de la 1877. Armata romană, cea mai
modernă armată din sud-estul Europei ca dotare tehnică de
luptă, prin bravura ostaşilor ei, prin vitejia şi prin spiritul de
sacrificiu a hotarât soarta războiului, altfel, ruşii ar fi fost aruncaţi
în Dunăre. România a devenit independentă prin tratatul de la
Berlin din 1878.
Carol I s-a încoronat ca Rege la 10 mai 1881, iar România
independentă, ridicată la rangul de Regat, a însemnat un
prestigiu european recunoscut în unaminitate de toate puterile
europene şi de către SUA.
La rândul său, Regele Ferdinand a fost comandantul suprem
al armatei române în „Războiul de Întregire” şi a mers împotriva
ţării de origine, Germania. Pentru aceasta i-a fost retreas titlul
de „Prinţ de Hohenzollern”. De atunci, Regele Ferdinand s-a
numit: „Ferdinand De România” şi toţi urmaşii săi s-au numit
„De România” ca prenume.
Ferdinand a realizat Marea Unire, s-a încoronat în catedrala
Unirii de Alba Iulia ca Rege al tuturor românilor, purtând coroana
De Oţel,moştenită de la Carol I.
Regele Carol al II lea a intrat în istorie ca „Părinte Al Satelor Şi
Al Plugariolor” şi ca „Rege al Cu;lturii” realizând Unirea Fundaţiilor
Regale: a lui Carol I, a lui Ferdinand și a sa, cu denumirea: „Unirea
Fundaţiilor Regale” sub conducerea personală.
Revenind la titlul acestei lucrări cu privire la rolul jucat de
Regele Mihai, acesta este motivat de faptul că în toată perioada
comunistă şi post-decembristă s-a continuat falsificarea
grosolană a evenimentului istoric de la 23 August1944, de
reprezentanţii unor partide extremiste, de unii comentatori
politici,de unii ziarişti, scriitori, publicişti şi istorici, pe toate
canalele mass-mediei, încercând să minimalizele personalitatea
Regelui Mihai. Astfel, s-au lansat mai multe acuzaţii la adresa
Regelui,cum ar fi: u arestarea la Palat a mareşalului Antonescu;
u ruperea relaţiilor diplomatice cu „Puterile Axei” şi întoarcerea
armelor împotriva lor; u abdicarea Regelui ca un act al trădării,
sau al laşităţii, care a slujit interesele sovieticilor, şi că a adus
comunismul în ţară; u exagerarea rolului jucat de mareşalul
Ion Antonescu, de salvator al naţiunii, pentru că Stalin voia
încheierea armistitiului cu România.
Numai că dincolo de interesele politice, care au stat şi mai
stau la baza acestor afirmaţii, este din nou batjocorită istoria.
Istoria, însă, trebuie slujită cu devotament în numele
adevărului. Iată de ce, după o documentare care are la bază o
întreaga bibliografie, am decis să îmi exprim un punct de vedere.
Vreau să spun de la bun început că mareşalul Ion Antonescu a
fost un bun patriot, un bun militar, având calităţi incontestabile.

Nu a fost însă la înălţimea momentului politic. Nu era nici nazist,
nici fascist, nici măcar filo-german, dar, ca soldat, a crezut în
victoria Reichului şi această credinţa l-a împins să facă greşeli.
Fără să fi încheiat un tratat de alianţă militară cu Germania, a
angajat ţara în război dincolo de Nistru, o acţiune pe care Hitler nu
i-o ceruse, un război din care nu am avut decât de pierdut. Numai
în bătălia de la Stalingrad , românii au avut 15000de morţi, iar
totalul acestora s-a ridicat la peste 700.000 soldati şi ofiţeri, care
au murit în război, pe teritoriul Rusiei sovietice. Trecand Nistrul,
România devenea o ţara agresoare. „Nu este admisibil, spunea
Iuliu Maniu, să ne prezentăm astăzi, ca agresori împotriva Rusiei,
aliata de acum a Angliei, să ne legăm soarta de Axa prin razboaie
de agresiune şi cucerire.” Memorii în acest sens i-au fost trimise
şi de Constantin Brătianu, presedintele PNL. Mareşalul nu a
înţeles nici ultimatumul trimis de Anglia de la 1Decembrie 1941
prin care se cerea retragerea trupelor pe Nistru, după ce acestea
cuceriseră Odesa şi astfel, România s-a trezit în război cu Anglia
ca urmare a declaraţiei din 7 Decembrie 1941. Regele în calitate
de comandant suprem nu a fost consultat atunci când s-a hotărât
trecerea Nistrului.
La 12 Decembrie 1941 mareşalul Antonescu a declarat răz-boi
SUA. America a răspuns la declaraţie abia in 6 Iunie 1942. Acuzaţia care i se aduce regelui că l-a arestat pe Antonescu în momentul în care Stalin dorea să încheie armistiul, este o gravă eroare.
Să nu uităm că „Armata Roşie” era cea mai puternică armată de pe continent, la realizarea căreia au contribuit anglo-americanii, care pe baza «legii de împrumut» au furnizat Rusiei sovietice: tancuri, avioane, jeep-uri blindate, mitraliere Thomson,
muniţie, echipament militar, materii prime, alimente în valoare
de peste 80 de miliarde de dolari (vezi «Marea conflagraţie a
secolului XX, 1971»).
Puţini istorici ştiu că înainte de bătălia
de la Stalingrad, forţa de foc a «Armatei
Roşii» depăşea cu mult pe cea germană.
Astfel, se explică că de la Stalingrad
iniţiativa strategică a revenit Rusiei
sovietice. Ori, în condiţiile în care ruşii
se aflau din luna mai 1944, în Moldova,
ocupaseră Suceava, Rădăuţii, Botoşanii,
nici nu se gândeau la armistiţiu. Dovada
este declanşarea ofensivei pe aliniamentul
Iaşi-Chişinău. Pe de altă parte, angloamericanii, debarcând în Normandia
renunţaseră definitiv la debarcarea în
Balcani, la Salonic, aşa cum a susţinut, iniţial, Churchill, primulministru al Angliei. Tot el propunea ruşilor, la Conferinţa de la
Yalta, ca România să intre în zona de influenţa a URSS cu 90%
fără ca Regele Mihai să ştie. În aceste împrejurîri, având mână
liberă şi cu perspectiva victoriei apropiate, lipsa de interes a
ruşilor pentru a încheia un armistiţiu cu România era de inţeles.
Noua ofensivă sovietică declanşată la 20 August 1944 a arătat
tuturor că pentru România nu erau decât două alternative:
u ieşirea imediată din război u sau ocuparea imediată a tării de
către Armata Roşie, care se oprise în seara zilei de 22 August pe
linia Târgu-Neamţ - Huşi - Chişinău.
Antonescu voia însă, să continue războiul pe linia FocşaniGalaţi, sperând să obţină condiţii mai bune de pace. Continuarea
războiului în varianta Antonescu nu ar fi însemnat condiţii mai

bune, astăzi o ştim, dimpotrivă, transformarea ţării într-un
teatru de război cu distrugeri incomensurabile pentru ţară, cu
consecinţe devastatoare cum ar fi fost pierderea nord-vestului
Transilvaniei, care prin „Dicatatul de la Viena” din 30 August 1940
a fost dată de Germania şi Italia, Ungariei, sau aşa cum spunea
Stalin: „Alipirea României ca Republică Sovietică, sau în cel mai
rău caz pentru URSS, stablirea graniţei pe Carpaţii Orientali, ceea
ce ar fi însemnat un dezastru naţional.
Pentru a evita aceasta situaţie, a trebuit să fie arestat mareşalul Ion Antonescu şi guvernul său, dar Regele Mihai a facut-o numai în condiţiile în care mareşalul a refuzat să încheie armistiţiul,
să întoarcă armele împotriva „Puterilor Axei”, să rupă relaţiile
diplomatice cu acestea, sau să-şi depună demisia cerută de
Rege în baza unui drept constituţional. Era pentru prima dată în
istoria României când un Preşedinte al Consiliului de Ministrii, cu
rang de prim-ministru, refuza să-şi dea demisia la solicitarea
Regelui.
Întoarcerea armelor a însemnat scurtarea celui de-al Doilea
Război Mondial cu cel putin şapte luni, drept urmare: u s-a
prăbuşit frontul balcanic; u au fost salvaţi de la moarte peste
cinci milioane de oameni (pe toate fronturile celui de-al II-lea Război Mondial); u a lipsit maşinăria de razboi germană de petrolul
românesc, atât de necesar blindatelor şi aviaţiei; u a deschis
«Armatei Roşii» drumul spre balcani şi spre Europa Centrală.
Fără curajul Regelui Mihai şi aportul armatei care s-a dovedit
loială Suveranului, nimic nu s-ar fi înfăptuit, iar Ardealul nu s-ar
fi reunificat.
Pentru actul de la 23 August 1944, Regele Mihai a fost
decorat de preşedintele Harry Truman cu cel mai înalt ordin
american Legiunea de Merit în Grad de Comandant-Şef, iar
Stalin l-a decorat la rândul său cu cea
mai înaltă dinstincţie militară a Rusiei
Sovietice „Ordinul Victoria”.
În ceea ce priveşte demisia Regelui,
ea a însemnat în fapt o lovitură de stat
a regimului comunist. susţinută de
«Armata Roşie» la care adaugăm şantajul
cu executarea celor 1000 de studenţi
arestaţi cu ocazia unui miting promonarhic din data de 25 octombrie, ziua
naşterii Regelui. Astfel, România a devenit
un regim de dictatura comunistă care a
însemnat condamnarea ţării la înapoiere
economică, la sărăcie pe plan social, iar
pe plan politic la teroare, crime şi închisori. În finalul acestei
evocări amintim un celebru citat al istoricului George Santayana,
care spunea: “Cine nu are memoria istoriei riscă să o repete.”
Din păcate, PSD-iştii nu au memoria istoriei în politică pentru
că nu au învăţat Istoria României. PSD este un partid aistoric,
un partid cripto comunist, care încalcă principiile democraţiei
încercănd să subordoneze în prezent puterea judecătoreasca pe
lângă deţinerea puterii executive şi legislative a ţării.
Dacă PSD-ul nu înţelege că astăzi există o altă conjuctură
istorică şi că politica nu se mai face la Moscova, ci la Bruxelles şi
Washington, iar principiile şi valorile la care a subscris România,
ca partener al Uniunii Europene dar şi ca partener al SUA , nu pot
fi încălcate, atunci este un partid al trădării naţionale.
Voineasa
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MARTIE 1990, HOTELUL ȘI MUȘUROIUL MARONIU
Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

Î

n martie 1990, cu
statutul sindicatului
din ziar ca model, ne-am
apucat și noi să încropim
o formă de statut sindical
pentru Minieră, pe măsura
noastră. Lucram intens
toți, pe lângă mine se mai
adunaseră vreo câțiva
colegi, unii de la cariere,
unii de la subteran, unii de le atelierele de
reparații, câțiva de la birouri. Inevitabil că au
fost diferențe de opinii. Atunci am hotărât
să-i contactăm pe ceilalți din Valea Jiului de la
subteran și pe cei de la carierele de la Motru.
Zis și făcut! Le-am telefonat, aflând că și ei ne
căutaseră pe noi. Am stabilit întâlniri de lucru
ulterioare.
Primiserăm de la conducerea Minierei spre
folosință, un microbuz echipat cu un șofer
foarte isteț. Aveam deja o altă „personalitate”,
dintr-o dată deveniserăm „cineva”, ne băgau în
seamă directorii, ne chemau la diverse ședințe,
ne salutau cu condescendență colegii, aveam un
birou numai al nostru, cu telefon...Am stabilit
prima vizită la cei de la Petroșani, în Vale, pe
la jumătatea lunii martie. Urma să ne întâlnim
acolo și cu cei de la Tg, Jiu.
Am plecat dimineața, foarte devreme.
Drumul a fost bun. Ne-am oprit o jumătate de
oră la hotelul Jiul din Tg.Jiu, pe la ora șase să
bem o cafea și să ne dezmorțim. Am descoperit
o clădire elegantă și rafinată care se scălda în
lux: culori calde, realizate în marmoră, faianță,
travertin și inox. Toate au fost bune și frumoase
până cînd ne-am dus la toalete. Acolo, într-una
din cabine, pe gresia italiană, mătăsoasă, trona
pe jos un mușuroi maroniu de rahat, imens,
lucru care ne-a oripilat și pe care l-am perceput
toți violent ca pe o sfidare la adresa a tot și a
toate înconjurătoare și care trecea dincolo de
posibil, definind nesimțirea.
Eu însă am perceput încă ceva, ceva care
suna a mesaj, a atenționare nonverbală chiar
dacă stricto-senso nu era decât o nesimțire
crasă: atunci, ca și acum nu mă pot opri din
întrebări: ce era acolo... De ce era... acolo?...
De peste douăzeci și șapte de ani mă întreb același „de ce ?”... De ce fac „ăia” în casele
noastre, pe pardoselile noastre, pe capul nostru?
Toate porcăriile astea și altele inimaginabile,
nouă ni le fac, nouă cei cărora le pasă ? De ce,
în viața noastră? Se întâmplă atât de simplu și
natural de parcă noi am pleca fruntea și i-am
invita: -Hai, faceți acum! Și ei se execută și fac
„ceva” pe noi, pe zilele noastre, pe năzuințele
noastre, zoologic marcându-și teritoriul.
Logic, primul răspuns este: Pentru că pot,
pentru că-i lăsăm!... Noi îi lăsăm!!!
Acolo, de jos, de pe pardoseală până la
scaun erau doar 30-40 de centimetri, de ce a
trebuit ca cineva să-și facă nevoile acolo, pe jos?
- N-a știut cum se folosește scaunul de wc?
S-a întrebat cineva. Ba nu. Știa din moment ce
ajunsese până acolo. În cabină. În cel mai mare
și mai frumos hotel din oraș.
- Dispreț pentru civilizație? Poate, dar parcurgând mental drumul de la intrare până „acolo” ar fi avut și alte forme și ocazii de exprimare
dar nu le-a folosit! Oricum ar fi întoarsă
problema, cu toate explicațiile, nu rămâne
decât un răspuns ca o „etichetă la vedere”, rapid
intuită de toți cei care au intrat sau au văzut:
- Băă! zicea rahatul. Băă, învățaților și culților
ce sunteți! Vă credeți mari și puternici deacum! Tu-vă cu revoluția voastră, cu libertatea
voastră, cu visurile voatre!! O să vedeți voi ce
vă așteaptă, ce vă este pregătit, de mai de mult!
Credeți că ați descoperit, voi singuri, drumul
către „Rai”? Păi ați fi mișcat voi dacă nu vă
lăsam noi, dacă nu vă „trasam” noi drumul?
Nu-ncercați cu noi cu de-astea, cu balivernele

despre cultură și cu emanciparea asta a voastră
venită din vestul sălbatic! Iată, facem ceva pe
toată civilizația voastră, cu marmură pe jos,
cu faianță pe pereți, cu hârtie parfumată și
automate de uscat labele! Nici măcar nu ne-am
străduit să ne urcăm cu picioarele pe scaun, am
făcut pe jos! Acum curățați acolo, fiindcă acolo
vă e destinul și locul!
La fel cum fac animalele, și-au marcat locul.
Loc în care, volens-nolens, cândva ajungem toți,
și, automat, vedem toți, dar câți gândim, ca să
înțelegem sensul celor transmise prin acel rahat
așezat cuminte „acolo”, pe jos?
-„Dacă am ajuns până aici, ajungem peste
tot”!
La popoarele civilizate, wc-ul definește
imediat gradul de civilizație. Ce trebuia să
înțelegem? : Etichetă!!, Mesaj ??? Dacă am fi
fost atenți la mesajele nonverbale pe care le
trimite viața ca răspuns la întrebările care ne rod
nerostite către sibilinicele noastre locuri
ale existenței înconjurătoare, probabil
am fi fost mai atenți la tot ce s-a întâmplat
atunci, și de atunci încoace mereu.
Dar noi n-am văzut semnele exterioare
care se arătau, n-am înțeles sensul lor, n-am
reacționat și ne-am plimbat mai departe
naivitatea, prostia pe care au mizat și au
exploatat-o cei care orchestraseră și dirijau
acum așa-zisa noastră libertate. Și-am pus
botul, mușcând cu toată gura momeala
momentului pe care-l credeam începutul
unei societăți noi. Ființe naive și credule,
minerii, mai mult decât ceilalți toți, au
sperat, au avut nevoie să spere în acest
început de viață nouă în care existența
lor, visau ei, să fie mai mult decît un număr
atîrnat într-un cui din care se lua lămpașul
când coborau în mină pentru că, de fapt, atunci
când se „întâmpla ceva”, mai întâi se observa
lipsa lămpașului, mai târziu a omului care-l
luase...Nu minerul „lipsea”, mai întâi lămpașul
lipsea...după lipsa la apel a lămpașului realizau
în primă fază lipsa minerului, a proprietarului
lămpașului...și asta nu de azi, de ieri ci decând
era mineritul. Mai întâi lămpașul...
Am lucrat vreo treizeci de ani pentru ei,
cu ei, încă de la terminarea facultății, ca o
tradiție de familie: socrul din 1951, soțul din
1969, eu din 1972, toți ingineri la TCMM.
Trustul de Construcții și Montaje Miniere, pe
scurt TCMM-ul a secondat și secondează încă
mineritul încă de prin 1950, fiind construit ca un
trust național, acoperind și servind atunci toată
suprafața pe care existau exploatări miniere, de
subteran sau de suprafață. Atunci. Dar acum?
Mă pot întreba astăzi ”care minerit”? Care
„independență energetică”?
Poate mă pot întreba chiar mai scurt:
care„independență”?
În bazinul minier Berbești am lucrat vreo
cincisprezece ani Am coborât în mină de multe
ori, mai întâi de curiozitate, mai apoi cu treabă.
Am simțit întâi, pentru că simți asta ca o energie,
că „acolo”, jos, unde domnește întunericul, este
o altă lume, că guvernează o altă lege, mai dură,
în același timp mai clementă dar oricum mult
mai umană decât cea de sus, de „la lumină”.
Oamenii sunt o specie de vietăți gregare. Nu
pot exista, nu pot rezista în viață singular. Toată
șansa supraviețuirii lor este grupul aparținător
care îi apără dar, pentru asta le cere respectarea
legilor care stau la baza constituirii sale, a
„statutului” (cum s-ar zice).
Respectarea legilor este asigurată de Șef.
Ierarhia este legea sfântă care garantează în
ultimă instanță viața, acolo, jos...în iad...Ce-ar
fi, de exemplu, dacă la un accident, pentru a lua
o hotărâre să convocăm mai întâi o comisie care
să validezee democratic, prin vot, o soluție???
De altfel, respectarea ierarhiei este lege
în oricare loc de producție dar este fondată
pe gradul de cunoștințe al Șefului, grad de
cunoștințe tehnice și menegeriale care nu

de puține ori le garantează tuturor viața.
Teoretic. Mai există însă și „șefie politică”...Și ei,
muncitorii, o simt și o taxează acid, nemilos...
dar inutil... Șefia politică n-a dispărut, dictând
din păcate și azi, în agricultură, industrie,
învățământ...cu consecințe care se văd clar,
urmând parcă arhicunoscută lozincă: „Din
greșeală în greșeală, spre victoria finală!”...Ce
similitudine cu sintagma : „de data asta iarna
ne-a surprins!”...
Respectarea ierarhică recunoscută de grup a
acelor legi este obligatorie nu pentru că ei n-ar
putea avea exercițiul gândirii, implicit al unor
soluții de răspuns ci doar pentru că n-ar avea
timp să cugete la toate astea și-ar reacționa
instinctiv ori, legile păzite și aplicate de Șef
acolo jos, în mină, pentru salvarea vieții sfidează
complet legile firii animale. Nu fugi de pericol
decât când se prăbușește peste tine mina. Altfel,
deobicei atunci în mijlocul pericolului stai lângă

șef, dimpreună cu ceilalți ascultând orbește
ordinile șefului în care ai încredere, în mâinile
căruia atunci e viața tuturor, și a ta, și te lupți
pentru viață, cu apa, cu focul, cu cărbunele,
cu pământul. Aproape în toate situațiile, șeful
iese ultimul după ce și-a salvat ortacii, sau, ca în
marină, nu mai iese deloc...
Incontestabil, acțiunile de „avansare”
în galeriile subterane se execută după niște
proiecte judicios întocmite de o adevărată
armată de ingineri și tehnicieni minieri,
topografi, constructori, geologi care, după
studiile geologice stabilesc direcțiile de
înaintare, traseele galeriilor, dar... există acel
„dar” pe care minerii îl traduc sub forma
proverbului: „Cum nu știe de fapt teologul
ce este în cer, nu știe nici geologul ce este în
pământ.”Se aproximează prin prelungirile
direcțiilor de dezvoltare a stratelor rocilor.
Însă, în unele zone, pământul s-a zvârcolit
încurcându-le, dai astfel în alte roci, cu altă
densitate, care pot genera prăbușiri, sau, peste
borchiș, un cer de apă prăbușindu-se.
Este în mineritul de subteran, în munca
aceasta, o formă de eroism anonim pe care,
dacă ai un un pic de simțire nu se poate să
n-o simți. Dacă o simți și o înțelegi nu se poate
să nu o respecți. Mereu m-am întrebat cât
eroism trebuie să aibă un om, un om simplu
care, ducându-se la lucru zilnic, să nu aibă
NICIODATĂ certitudinea că iese viu? Și asta
nu o dată, o zi, ci săptămâni, luni, ani...Ce mai
rămâne din personalitatea lui, din „eul” lui, cum
se modifică?
N-am avut ghinionul să fiu părtașa unor
evenimente extreme de subteran dar, de
două ori mi-a fost frică, frică de moarte... De
fiecare dată încălcasem legile minei, legile
subteranului, deși, pericolul care mi-a amintit
de moarte atât de violent nu era declanșat ci
doar iminent și n-am pățit nimic. Dar... după ce
s-a consumat, după ce am ieșit, n-am mai fost
„citovă” la minte mult timp iar mușchii mei și
mintea mea s-au mai zgâlțâit ceva vreme...
Ce transformări se pot petrece într-un om
care are șansa ca sarcină de serviciu, să treacă
zilnic prin așa ceva sau, mai mult, care chiar
trece prin pericole care se declanșează: explozii,

incendii, prăbușiri, borchiș ???...
Mai mult, câți din oamenii de la suprafață
ar rezista unei asemenea presiuni psihice care
seamănă izbitor cu cea suportată de soldați
în război??? Soldații retrași din teatrele de
război fac după demobilizare, multă consiliere
psihologică. Câți mineri ați auzit că au fost
măcar ascultați de cineva, după „războiul” lor
din fiecare zi pentru că din subteran nu știi, ca-n
război, dacă te mai întorci viu!
Au primit o etichetă urâtă în iunie 90. Au
comis fapte abominabile în iunie 90. Am văzut
„ pe viu” ce-au putut face...Am văzut bâtele, am
văzut holenderele de la capetele furtunelor de
presiune Dn 32 lovind, spărgând oase, am văzut
sânge, am văzut groaza, am văzut furia, n-am
putut dormi două săptămâni fără diazepam.
Am încercat să înțeleg. Am acuzat. Am urlat. Am
urât. Atunci. Pe toți, de-a valma. Azi nu.
Cei care acuză azi, judecă făptașii
individual, pe cei mici, pe executanți,
nominalizându-i, fără a ține seama de
context, fără a înțelege similitudinea
psihologică a fenomenelor petrecute
atunci, cu actele comise în război.
Ei ascultau de niște ordine ca și când
ar fi fost sub jurământ. Li s-a împlântat
în cap ideea că ei sunt veniți să execute
ordinele nu să le gândească utilitatea,
să le discute. Este o clasică acțiune de
coordonare manipulată a maselor, atenție!
A „maselor” nu a „indivizilor”. Ei ascultau
de niște șefi... de un șef...Erau „un grup
de oameni”, ca în mină, erau „un șut”
chemat să îndeplinească o sarcină grea
pe care, „Șeful” o explicase sumar: că alții,
cei în drept s-o facă n-au putut, că i-a depășit
situația și atunci au fost chemați EI, ca o ultimă
șansă de aducere la normal. EI, o forță unitară,
cunoscută, mai mare decât cea a „bandelor de
legionari, de huligani” trimise și conduse de
forțe străine nebuloase, ostile, impersonale,
destabilizatoare... Li s-a spus LOR, țintit, numai
lor, că țara avea nevoie de ei, că sunt ultima
șansă a țării, că se atentează la proaspăta
democrație câștigată cu sânge, fiind amenințată
însăși existența țării...Deveniseră entitatea
unitară salvatoare a Patriei, a Națiunii...
...Oamenii care au orchestrat mizeria asta
au știut bine ce au avut de făcut, pentru că ăsta
era obiectul esențial al muncii lor, au știut să
folosească bine cuvintele mari, sfinte, în fața
cărora se așează toată lumea în genunchi. I-au
chemat să salveze Patria.
Și atunci, EI au ieșit din mine, din subterane,
EI cei neștiuți de nimeni, EI cei pentru care
timpul și viața se consuma pe alte scări, pe
alte latitudini, pe partea cealaltă a lumii, ca-n
povești. EI care erau musafiri acasă, care cu
timpul, ajungeau să se împrietenească cu cei
care le țineau locul în pat din motive cunoscute
de toți, acceptate tacit și nerostite de jenă. Ei,
pe lăngă care viața curgea fără a-i mai întreba
ceva, EI cei care nu mai erau buni decât să
aducă bani, bani buni, bani pentru care într-o
acceptare mută a lor și a familiilor lor EI își
vindeau viața.
EI, erau chemați să salveze Patria!!!...sigurul
lucru sacru care mai rămăsese în existența lor
mizerabilă, subterană, imundă.
Abia acum, după un sfert de veac, înțeleg
mesajul trimis nouă de viață în acel început de
aprilie, de viața sindicală de care aveam nevoie
și, pe care o credeam sincer curată. Abia acum
înțeleg semantica legătură între un rahat, iunie
1990 și distrugerea concertată a sindicatului
minerilor, a însuși mineritului la noi în România,
distrugere pentru care a fost nevoie de sânge,
de bătăi, de spaimă, de mineri în București, de
ură...de moarte...
Și atunci, pentru asta, toate ororile care pot
fi închipuite, au trebuit să fie...
...Și atunci a fost 14-15 iunie!!!...
3 mai 2018 / Horezu
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NOPŢI ŞI REVELAŢIE
Constantin GEANTĂ

P

uternicul
Zodras
stăpânea
lumea,
pentru că oamenii au fost
neinspiraţi să-i închine
visele lor. Zodras însă
nu stăpânea inima Lui
şi aceasta îl indispunea.
Toate încercările au fost
zadarnice pentru că EL
avea o armă –Iubirea-în
faţa căreia până acum
Zodras se dovedise neputincios.
Dar ce nu face acela care stăpâneşte totul
pentru a cuceri şi ultima redută?
Noapte de mai migdalii emanau un parfum
suav. Razele de lună se răsfrângeau în susurul
izvoarelor. Freamătul pădurii unduia în şipotul
gândului. Greierii presărau o linişte cântată
peste zarea cugetului. Clipele de beatitudine se
amestecau cu orele de nesomn.
Un licăr a străbătut craniul în care ideile
deveneau confuze. Un licăr ca o amintire şi
rândurile se dilată, iar imaginile curg de la sine.
Zarea cugetului se extinde în spaţiile
nebănuite, iar totul se derulează ca-ntr-un
vals superb. Imagini, sunete şi parfumuri se
contopesc cu Ea şi El este fericit. În feerica sa
lume, el este suveranul. Emirul se visează în
Cordoba, iar Ea este regina feeriei.
Aparenţele prind contururi, iar visul inundă
arealul. Zonele imaginarului dezvoltă tentacule
lipicioase. Ea scapă Cordobei lui, iar El pierde
sceptrul emiratului său.
Se întorcea de la pescuit, când din lotcă
zăreşte o femeie plutind pe apă. Cu trupul
acoperit se îndreaptă spre casă, pentru a-l
îngropa. Dar, un zvon circulă prin cetate, cum că
a pierit o cadână din seraiurile emirului.
Pe când se afla în casă, un glas ca un tunet
a răsunat:
- Deschide, ticălosule!
Speriat, încearcă să se ascundă, însă este
surprins de oameni înarmaţi, care tocmai
pătrunseseră în încăpere.

- Mehmet, în numele şeicului eşti arestat!
- Dar ce am făcut?
În loc de răspuns este luat şi peste puţin timp
se află sub colonadele palatului. Şeicul îl judecă:
- De ce ai ucis cadâna?
- Allah îmi e martor, Slăvite că nu eu am
ucis-o. Am găsit-o pe când mă întorceam ...
Glasul şeicului răsună:
- Vei fi decapitat pentru că ai ucis pe şefa
seraiului.
- Slăvite, am găsit-o în mare, jur pe...
- Jură pe barda călăului care în zori te va
scurta cu un cap. Dar până atunci vei spăla
trupul cadânei de o mie de ori.
„O, Allah, cine îi poate înţelege pe stăpâni?”
Dar asta este: mori precum ai
trăit, neînțelegând de ce a trebuit
să pescuieşti o viaţă întreagă, nici
pentru ce a trebuit să găseşti o
cadână pentru care îţi vei pierde
capul.
În timp ce o spăla, Ea l-a
întrebat:
- Nu mă recunoşti?
- Înţeleg că mâine îmi voi
pierde capul, dar nu înţeleg de ce
trebuie să îmi pierd azi minţile!?
Privind-o mai atent, tresare:
- Nu se poate este Ea. Dar
cine este această Ea? Aceşti gini
chinuiesc pe un biet pescar. Allah,
cum e posibil să se întâmple una
ca asta?
- Orice e posibil, iar Eu sunt
cea pe care o cunoşti de o viaţă
şi te voi salva de barda călăului.
Însă promite-mi ceva!
- Piei, Satano, cum poţi să
vorbeşti când ai fost moartă?
Mult s-a chinuit Mehmet, dar într-un târziu,
ca printr-o adiere, se întrupează o amintire.
El nu era Mehmet, iar moarta nu îi era chiar
necunoscută. „ O, Allah, dar cum este oare
acesta cu putinţă?” El este de o viaţă Mehmet
şi... a spălat-o de 999 de ori.
Deodată, apare un spahiu:

- Ei puturosule, eşti gata? Grăbeşte-te,
pentru că trebuie să o tăiem pentru a pregăti
cina ta!
- Cum aş putea să mănânc carne de om?
Atunci Ea a spus:
- Eu te voi salva dacă îmi oferi sufletul şi
inima ta.
Spahiul a spus şi el:
- Ori o mănânci, ori te jupuim de viu.
- Mai bine mor în legea Profetului, decât să
fac asemenea mârşăvie.
Şi a fost chinuit, şi a fost jupuit, iar când
trebuia să fie decapitat a răsunat un glas:
- M-ai înfrânt, sunt Zodras, iar eşafodul s-a
năruit. Astăzi ai biruit, dar mâine atac din nou.
Stăpânesc o lume şi voi stăpâni şi
inima ta.
- Piei Zodras; pentru că nu
stăpâneşti nimic! Până mai ieri
stăpâneai o lume, dar azi, hm...,
de azi faci parte din lumea mea.
Câte coşmaruri, câte chinuri! Piei
Zodras, şi te întoarce în lumea
neantului!
Zodras a zâmbit:
- Oare mă poţi anula, fără să
te anulezi? Nu. Cât timp vei fi tu şi
lumea ta, voi fi şi eu şi lumea mea.
- Piei, Zodras, pentru că nu
mai sperii pe nimeni. Te cunosc
de acum foarte bine.
Zicând acestea se deşteptă.
Era şase dimineaţa. A închis
cartea, iar în timp ce îşi bea
cafeaua medita:
„Cine sunt Eu, Mehmet sau
cel care îşi bea acum cafeaua? Eu
l-am creat pe Zodras, sau sunt o
fiinţa de coșmar din lumea lui Zodras? Nu este
important cine am fost, ci doar cine voi fi de
acum înainte. Nu trăiesc în cea mai bună dintre
lumile posibile. Nu sunt emir decât în visele
mele. Ceva este sigur: exist! Iar dacă doresc să
înţeleg lumea, trebuie să mă cunosc în primul
rând pe mine însumi, pentru că altfel totul este
„deşertăciune şi vânare de vânt

Educaţia - calea spre cunoaştere

F

iecare pas pe drumul vieţii pe care omul şi-l asumă - iniţial
instinctiv, ereditar, iar pe parcurs în mod conştient, sub influenţa
mediului familial şi social - bătătoreşte calea spre cunoaştere şi
definitivare a personalităţii sale, prin interacţiunea educaţiei cu toate
aspectele fundamentale ale fiinţei umane: cognitivul, fizicul, psihicul,
eticul, esteticul, afectivul, volitivul. Astfel, educaţia ca proces psiho-social
vizează şlefuirea şi maturizarea individului, diferenţiind ceea ce a fost de
ceea ce este, dar mai ales de ceea ce va fi, căci Omul devine om numai
prin educaţie, dar educaţia, la rândul ei, trebuie să se silească să urmeze
mersul simplu al naturii, spunea J.H. Pestalozzi.
Aşa se face că, deşi sunt asemănători la naştere prin trăsăturile fizice
şi psihice de bază, oamenii se disting vizibil unii de alţii prin activitatea
educativă desfăşurată de fiecare de-a lungul etapelelor de învăţământ,
în acord cu afirmaţia lui Confucius: Natura ne aseamănă, educaţia ne
deosebeşte, distincţie ce se realizează în funcţie de modul în care s-a
format şi s-a dezvoltat latura intelectuală, morală, afectivă, fizică,
estetică a indivizilor, dar mai ales voinţa de a cunoaşte, dorinţa de a şti,
capacitatea de a aplica ceea ce au acumulat intelectual, fizic şi psihic.
Dar dezvoltarea acestor capacităţi nu se poate realiza decât în timp,
prin perseverenţă şi motivaţie, prin implicarea directă a tuturor factorilor
participanţi la desăvârşirea procesului educativ: familie, şcoală, societate.
Şi nu am ales întâmplător această ordine, căci familia este cea care
primează în conturarea personalităţii individului sub influenţa eredităţii,
a exemplelor directe transmise de părinţi copiilor, ce se revarsă asupra
mediului de viaţă şi formează etalonul social de mai târziu asupra căruia
acţionează şcoala în încercarea sa de a modela caractere, sistemul de
învăţământ fiind cel care trebuie să ţină cont de toate aceste aspecte
pentru a-şi putea desăvârşi procesul instructiv-educativ şi, mai ales, de a
pregăti pentru societate oamenii de mâine.
Dar cum poate şcoala modela un aluat căruia i s-a dat deja o formă?
Cum poate ajuta un grădinar o floare ce îşi alimentează existenţa din

seva unui sol sărăcăcios, când rădăcinile sunt aşa de bine prinse acolo,
iar tulpina e prea firavă ca să mai poată fi îndreptată şi oricât ai dori să
o expui la soare se încăpăţânează să crească la umbra unui mărăciniş ce
i-a folosit ca exemplu? Altfel spus, cum poţi să motivezi un elev să înveţe,
când interesul scăzut pentru educaţie porneşte din sânul familiei ca mediu
primar de evoluţie şi ca model de bază pentru şcolarul de azi şi adultul de
mâine?
Aceasta este, după mine, una din problemele actuale ale învăţământului
românesc, dificil de stăpânit de instituţia de învăţământ, care nu poate să
îşi demonstreze importanţa ca factor educativ fără sprijinul societăţii, în
general, şi al familiei, în special, iar în asemenea situaţie succesul şcolar
nu-i decât un paradox, speranţa reuşitei fiind iluzorie şi dezarmantă.
Totuşi, prin conştientizarea rolului primordial pe care îl joacă familia
în definitivarea caracterială a fiinţei umane, printr-un aport permanent la
activitatea educativă a copilului şi prin colaborarea cu şcoala, calea spre
cunoaştere se netezeşte, ajutând la descoperirea şi autodescoperirea
individuală, la pregătirea pentru mediul social şi existenţial, căci părinţii
nu au doar responsabilitatea de a da viaţă: Cei care educă copiii sunt
demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea (...)
dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i, afirma Aristotel, ci şi de
a-i educa să înveţe, de a-i motiva, de a-i încuraja în sensul deschiderii către
carte ca mijloc de formare pentru societate şi viaţă, dar şi autoformare,
căci Educaţia nu este (doar) pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa
însăşi (J. Dewey).
Prin urmare, indiferent de transformările pe care le suportă societatea
sau sistemul de învăţământ la nivel curricular, educaţia nu îşi poate
desăvârşi funcţia formativ-informativă fără suportul familiei, interacţiunea
factorilor educativi familie–şcoală–societate asupra personalităţii umane
fiind indispensabilă de-a lungul existenţei omului ca fiinţă socială ce
depinde evolutiv de cunoaştere.

Elena Natalia CĂLINESCU

CONSTANTIN GEANTĂ
POEME
DIN VIS ȘI CEAȚĂ
ÎNTRUPAT
Din vis şi ceaţă întrupat,
Îmi caut liniştea prin ere.
Contemporan cu focul sfânt,
Mă-nalţ cu funigeii-n noapte
Când Luna printre nori s-ascunde.
Eu sunt...tăcerea dintre unde...

COPACII ÎNSERĂRII
Copacii înserării
Sprijineau linia neantului.
Păsările argintii
Colindau prin codrii de speranţe.
Străinul în labirintul lui Minos
Înfrunta cariatidele.
Oh, Ariadnă!
Firul eternităţii
Îşi țese pânza
Peste sentimentele
Secundei fără nume.

HERACLIT TRIST
Heraclit trist
Privea
În fântâna amurgului.
Peste un crâng de vişini
Treceau
Vulturii homerici.
Însinguratul Empedocle
Se năştea
Din surâsul Afroditei.
Peste eon,
Eol împrăştia gândurile
Figurinei de ceară.

JUCĂTORUL
Astă seară
Am pierdut totul.
Deci...
Voi muri?
Atât dinspre Nord
Cât şi dinspre Sud
Corăbiile
Îşi purtau povara.
Oh, talerii,
Arginţii şi dinarii!
Pierzând
Tablele Legii
Am plecat,
Pentru că
Zarurile
Au fost aruncate.

AM MURIT IN TINE
Am murit în tine.
Să nu mă-ntrebi
Când a apus
Fulgerul amiezii.
Ultimii din catedrală
Eram pescăruşii
Zărilor asediate.
Am murit în tine...
Diafană petală,
Dăruieşte-mi
Revelaţia mării.
Am murit în tine,
Precum iubirile,
Se decantau
În cariatidele Eladei.
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Centenarul Marii Uniri (1918-2018)

„SLUJITORII ROMÂNI PRUTO-NISTRENI ȘI UNITATEA DE NEAM” (*)
Petre Cichirdan

M

iercuri, 18 aprilie 2018, seară
„cultural-istorică
dedicată
Centenarului Marii Uniri (1918-2018)”
organizată la Biblioteca Judeţeană de către
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria”-Filiala Judeţeană „Matei Basarab”
Vâlcea (Centrul de Cercetări Istorice
„Pr. Dumitru Bălaşa”, Râmnicu Vâlcea);
organizată sub genericul cu titlul de mai
sus (creat de Eugen Petrescu şi preluat de noi din programul
manifestării) şi cu participarea unei delegaţii de la Universitatea
de Stat din Republica Moldova formată din pr. conf. univ. dr.
Octavian Moşin, însoţit de studentul Iulian Lai. Întrunirea
s-a desfăşurat în două părţi, în prima, moderată de cpt. Mihai
Alexandru Radu (ofiţer cu Informarea şi Relaţiile Publice în
Garnizoana Râmnicu Vâlcea), Corina Bedreagă transmiţând
participanţilor urarea directorului Remus Grigorescu de bună
participare. Prefectul judeţului, Florian Marin a urat şi domnia
sa, luând cuvântul, succes lucrărilor aniversare închinate
marelui eveniment al anului 2018...Aniversarea Centenarului!...
lăudând asemenea manifestări culturale... Partea a doua a fost
moderată de Eugen Petrescu, care i-a avut ca invitaţi speciali, cu
lucrări, pe domnii: Florin Epure (director al Direcției Județene
pentru Cultură Vâlcea): Scurt istoric al spațiului pruto-nistrean
și al vecinătăților sale; Gabriel Croitoru (cercetător științific în
cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. NicolăescuPlopșor” al Academiei Române): Extremismul de stânga oglindit
în documentele Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale;
Dinică Ciobotea – coordonator științific al Centrului de Cercetări
Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, care a prezentat cărţile invitatului
Octavian Moşin: Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean:
1813-2013, Chişinău, Cuvîntul-ABC, 2013 (coord.: Octavian
Moşin, Ion Gumenâi); Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia.
Tradiţii şi perspective, Chișinău, CEP USM, 2015 (coord.: Ion
Gumenâi, Octavian Moşin); Evenimente și personalități marcante
ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din

sec. XIX-XX, Chișinău, Editura CEP USM, 2017 (coord: pr. conf. univ.
dr. Octavian Moșin și conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi); Vrednici
ostenitori ai Bisericii. Dicționar istorico-biografic (ediție revizuită
și completată), Chișinău, CEP USM, 2017 (volum îngrijit/editat de
pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin și pr. Mihail Bortă, cu un Cuvânt
înainte de Înaltpresfințitul Vladimir – Mitropolitul Chișinăului
și al Întregii Moldove și o Prefață semnată de Iurie Colesnic).
Distinsul profesor, universitar, de la Universitatea din Craiova, a
prezentat recenta carte a lui Eugen Petrescu, In memoriam Nestor
Vornicescu – Mitropolitul Olteniei, Craiova, Editura Mitropolia
Olteniei și Editura Universitaria, 2017 (coord.: Eugen Petrescu, cu
o predoslovie de ÎPS Dr. Irineu – mitropolitul Olteniei). Adăugăm,
acest volum va fi prezentat în scurt timp, în luna mai, la LozovaRepublica Moldova-cu ocazia dezvelirii monumentului bust
al lui Nestor Vornicescu executat prin îngrijirea lui E. Petrescu
de către sculptorul Traian Duţă, din Curtea de Argeş, care a
execupat şi vulturul de la Garnizoana Râmnicu Vâlcea şi care a
fost dezvelit în primăvara anului 2017... Traian Duţă, un excelent
desenator, care a ilustrat volumele lui Gheorghe
Piele, „Râsu’ plănsu’ la români”... Următorul
participant, Mihail Rogojinaru – cercetător
în cadrul Centrului de Cercetări Istorice „Pr.
Dumitru Bălașa”, doctorand în filologie, a
prezentat cartea Margaretei Spânu-Cemârtan,
Lupii (Amintiri din Siberia), ediția a III-a
revăzută și adăugită, Chișinău, F.E.-P. „Tipografia
Centrală”, 2016 (cu o prefață de Vlad Pohilă). O
carte deosebit de valoroasă care se înscrie pe
linia trasată de volumul „Să nu ne răzbunaţi”
a monahului Moise de la Alba Iulia şi care,
amândouă, vorbesc despre tragedia mileniului
II petrecută în Basarabia şi Bucovina de nord,
în 1941 şi între 1946-1949, adevărat holocaust,
nerevendicat, şi îndreptată împotriva românilor
din cele două ţinuturi. La care nu mai amintim
de arestarea şi deportarea soldaţilor din armata
română petrecute între 23 şi 30 august 1944,
când noi am întors armele şi armata roşie a

continuat să ne decimeze...şi tot aşa nu a plătit nimeni pentru
aceste crime! Partea cea mai interesantă, mai ales pentru noi,
cei de la Cultul Eroilor, care anul trecut am fost la Lozova şi
Chişinău s-a desfăşurat cînd cei doi fraţi ai noştri de peste Prut,
Octavian Moșin: - Slujitorii basarabeni făuritori
ai Marii Uniri, de la preotul Alexei Mateevici la
preotul Alexandru Baltaga, şi Iulian Lai: - Ierarhi
basarabeni în slujba Bisericii neamului şi-au
prezentat lucrările... Interesant din punct de
vedere al lui Alexei Mateevici, la care am fost
în vizită, la muzeul său...dar „Alocuţiuni”-le de
la sfârşitul întrunirii de la Biblioteca Judeţeană
au fost mai interesante, desfăşurându-se în viu,
pentru cei de pe ambele maluri ale Prutului...
Au transmis propriile idei, gânduri, cvartetul
format din generalul Grigore Buciu (ca şi noi,
de multă vreme, răspunzând de presă), Mihai
Sporiş, subsemnatul şi Gheorghe Cărbunescu...
care de data asta nu a cântat, dar a vândut cărţi
în contul autoarei romanului Lupii (Amintiri din
Siberia)!
* Eugen Petrescu, titlu simpozion
NOTĂ: Articolul a fost reluat din CULTURA
Nr 146, mai iunie 2018 şi reilustrat.

Silviu Gongonea - desprinderea de egolatrie
- volumul de poezii „A doua natură” Elena Natalia CĂLINESCU

L

a Silviu Gongonea nu va lipsi niciodată cea de-a doua natură, cea a poetului, pentru că egoul său este alimentat
permanent de raţionalul propriei existenţe,
de prezenţa inerentă a omului ca primă natură a conştiinţei de sine în tot ceea ce înseamnă acest laţ al scrisului, al creaţiei
lirice ce se reflectă ca o promisiune încă de
pe prima filă a celui de-al doilea volum cu
titlu simbolic A doua natură, tocmai pentru
a stabili echilibrul om-poet prin alimentarea permanentă a
raţionamentului artistic cu suflul vieţii, al realităţii. Dacă în primul
său volum, Încălzirea mâinilor, Silviu Gongonea ne dezvăluie o
imagistică existenţială prin stabilirea primilor săi paşi în parcursul
liric, o adevărată încălzire creativă în asumarea actului artistic,
în cel de-al doilea volum poetul face trecerea la introspecţia
individuaţiei lirice prin căutarea empirismului. Căci nu poţi
să înţelegi pe deplin moartea/ să intri sub pielea ei tatuată cu
ultimele tale cuvinte, decât dacă ţii ochii deschişi foarte tare/
până la desprinderea de orice egolatrie/ mai ales de cea a scrisului
şi de-abia atunci sângele, ca simbol al senzorialului, capătă
proporţiile unei rugăciuni, în care este concentrată întreaga
substanţă poetică: în rugăciunea lui să încapă tot filmul lumii. Fie

discursiv prin utilizarea persoanei a II-a, fie confesiv prin prezenţa
mărcilor lexico- gramaticale ale eului liric, pe traiectul volumului
A doua natură îl descoperim pe poetul reflectiv, un sudic ce
aspiră la o existenţă blândă şi smerită, cu îndoieli intrinseci în
care cuvintele capătă valenţe expresive şi devin instrumente
implicite ale comunicării lirice: ceea ce rostim/ există în carne şi
oase, creaţia poetică devenind un postulat al existenţei acestuia.
Astfel, în căutarea echilibrului creator, a gnomicului existenţial ca
filon al artei poetice, poezia lui Silviu Gongonea oscilează între
apolinic şi dionisiac, între raţional şi zbucium, între ceea ce este
şi ceea ce se vrea a fi creatorul, între aşteptări şi aspiraţii lirice,
nihilismul disjunctiv valorificat morfologic prin nici constituind o
altă sursă a destăinuirii sale artistice: Nu ştiu ce este real/ ... /
sunt eu însumi altcineva, detaşarea fiindu-i necesară eului poetic
ce nu se mai încrede în nimic, decât în ceea ce simte şi trăieşte pe
deplin, în raport cu cotidianul din care trecutul răzbate olfactiv
ca o amprentă vie, printre tei şi florile de mai tresărind invocaţia
divinităţii ca o coordonată a imaginarului artistic: Dă, Doamne,
ca lumea/ să nu sfârşească aşa.
Cântecul liric devine un refren care alungă moartea, prin care
poetul experimentează iluzia siguranţei, a stabilităţii existenţiale,
o gheaţă subţire ce ar putea crăpa/ sub greutatea unei pene de
vrabie cu precizia unui observator al efemerităţii aflat în dialog
cu sine: Îţi aminteşti din nou că trăieşti, în căutarea gnoseologică
a vieţii descoperind simbolistica elementelor cadrului spaţial ce

se transpune în temporalitate prin prezenţa cocoşului ca simbol
liric solar, cocoşul de tablă fiind vestitorul luminii, promotorul
diurnului în universul uman şi poetic, în timp ce universul liric se
suprapune cotidianului: nu credeam s-ajung/ un mistic la mine în
sufragerie şi dobândeşte proporţii mistice în jocul nevinovat al
Ceciliei, cadrul spaţial limitat al sufrageriei metamorfozându-se
în jovialul ludic al copilăriei.
Căutarea traiectoriei spirituale şi creative reprezintă suportul
Happy-end-ului ca manifestare a lirismului, unde absolutul
concentrat în adverbul substantivizat totul se petrece o singură
dată în viaţă, cu condiţia persistenţei spirituale, căci altfel
inspiraţia ar amuţi într-un bloc de piatră. Probabilitatea exprimată
de adverbul poate este asociată antitetic cu permanenţa
întâlnirii cu arta creativă, ce nu trebuie ratată: Nu vreau să ratez
întâlnirea aceasta/ ce nu se produce decât/ o singură dată în
viaţă, valorificarea expresiei poetice condiţionând universul liric.
Fereastra, ca simbol al deschiderii către lumea largă, devine
în poezia gongoniană o modalitate de manifestare a receptivităţii
poetice prin interferenţa exteriorului vizual cu interiorul intangibil,
având rol de revelare a imaterialului latent: i-am arătat ceciliei/
lumea largă/ la fereastră, care se individualizează nominal:
Când treci pragul/ iei cu tine doar numele pentru a dezvălui
diagonalele testamentare inerente echilibrului existenţial: I-am
dat-o ei/ pentru că tot atât mi-a fost dat şi mie.
(Continuare în pag. 16)
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„DANEMAR”, PĂSTRĂTORII VISELOR

N

umele firmei DANEMAR
provine de la numele celor
doi fondatori: Gabriel DĂNESCU
și Victor MARIN, doi studenți la
Politehnică fascinați de ideea că,
într-o bună zi, toate lucrurile ar putea
să meargă singure, sau altfel spus:
AUTOMAT.

Povestește Victor Marin:
Povestea începe undeva în anul
1982, când doi adolescenți nimeresc
întâmplător în aceeași bancă la Liceul
Gheorghe Lazăr din București. Șansa
lor a fost ghemul de vise pe care,
în banca lor, cei doi l-au depănat
împreună, împletind o prietenie care
trăiește peste ani. Din vise și-au croit
apoi IDEI !
La o oră de fizică (mecanică) în
clasa a IX-a, am aflat despre existența
teoretică a “Perpetuum Mobile” și
pentru că în adolescență nici un vis
nu-i prea mare, ne-am propus să-l
inventăm noi și astfel să devenim
celebri și bogați.
Încet-încet anii au trecut și am
acceptat ideea că, cel puțin pentru
moment, este imposibil să realizăm
un
Perpetuum-Mobile...dar
ce
frumos ar fi fost să fie...mecanismele
să se miște toate singure, de la sine...
fără intervenția omului, automat...
AUTOMAT!!! Iată cuvântul care o
dată pronunțat s-a cuibărit în mintea
noastră pentru mai târziu.
Primăvara anului 1990, la puțin
timp după Revoluție. Imi aduc aminte
că iarna se încăpățâna să plece și noi,
studenți fiind, ne-am dus la bere la
terasa Cina. După ce am dat zăpada
jos de pe masă cu mâinile goale, am
“instalat” sticlele cu bere și într-un
cerc de prieteni, am anunțat festiv că
avem de gând să înființăm o firmă.
Toată lumea a izbucnit în râs, un râs
cu lacrimi, iar un coleg mai hâtru
a întrebat: “Și cum o să-i spuneți,
bă?! Danemar?!! Ha, ha, ha!” ….și
DANEMAR i-a rămas numele!
Prima firmă, Danemar ImportExport, înființată în iunie 1990, avea
ca obiect de activitate importul și
distribuția de copiatoare, fax-uri
și tehnică de calcul. Am reușit să
construim o rețea de distribuție
la nivel național, cu o structură

impresionată de 40 de centre zonale
de service și vânzări, iar pentru o
scurtă perioadă de timp am preluat
poziția de lider de piață în domeniu.
Nu era puțin lucru, mai ales că aveam
doar 23 ani. Cum și ce s-a întamplat
cu toate acestea, este deja o altă
poveste pe care am sa o spun cu alta
ocazie.
Încercând o diversificare a
activității, în martie 1993 am înființat
Danemar Trading, având ca obiect
de activitate comerțul cu materiale
industriale
(cabluri
electrice,
ţeavă din cupru, etanșări și uleiuri
industriale, etc). De aici se trage şi
denumirea de “Trading” din numele
firmei.
Am reusit să ne evidențiăm
și să avem performanțe și în acest
domeniu, derulând operațiuni de
mare anvergură și colaborând cu cei
mai mari producători din Europa. La
inceputul anilor 2000 am reușit să
stabilim noi standarde în comerțul cu
materiale industriale prin internet.
Un moment important în istoria
firmei, este întâlnirea mea cu Virgil
Pogăceanu, actualul nostru director
tehnic.
La începutul anului 2002, m-a
vizitat la firmă un bun prieten,
însoțit de o persoană pe care nu o
cunoșteam (Virgil). Nu-mi amintesc
exact ce am discutat dar, după câteva
zile, m-a sunat prietenul meu și m-a
întrebat dacă nu am nevoie la firmă
de un bun inginer:
“Despre cine este vorba, tipul
ăla cu care ai venit la mine?”, am
întrebat.
“Da, despre el este vorba. A venit
de câteva săptămâni din America,
unde era stabilit, și ambasada
tergiversează să-i prelungească viza.
Se plictisește acasă și până când o să
obțină viza, s-a gândit să lucreze pe
undeva, mai mult de amorul artei.”
Am făcut o pauză mai lungă și am
ezitat:
“…știu și eu ce să spun?!”
Adevărul este că Virgil îmi lăsase
impresia unui om foarte serios și deși
el avea atunci vârsta pe care o am eu
astăzi, cred că acesta a fost motivul
pentru care am ezitat.
“O să vezi că n-o să-ți pară rău!” a
mai zis prietenul meu și se pregătea
să încheie convorbirea.
“Bine, hai să încercăm, roagă-l să
mă sune!”.
A fost doar o fracțiune de secundă
în care prietenul meu ar fi putut să
închidă și totul putea fi astăzi diferit.
Și astăzi îi mulțumesc acestuia pentru
această recomandare, pentru că făra
Virgil, Danemar nu ar fi fost astăzi
aici. Cu o pregătire profesională
de excepție, cu o înțelepciune și o
răbdare de invidiat, Virgil a modelat
entuziasmul și energia mai tinerilor
săi colaboratori și și-a câștigat locul în
rândul asociaților firmei.

După aproape 10 ani de alergat
printre platforme industriale, într-o
zi am simtit că aș vrea să fac și altceva.
Mi-am amintit atunci de visul
adolescenței, ascuns într-un sertar,
în care toate lucrurile funcționau
AUTOMAT. Inițial m-am gândit la
tonomate de muzică, pentru că
în liceu eu și Gabi cochetasem cu
muzica și, in ultimul an de liceu,
înființasem o formație rock. Așa am
ajuns la firma Wurlitzer - producător
german de automate și tonomate, iar
în 2003 am început colaborarea cu
aceștia. La început ne-am straduit să
vindem tonomate muzicale, însă fără
prea mare succes. Apoi, timp de un
an, am promovat asiduu automatele
de snacksuri și băuturi reci… însă
succesul a întârziat să apară și de
această dată. Poate că eram puțin
înaintea vremurilor !
La sugestia unor prieteni, am
încercat o altă abordare – am
deschis în paralel o firmă dedicată
exclusiv operării de automate. Acea
perioadă a fost una de pionerat
pentru operarea automatelor de
snacksuri, astăzi aș numi-o “Epoca
Romantică” și am să explic și de ce:
eram contactați telefonic de diferiți
locatori care solicitau instalarea de
automate. Dialogul se purta astfel:
“Câte persoane sunteți în
locație?” întrebam noi.
“Vreo 500, dar fără acces la o altă
sursă de a cumpăra alimente” ziceau
ei.
“Ne pare rău, dar nu vă calificați!”
“Alo, aloo, nu închideți…dar dacă
v-am plăti noi o sumă lunară, doar ca
să puneți un automat și la noi?”
“ Va sunam noi…”
“….beep, beep, beep”.
Experiența acumulată în cei
aproximativ doi ani de operare a
fost cea mai bună investiție pentru
Danemar și chiar dacă nu ne-am atins
obiectivele financiare, am înțeles
problemele cu care se confruntă
un operator de vending. Astfel am
realizat că una dintre marile probleme
în operare este legată de funcționarea
defectuoasă a sistemele de plată. Și
pentru că la acel moment nu existau
în România firme specializate exclusiv
în sisteme de plată, am început să
colaborăm direct cu producătorii de
echipamente. Am lucrat îndeaproape
cu firma germană NRI, le-am trimis
eșantioane de monede, astfel încât au
reușit să-și recalibreze acceptoarele
pentru moneda românească și
să le facă să funcționeze perfect.
Colaborarea noastră a fost atât de
strânsă și de eficientă încât in 2005,
Danemar a devenit partener oficial
NRI– CRANE în România, cu drept
exclusiv de import și distribuție. Acela
a fost un moment important pentru
noi, pentru că alături de încredere,
nemții au investit în școlarizarea
personalului și în dotarea firmei

noastre cu echipamente profesionale
de service de specialitate.
Am vândut firma de operare unui
firme de catering și ne-am concentrat
energia în direcția sistemelor de
plată.
În 2006, firma canadiană Cash
Code, specializată în fabricarea
validatoarelor de bancnote, a fost
achiziţionată de grupul american
CRANE şi a devenit astfel o “soră” a
firmei NRI. Şi pentru că firma Cash
Code nu era prea cunoscută în
Europa, CRANE a decis să utilizeze
reţeaua de vânzări şi service a firmei
NRI, oferindu-ni-se astfel o imensă
oportunitate de a avea o soluţie
completă de sisteme de plată de
înaltă calitate, cu aplicaţii în mai
multe industrii: vending, ticketing/
parking, gaming, kiosk şi banking.
Ne-am aşezat astfel pe o piaţă
care se află în continuă dezvoltare şi
care era în căutarea unor sisteme de
plată fiabile. Cu experienţa noastră
în operarea automatelor, ştiam
exact necesităţile pieţei. Aceasta a
fost “Viziunea”, nu ne mai rămânea
decât să restabilim Misiunea şi Valorile companiei noastre şi să trecem
la Acţiune! Nu este suficient să ai
un produs performant dacă nu oferi
clientului şi suportul de care are nevoie: suport tehnic pentru instalare/
implementare,
setare/configurare
personalizată a echipametelor, garanție, service și întreținere.
A urmat apoi o perioadă înfloritoare pentru industria de vending
din România dar și pentru Danemar.
Anii care au urmat au ramas în istoria
firmei sub denumirea de “Golden
Years”, datorită volumului mare de
vânzări și al numărului mare de clienti
noi, Danemar devenind lider pe piața
sistemelor de plată cu numerar.
Mai departe? Mai departe e
ACUM !
Filozofia firmei s-a identificat cu
marfa cea mai de preț a zilelor noas
tre, dezideratul numărul unu al ome
nirii: TIMPUL. Danemar își ajută clien
ții să nu piardă timp, iar timpul înseamnă bani. Astfel, firma a imple
mentat un sistem informatic perso
nalizat care, pe baza unor proceduri
interne foarte clare și precise, dimi
nuează la maxim timpul de intervenție
asupra unui obiectiv raportat.
Și, iată, în ultimă instanță, putem spune că, astăzi, firma Danemar
operează cu cea mai valoroasă
monedă a lumii, timpul. Cu un
exercițiu de imaginație, cititorul
poate construi imaginea unei rețele
de proceduri interne, construite cu
migală, unde în fiecare întretăiere
sau nod, vezi licărind o luminiță.
Acela este timpul pe care
DANEMAR, așteptând solicitările
clienților sai, îl păstrează și-l oferă
prompt acestora, ca un adevărat
TREZORIER.
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Catrene inspirate de Ion Marinescu

L

a sfârșitul anului 1998 primeam, cu
dedicație, volumul de poeme „Sub aripă
de înger” apărut la Editura Fundației Culturale
„Dochiana”, din Sutești-Vâlcea. Cartea apăruse
în același an și ocazionase o frumoasă lansare.
Autorul, apropiat ca vârstă (n.1948), intrat,
ca mulți alții, în raza de influență a Părintelui
Dumitru Bălașa – ca preot și apropierea
domiciliului, chiar în prima linie! – a devenit
repede o atitudine publică, cu nume propriu:
Ion Marinescu. Cine se aseamănă se adună,
aici nu este o sentință fără acoperire. Ne-a
devenit repede tovarăș de cauză. Credeam
, fără cercetări speciale, spusele celui ce ne
convertise ucenici. Eram mulți cei ce trebuia
să devină apostolii ideii daciste, scoasă din
ascundere de părintele Dumitru Bălașa.
Dumitru Panu Misăilescu, pr. Nicolae StateBurluși, Geo Stroe, Ion Marinescu, Venera
Dumitrescu, Zenovie Cârlugea,... și din ce în
ce mai mulți, vor sluji dacoromânismul. Între
acceptare și respingere totală dezbaterea a
cuprins planeta și cunoscutele Congrese de
Dacologie, dar și nenumărate scrieri în reviste
dedicate, precum „Dochiana”, unde pr. Ion
Marinescu a fost, și este redactorul șef. Poetul
Ion Marinescu își exersase talantul liric primit
încă din vremea studenției. Îl observăm prin
cenaclurile bucureștene (Bacovia, Lovinescu și
Eminescu) și cu debutul literar la prestigioasele
reviste: Flacăra și Tineretul Liber. Publicist apoi
în presa locală a Olteniei și militant creștin –
ortodox, Ion Marinescu devine o personalitate
recunoscută până departe, dar rezonând și
foarte aproape (invocăm aici sentința care
spune că cel mai greu este să te faci cunoscut
printre cei din vecinătate!). Dr. Ovidiu Vuia, din
Germania (un eminescolog, membru al ASTRA),
poeții Doru Moțoc și Laura Vega Marcu, din
Râmnic, alături de multe nume ale culturii
române, îl vor constata cu argumente pe omul,
teologul, poetul cu verb și fulger în vorba rostită
și în cuvântul scris.
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.

3.
Ai predicat, slujind altare
Creștinilor, iubirea iertătoare.
Te-ai arătat fără-ndurare
Celor pe căi rătăcitoate!
4.
Ți-amintesc, prietene!, cu regret
Despre năzbâtia de la Lazaret
Când pomenit-am pe părinte
Cu agapa și cele sfinte!
5.
Supărare, foc și pară
Că l-am rătăcit prin țară
Că duhul lui, din daci străbuni,
L-am dus cu pompă la... nebuni!

După... Hotar
17.
La noi hotaru-i sfânt cât este țara-ntreagă
Glie străbună ce-n rădăcini ne leagă
La noi istoria se scrie în cartea fără pagini
Iar vatra ne e largă, când graiul n-are margini!
d. Ne mor coco(r)(n)ii Doamne!
18.
Ascultă! Cum ne trece, fără veste, timpul
Cu caii mulți ai tot urcat Olimpul
Cu rugă multă și plai greu
Că sus, cu mult mai sus, e numai Dumnezeu!
d. Dorință

6.
Apoi că l-am făcut ocnaș
Pe sub pământ, ca sfânt locaș
În cunoscuta „Academie”
Alături de martiri să fie!

19.
Scapătă soarele, zilnic se duce
Anii în șir, purtându-și o cruce
Omul pe cale, eroic, viteaz
Își are tovarăș îngerul treaz!

7.
Ne-ai beștelit se știe-,n adunări
Să te descarci de supărări:
La Râmnic, Sutești și Drăgășani
Și supărat ai fost un șir de ani.

d. La naștere

8
Crezut-am și mai credem încă:
Duhul se-ngroapă în sămânță
și-n paștele din primăvară
el reînvie iar și iară.
9.
Prin legea nemuririi tocmite
Se-ntorc doar cele nezdrobite
Că duhul ascuns, pus în sămânță
Renaște dup-o noapte-adâncă.

20.
Durere e-,n ce cară micul Atlas
Să poarte Carpații-n spate,
Dar strigă, izbânzii dând glas,
Porumbul cel alb, peste ape!
d. Întânlire (Cuvântul-vorbă)
21.
Povestea vorbei e tot din cuvinte
Scrisă e spre luare-amninte,
Toarsă cu har la soba iernii,
Cugete s-or împleti-n milenii.
d. Gând de înviere

10
În Academia de sub Pământ
E Panteon Român, prea Sfânt
Făcut-am fapta din iubire
Spre neuitare și rodire!

22.
La început a fost tăcerea în cuvânt
Mormânt tot mai gol și flămând
Apoi, păduri de specii, popoare,
Crescură cruci pe-ntinse ponoare!

11.
Ioane! Pe caii tăi în cavalcade
Prin lume-ai fost șapte decade,
Ai tâlcuit-o-n predici și poeme
Ce-or vorbi în secoli despre vreme.

d. La poarta cetății

12
Aici dorescu-ți să-mplinești,
Baștinii casei să cinstești
Ocoalele-,n lumea de ești!
Decadele? Ori zece, sunt Sutești!
13.
Sub aripă de înger păzitor
Te-ai arătat în vorbe ziditor,
Ne-ai stihuit vibrantele poeme
Adevărul pur, cu El, din steme!

23.
De vorbe-adânci, de Pann și altă veche lume,
De-un axion al păcii „Deșteaptă-te Române”
Râmnicului, cetate, mândrii îi dăm știre!
Povestea Vorbi-,i una de iubire!
d. Ajunge lacrima
24.
Atât cât a durat,
Uitata moarte și bănat,
Durerea unei bucurii
E lacrimă, fior și nostalgii!
d. Întoarcerea cailor

14.
Te-ai dat nouă și-n portret
Un luptător țăran, fără preget,
Scriptura–n tâlc și-a lumii poiană,
S-o replantezi, cu sârg, în Dochiană!

25.
Se întorc acasă caii, Doamne,
Fără copiii bejeniți departe.
Se-ntoarce dorul de-aproape
Urgia, Doamne, ne desparte!

1.
Te-ai ridicat Ioane!
Cu tunetul peste canoane
Făcute prea strâmb-ulescu,
Din Mazili... un Marin-escu!

15.
Călăuză spre sacrul absolut
Înger păzitor dintru-nceput
Ioane! Cu haru-ți izvor,
Ai fost cinstit ca Stavrofor!

d. Cum poți să uiți

2.
Ai fulgerat lumea, lașa,
Modelul fiindu-ne Bălașa,
Când învățam, ucenicind fecund
Să fim cu adevărul, în faptă și în gând.

16.
Acum, aici ofer catrenele,
Inspirate din poemele
Scrise-le-ți din carte,
Să-ți fim... în adevăr, confrate!

Lui, Ion Marinescu!

26.
De mamă, tată și cuvântul frică
Să nu uiți! Nici drumul prin pustiu,
Că devenirea toată se explică
Prin fiu, finț-a Celui pururi viu!
d.Și azi voievozii (dedicație protest, pentru
necanonizarea, la 600 de ani de la moate, a
voievodului Mircea cel Bătrân, cel Mare – de
către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!)

27.
Și astăzi mai stau voievozii prin cripte,
În cete așteaptă înaintarea în grad.
Ierarhii-zăvozi se-ncurcă prin scripte,
În sutane de aur țin sfinții la gard!
d. Doamne și Tu
28.
În haina trădării poate fi oricine,
Să nu v-amăgească „omul de bine”!
Pare un înger omul cu mască,
Din el, un Iuda va să se nască!
d. Bătrâne cal
29.
Anii s-au dus pe poteci
Știute de urme și fapte.
E noimă, în cele ce ști să petreci
Nu-n alămuri!, ci-n taine și fapte!
d. Vămile cerului
30.
Când pleci, nu poți să ști niciodată!
Sigur ști, că pleca-vei odată!
Dar vama plăti-vom curat:
Dobânda timpului ce ni s-a dat!
d. Zidire
31.
Ploaie de aur, cu duh iubitor peste glie,
Din lacrimi și din El ziditu-ne-a femeia.
Ni-i mamă tuturor, dalba Marie,
Tatălui din cer îi datorăm scânteia!
d.La Drăgășani
32.
Pe mal de Olt, la Grandiflora cântul
L-aude Drăgășanii în surdină.
Mai ști împărtășania cu vinul, sfântul,
Din pivnița cu crâmpoșie plină?
d. Lui Eminescu
33.
Luceafărul din noi, cel sfânt
Coboară, fecund, pe pământ,
Imbold limbii firești
În carte nemuririi românești!
d. Urme/cuie
34.
Am încrustat sărutul loviturii
Am fost rănit de colții urii
Am pus în suflet orice mângâiere
Aminte să-mi aduc, la înviere!
Notă: Articolul cuprinde șaptezeci de catrene.

Mihai SPORIȘ
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Scrisoare deschisă către dl. senator Viorel Badea
MOTTO: „Viața seamănă cu o poveste. Ceea ce contează nu e lungimea ei, ci valoarea ei.” (Seneca)

A

m primit ieri, pe grupul yahoo romaniansinedinburgh,
o scrisoare din partea d-lui senator Viorel Badea, care
s-a gîndit să mă felicite cu ocazia, cică, „Zilei românilor de
pretutindeni”. Dau mai jos scrisoarea d-lui senator, urmată de
răspunsul meu, pentru că, nu-i așa, nu se cuvine să te heretisească
omul, iar tu să nu-i întorci amabilităţile.
Dragi români de pretutindeni,
Cu prilejul „Zilei românilor de pretutindeni” vă adresez vouă,
românilor din lumea întreagă, calde felicitări, precum şi îndemnul
de a păstra în suflet spiritul, cultura şi limba românească. Doresc
să vă felicit şi să vă mulţumesc pentru contribuţia pe care o
aduceţi la dezvoltarea comunităţilor şi a ţărilor în care vă aflaţi,
precum şi pentru păstrarea şi afirmarea valorilor şi tradiţiilor
româneşti. Din Australia până în America de Nord, din Europa
şi până în Asia, românii au ridicat pe podiumurile sportului de
performanţă drapelul naţional al României, au dus la cele mai
prestigioase universităţi frumosul grai românesc şi excelează în
orice domeniu activează, făcând cinste ţării natale.
Trebuie să ne amintim că suntem români în fiecare zi dăruită
nouă de Dumnezeu şi să păstrăm vii în inimile noastre cuvintele
lui M. Sadoveanu: „Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor
neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia
că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim
un popor vrednic.”
Doresc să vă felicit, de asemenea, şi cu ocazia „Zilei Naţionale
a României». Avem datoria de a păstra vie şi a cinsti amintirea
celor ce au luptat pentru unitatea şi libertatea poporului, precum
şi de a privi spre viitor cu optimismul, curajul şi încrederea cu care
au făcut-o şi strămoşii noştri, de la cei căzuţi pe câmpul de luptă,
până la cei care au pierit în inumanele închisori comuniste.
Cu aceste ocazii, transmit românilor de pretutindeni cele
mai bune gânduri şi urări de sănătate, fericire şi succes. Fie ca
Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe români, oriunde s-ar
afla ei.
La Mulţi Ani România! La Mulţi Ani români de pretutindeni!
Birou Senatorial Viorel Badea
Senator Pentru romanii din Europa și Asia
Membru al Delegatiei Permanente a Parlamentului
Romaniei la APCE
Presedinte al Comisiei pentru Romanii de Pretutindeni
Tel/Fax: 0213101911; http://www.badeaviorel.ro/
Dragă Domnule Senator Viorel Badea,
Sînt și eu unul dintre „românii de pretutindeni» care au
primit scrisoarea dumneavoastră cu ocazia, nu știam, „Zilei

DRAGOŞ G.
CĂLINESCU
(Poezii şi
parapetisme
scrise în 2018)

POEZII
Mi-e atât de frig cu mine
Pianul cerne lacrimi
din pântecele nopţilor sublime,
rătăcesc pasta pixului
pe zidurile cerului,
adorm aerul golit de mine
cu plata în şoapte,
ştreangul mării mă trezeşte
pe malul îndoliat,
citesc versuri ude
ca un răspuns la sărutul tău,
furtuna frunţii
mă trezeşte la oră fixă,
ceasul sună ca o pară
crestată pe mijloc,
ochii răpesc surâsul
lebedelor moarte.
un bob de gheaţă
se naşte în pieptul unui tată,

românilor de pretutindeni». Vă mulțumesc pentru caldele urări
și îndemnuri, chiar dacă, trebuie să mărturisesc, laudele dvs.
sînt exagerate în ce mă privește pe mine, unul din românii de
pretutindeni cărora vă adresați. Nu am adus nici o „contribuție”
comunității care a binevoit să mă primească (în afară de cîteva
taxe), nu am afirmat prin nimic „valorile românești”, nu practic
sport de performanță sub drapelul țării, iar singurul domeniu
în care „excelez” deocamdată este livrarea de mîncare indiană
la domiciliu, pentru că lucrez ca delivery driver la un restaurant
dintr-un orășel scoțian.
Alta ar fi fost însă situația dacă mi-ați fi scris, dvs. sau unul
dintre numeroșii dvs. colegi din Parlament, acum șase luni, cînd
încă nu eram un român „de pretutindeni», ci un român de la
mine de-acasă, mai exact din Iași. Aș fi putut să vă răspund că
sînt cercetător științific la universitatea Al. I. Cuza și că mă ocup
de editarea Bibliei de la 1688, prima ediție critică a celei mai
vechi Biblii românești (știați că sîntem ultimul neam din Europa
care încă nu are prima sa Biblie într-o ediție critică?). M-aș fi
mîndrit cu fetele mele, care practicau un sport de performanță
sub drapelul țării, cum spuneți, și m-aș fi
lăudat că am dus și eu puțin din „graiul
țării» mele pe la Paris și Geneva, sau că
mi-am petrecut șapte ani printre vechile
manuscrise românești, primind pentru
munca mea o summa cum laude. Dar nici
dumneavostră nu mi-ați scris, nici eu nu
v-am răspuns. Așa merg lucrurile, cum
s-ar spune.
Dar de ce îmi scrieți tocmai acum, cînd
mi-am luat lumea în cap, împreună cu ai mei, și ne-am alăturat și
noi „românilor de pretutindeni” care își caută pe aiurea dreptatea
pe care nu au găsit-o în țară? Ca să îmi arătați că vă pasă? Dacă
vă pasă atît de mult de „valorile și tradițiile românești”, de ce nu
mi-ați scris, dvs. sau colegii dvs., pe cînd eram în țară? De ce nu
m-ați întrebat cum ne descurcăm cu nouă milioane pe lună, eu
și colegele mele, tineri doctori în filologie și slujbași ai culturii
române pentru care suspinați acum? V-aș fi rugat atunci, dacă
știam că vă interesează atît de mult istoria neamului, să faceți
ceva pentru profesorul meu de istorie, care se stinge de boală
pentru că din pensia sa nu-i ajung banii de medicamente. V-aș
fi chemat la Iași să vedeți cum trăiește de pe o zi pe alta un
antrenor de performanță, pentru care s-a cîntat imnul României
la Berlin, și cum niște copii devotați se antrenează să devină
campioni pe podelele roase și pline de cuie ale unei săli de sport
care n-a prins încă o campanie electorală. V-aș fi dus prin oraș
și v-aș fi arătat Filarmonica ieșeană, care de zece ani stă să se

iarba nu-şi mai doreşte
să mă uite pe jumătate,
gând de pădure
stropit cu foc
tace sub semnătură.

Războiul celor care dorm

Scârţâit de uși somnabule  
Servesc cafeaua pe terasă  
Opresc trenul în gară  
Cu o inimă umflată
Merg dincolo de pietre  
Asemeni unui vultur
Oglinzi încălzite de lună
Ucid visele pescarilor
Tunetele născute din sudoare
Se amestecă cu paşii dansatorilor
Noi suntem ceea ce a mai rămas din valuri
Fără numerele pătate de nori
Oprim golurile stomacului
Cărămidă cu cărămidă
Curăţăm puntea vapoarelor
Cu laptele proaspăt muls
Aud glumele războinicilor
Strecurate printre două vise eterne
Lovesc din picior…

Cele nouă vieți ale tăcerii
Acoperișul vopsit în mov
Citește o repulsie
A omului de zăpadă.  
Gropi perfecte calmează  
Cioburile clipelor în braţele
Cititoarelor de carduri.

prăbușească sub schele, și Teatrul Național, mutat într-un cub
de carton. Și la urma urmei, dacă tot invocați acum cuvintele lui
Sadoveanu și îndemnul „să devenim un popor vrednic”, v-aș fi
spus că de douăzeci de ani mă simt, în fiecare zi, mințit, furat
și umilit în țara mea. Și că am obosit să devin „vrednic” printre
șmecheri, canalii politice și „băieți deștepți”. Dar, repet, nici dvs.
nu m-ați întrebat, nici eu nu v-am răspuns. Și atunci, de ce m-ați
găsit tocmai acum?
Domnule senator, e un cinism fără de margini să-i heretisiți
pe emigranții români cu ocazia unei așa-zise „zile a românilor
de pretutindeni». Nu poate fi o sărbătoare o zi a românilor „de
pretutindeni», există doar o singură zi a românilor și a României
din care găștile politice care s-au succedat ne-au împins, pe mine
și pe alte milioane de compatrioți, să ne luăm lumea în cap, să
ne lăsăm în urmă limba, părinții și prietenii și să ne căutăm pe
aiurea pîinea și dreptatea. Ce sărbătoare vedeți în asta? Nu e nici
o sărbătoare pentru familiile despărțite, pentru frații și prietenii
lăsați în urmă, sau pentru acei „români de pretutindeni” ai căror copii s-au spînzurat în țară de dorul lor. Și, în general, nu
există sărbători adevărate cînd te afli
„pretutindeni», ci doar acasă.
Iertați-mă, dar nu am nevoie să-mi
amintiți dvs. de „valorile românești». Ocupați-vă de ele în țară, acolo unde „cultura și valorile românești» sînt lăsate în
paragină. Și v-aș mai ruga ceva. Sînteți totuși un reprezentant al clasei politice românești. Aveți decența de a nu amesteca în
gesturile dvs. electorale amintirea „celor
ce au luptat pentru libertatea poporului». În Franța am cunoscut un om care și-a pierdut o mînă în masacrul de la Otopeni, în
decembrie ’89. Lucrează acum ca magazioner la un depozit, din mila unor străini generoși. Vă asigur că omul acesta
ar scuipa astăzi pe orice discurs politicianist în care sînt amintiți
eroii din decembrie ’89. Altfel, o duce bine (în curînd, îl veți putea
vedea și auzi într-un documentar tv despre Revoluție, apropo,
nu-i așa, de cei care „fac cinste țării natale”).
La sfîrșit, aș vrea să vă asigur că nu mi-e rușine că sînt român.
Așa mi-am învățat și fetele, să nu le fie rușine să spună de unde
vin. Singurele momente în care mi-e rușine că-s român sînt
atunci cînd politicienii îmi vorbesc despre România. În gura lor,
România pute ca o hazna infestată, din care mă bucur că mi-am
salvat copiii. Ca o măsură de igienă, ar fi prea mult dacă v-aș cere
să păstraţi măcar distanța tăcerii?

Lumina arde îndrăzneala  
Cernelii mute
Pe un munte selenar.
Pietrele din ochii norilor
Încuie zăpezile veșnice
Într-un pahar gol.
O pisică neagră  
Se mută cu chirie
La mansarda întunericului.  
Marsupiul palmelor
Pune lacătul din fildeș  
Drept zălog.
Îmi amintesc o erată
Pe frunzele asfaltate
La miezul nopții.  
Înghit părul vopsit
Pe râul ultimei serenade
De noapte bună.
Lungul drum se pierde
În orezăria inundată  
Pe colţul de sud al acoperișului.  

Sânge pur

În curtea iubirii mele,
Alb şi rece,
Am adormit ca un pahar Pe jumătate plin şi
Într-o mică parte gol.
Un sughiţat prelung
De girafă
Trezeşte particule de praf
Umezite
Doar de transpiraţia leului
Ce îşi adoarme foamea.

Ioan-Florin FLORESCU

1 decembrie 2017

PARAPETISME
Apus

Silabele versurilor sunt gloanţele sufletului tău
Ce lovesc pântecul condamnatului
Alungat din braţele mele.

Revelion

Secunda din timpane urcă până la marginea
infinitului curcubeu
Ca o firavă petală născută dintr-o fiară
Însemnată ca o carte ce îmi place.

Romb

În burta pământului sunt un copil ce lasă
foamea să crească,
Cu braţele împletite în rădăcini
Cercul nopţii adoarme fără somn.

Șarpe

În mijlocul oceanului sunt un sărut
Cât un clopot al dimineţii
Ce mă îmbrățișează cu o piruetă.

Fluviu

Ard încă aripile vântului,
Dar şoaptele fluturilor
Se umezesc în așteptarea buzelor tale.

Scrisoare de dragoste

Liniștea mării așteaptă cuminte
Ascunsă în buzunarul de la spate
Precum culoarea din peniţă.
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ION SOARE, UNDE SFÂRŞEŞTE UTOPIA LITEREI ŞI ÎNCEPE CALVARUL
ENCICLOPEDIEI (I)
Ion PREDESCU

I

on Soare, unde sfârșește utopia
literei și începe calvarul Enciclopediei
(Bibliografia și interpretările aparțin lui
Ion Predescu și sunt un argument pentru
ceea ce înseamnă știința. Un elogiu
pentru profesorii și mentorii generației
mele. Metoda Ion Soare nu este aceasta.
Nu înseamnă că nu este, pentru spatiul
vâlcean, şi nu numai, un slavist, notabil
și perseverent. Scriitor, scriitor în sine.)
Discuțiile despre manuscrisul lui Amfilohie
Hotiniul sunt sintetice și, dacă le-am dat o interpretare nu liniară,
ci exponențială, am făcut-o ca un argument pentru necesitatea
parcurgerii unei bibliografii multiple până la a găsi calea spre:
a ritma textul, în așa fel încât ritmul să tulbure germinativ
interpretul literaturității culturii recente, spațial vâlcene, acum,
până la a ajunge mentalitate, în contextul paradigmei culturale
naționale.
Altă remarcă, de la început, trebuie să o facem despre
bibliografia folosită de Ion Soare. Serioasă, în general, de slavist
aplicat, ceea ce îl face să stea departe de indecențele tracodacice, zăngănite cam des, nu numai de neaveniți, dar și de
spârcuiții nongramaticali.
Alexandru Piru își revendică onest clasificarea literaturii
române în premodernă și modernă. Școala de idei literare
de literatură veche, nu introdusese termenul de premodern,
vorbind numai de literatura modernă începând de la 1821.
Una dintre cărțile fundamentale care îl citează pe Amfilohie
Hotiniul este „Istoria literaturii române. Epoca veche” de Sextil
Pușcariu, ediție îngrijită de Magdalena Vulpe, postfață de Dan
C. Mihăilescu, Editura Eminescu, București, 1987. Să remarcăm
bucuria autorului acestor randuri de a cita magistrala operă a lui
Sextil Pușcariu. Să remarcăm postfața germinativă a lui Dan C.
Mihăilescu.
N. Iorga - Un om, o metoda şi o şcoală, Bucureşti, 1940,
p. 13-14 (citiți acest text, al lui Nicolae Iorga, de o stranie
expresivitate. Savantul N. Iorga este aproape înfricoșat de
megasavantul D.Russo. Citiți aceasta carte. Are tumultul tragediei
și uruitul pornirii avalanșelor, 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 licenţă, alaturi de Mihail Dragomirescu,
Nicolae Densuşianu, C.Radulescu Motru.               
Dimitrie Popovici este tatăl Ioanei Em. Petrescu, de aulalie
existenţă istorico literară, căsătorită cu Liviu Petrescu, excelentul
critic si istoric literar..
Personalitatea lui Ion Soare poate fi așezată sub semnul
formator al caligrafiei („Arta și deprinderea de a scrie frumos. Fel
de scriere al cuiva.” - Din ngr. Kalligraphia, fr. calligraphie.) Altă
traducere, polisemantică, interesantă și propedeutică în acest
caz, ar putea vorbi despre ceea ce înseamnă slavistul Ion Soare.
Dragostea lui Ion Soare pentru litera arhaica este o implinire,
certificată de G.Mihailă, în câteva rânduri, nu un studiu sau
prefaţă, un raport obişnuit despre o teză de doctorat: “Aceste
documente (studiate de Ion Soare) sunt rodul cercetarilor sale,
întreprinse în oraşul său şi în alte centre din Oltenia, continuind
astfel o traditie “locala’’, ilustrată la sfarşitul secolului al 19-lea
şi începutul celui de-al XX lea de harnicul profesor Alexandru
Stefulescu din Târgu -Jiu, iar în deceniile din urmă de destoinicul
preot carturar Dumitru Balaşa, din Craiova...prezintă un interes
deosebit pentru cunoașterea vieții social-politice și economice
a epocii respective. În același timp, ele oferă detalii noi privind
nu numai diverse aspecte ale slavonei ca limbă de cultură în
Țările Române, ci și propria noastră limbă” (apud.Ion Soare,
„Documente slavo -romane păstrate în arhivele din Oltenia”,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 20O5).
Altă remarcă, de la început, trebuie să o facem despre
bibliografia folosită de Ion Soare. Serioasă, în general, de slavist
aplicat, ceea ce îl face să stea departe de indecențele traco-dacice,
zăngănite cam des, nu numai de neaveniți, dar și de spârcuiții
nongramaticali. Debutul de la „Prescurtări bibliografice” este, să
zicem așa, inspirat, nu şi studiat. Amf., G.f.=[Autor neidentificat],
Gramatica fizicii, trad. din limba italiană de Amfilohie Hotiniul,
ms. de la sf. sec. al XVIII-lea, aflat la B.A.R. Cercetarile noastre in
acest domeniu, al literaturii vechi, al cercetării în acest domeniu,
al mentalităţilor şi circulaţiei ideilor, ne fac să actualizam cateva
segmente din şi despre acea perioada, cu ochiul de acum şi
ochiul de atunci.

Alexandru Piru în ‘’Literatura română veche, epoca veche”, vol.
1, Epoca Premodernă, Ediția a doua revăzută, Editura Didactică
și Pedagogică, București-1970, „...Perioada veche”, Editura
didactică și pedagogică-1970, Ediția a treia revăzută (Referent
științific Șerban Cioculescu, prof. dr. doc. D. Păcurariu, referent
științific, la Epoca Premodernă, Prof. dr. Șerban Cioculescu,
prof. dr. doc. Constantin Ciopraga) aminteşte manuscrisul.
Manuscrisul citat este prezentat de Ștefan Ciobanu în: „Istoria
literaturii române vechi” (selecție îngrijită de Dan Horia Mazilu,
Editura Eminescu, București, 1989), Ediția de la Chișinău,
Hyperion, 1992. Capitolul se numește: „Amfilohie Hotiniul”, p.
634-637. Ștefan Ciobanu afirmă: „O figură interesantă în viața
culturală a Moldovei, în această epocă o prezintă Amfilohie,
episcopul de Hotin. Profesorul N. Iorga afirmă ca Amfilohie ar fi
fost făcut episcop de Hotin de către „guvernul provizoriu rusesc”
(între anii 1769-1774). Dintr-o scrisoare a lui Amfilohie, trimisă la
10 ianuarie 1768 arhimandritului mănăstirii Pecerska de la Kiev,
reiese că Amfilohie Hotiniul pe atunci era episcop la Hotin. Cu
alte cuvinte, el devine episcop cel puțin cu doi ani înainte (1767)
de ocupația rusească.”
Să vedem acum textul în detalii al lui Nicolae Iorga în:
„Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821).
Vol. II: Epoca lui Petre Maior - Excursuri”, ediție îngrijită de
Barbu Theodorescu, despre Amfilohie Hotiniul, atunci când
discută opera: „Istoria pe scurt a românilor” a lui Samuil Clain:
„Însemnătatea părții consacrate istoriei moldovenești e și mai
mică. Ca izvor național, Clain cunoștea pentru acest principat
numai pe Ureche și pe „Miron” Costin: el avuse adică letopisețul
moldovenesc, întrerupt prbabil la 1661 încă, a lui Nicolae Costin,
dar se pare că nu-i ajunsese vremea pentru a copia a doua
jumătate a prelucrării.
Povestirea începe cu retragerea tătarilor, cu considerații
asupra voievodului din „Bogdan” și a Cumaniei ungurești. Cu
greșeli și confuzii - se confruntă Latco moldoveanul cu munteanul
Laico -, se face istoria stăpânirilor Moldovei, întrebuințânduse, pe lângă izvorul de țară, Stryjkowski, Bielski, cât și despre
Ștefan cel Mare. La urmă citim: „Aici acum, de astă dată, fac
sfârșit vieților și domniilor Domnilor moldovenești; numai voi
mai adaoge din Amfilohie, episcopul Hotinului, pe scurt Domnii
care au fost dupa acesta. Ceea ce se și face.” ( citat pentru prima
data de N. Iorga).
Amfilohie Hotiniul își desăvârșește opera sub episcopul
Iacob: „Iacob, protostinghelul fu ales, la 18 decembrie 1782,
pentru a înlocui pe Inochenție, și el schimbă cu desăvârșire
înfățișarea acestui colț de barbarie orientală; episcopia de Huși,
cu pâmănturile și clădirile sale, deveni „o grădină a Moldovii”;
el săpă fântâni, introduse irigații, cu gândul poate să-și mântuie
zilele în înfloritorul adăpost de seninătate monacală pe cari-l
crease prin munca sa.”
În timpul pastorației lui Iacov: „Se imprimară la tipografia
metropolitană, reorganizată de dânsul, pe lângă imenșe acte
oficiale, o Liturghie, în 1794, o Psaltire, în 1802, Înfruntarea
Jidovilor de Neofit, în 1803, și, afară de acestea, operele lui
Amfilohie, episcopul de Hotin.”
În preajma mitropolitului Iacov, aflăm de la același Nicolae
Iorga, era logofătul Grigoraș, care știa foarte bine latinește și
grecește.
Amfilohie era succesorul lui Daniil, “cari se intitula în
1761,”mitropolit de Braila,Tomarova si Hotin’’,dar succesor
numai pentru Hotin”.Turcii isi recapatara insa vechea situatie
teritoriala,dioceza raielelor fu restabilită în vechea ei cuprindere,
și Amfilohie rămase un titular, cari pentru a trăi fu silit să
primească egumenia „Mânăstirii Zagavia” lângă Hîrălu, unde trăi
de acum înainte. Atâta știm despre el, și că a fost unul din prelații
cari ipopsifiară pe Iacov Stamati ca episcop de Huși. De Amfilohie
s-au tipărit în 1795, în Tipografia Metropolitană din Iași, trei
traduceri.” (pag. 315)           
Prima tipăritură este „Gramatica teologhicească, pe cari o
închină lui Iacov „smeritul între arhierei Amfilohie Hotiniul”. E
compusă cu întrebări și răspunsuri, și Amfilohie ne spune că s-a
îndemnat a o scoate pe limba noastră moldovenească pentru
învățătura pravoslavnicii credință”.”
Altă tipăritură este: „Elementele artimetice arătate firești.
Cartea era poate destinată ucenicilor Academiei și AMfilohie o
predeca de o prefață, în cari arăta folosul studiului aritmeticei”.
Nicolae Iorga apreciază mai departe despre Geografia lui
Amfilohie apărută cu puțin timp înainte că ar fi cea mai însemnată
lucrare a lui. Ea era o traducere a unui manual francez de Bouffier,
dar la care a venit cu mai multe modificări: „lasă la o parte ceea
ce privește ceea ce privește „sfera cerească”, schimbă ordinea

capitolelor, începând cu Turcia, adaugă o listă de nume antice
prefăcută în moderne,” etc., adăugând și un catalog al Domnilor
Moldovei. Episcopul de Hotin nu face observații proprii despre
Moldova, dar reproduce o descriere a lui Franțescu Șmidegu a
Iașilor. Noua metodă de studiu a geografiei era mult mai științifică
și mai utilă decât maniera poetică, versificată de odinioară, „cari,
în locu de a avea tinerii agiutoriu și folos, ei se însărcina de o
greutate” și introducea și principiul creșterii graduale a dificultății
materiei. Mitropolitul însuși a folosit Geografia și celelalte lucrări
pentru a implementa o reformă în învățământ, care pe vremea
aceea era mult prea literar și prea puțin rațional. În fine, afirmă
Nicolae Iorga: „prea puțin curagios pentru a spune de la dânsul
ceva despre Moldova, episcopul de Hotin reproduce o descriere a
Iașilor după „gheografia alcătuită în prașul Tîrnovii (Tyrnau) dinu
Ungarie la anul 1704, de Franțescu Șmidegu gheografu”, operă
pe care nici Wolf nu putu s-o descopere. În prefață, vlădica arăta
foloasele noii metode în stilul geografiei, cari pune o expunere
științifică și logică în locul „sărmanelor vierșuri de poeticie” de
odinioară, „cari, în locu de a avea tinerii agiutoriu și folos, ei se
însărcina de o greutate”. El amintește și principiul, enunțat în
raportul mitropolitului, „că întîi se învață ce este mai ușor, apoi
se sue la cele mai grele”. Desigur că și Geografia a fost cerută,
împreună cu celelalte prelucrări și traduceri, de mitropolitul
însuși, cari-și propusese a reforma învățăturile și a introduce un
studiu serios al „epistimiilor” neglijate de rutina învățămntului
pur literar al grecilor.” (pag. 316)
Un altfel de continuator, de altă structuralitate comparativ
cu Amfilohie Hotiniul va fi Paisie Velicikovschi, despre care
Nicolae Iorga afirmă: „Pe când Iacov Stamati făcea din mitropolia
Iașilor un centru de cultură, un alt focar de lumină se aprindea
în mănăstirea veche și glorioasă a Neamului. Un propagator de
activitate literară, un apostul al muncii cu mintea, ne sosea din
Rusia, de unde veneau obișnuit astfel de oaspeți, cu altfel de
scopuri. Acest rar și binefăcător oaspe se chema călugărul Paisie
Veliciovschi.” (pag. 316)
Una dintre cărțile fundamentale care îl citează pe Amfilohie
Hotiniul este „Istoria literaturii române. Epoca veche” de Sextil
Pușcariu, ediție îngrijită de Magdalena Vulpe, postfață de Dan
C. Mihăilescu, Editura Eminescu, București, 1987. Să remarcăm
bucuria autorului acestor randuri de a cita magistrala operă a lui
Sextil Pușcariu. Să remarcăm postfața germinativă a lui Dan C.
Mihăilescu. Un volum monumental care amintește de Amfilohie
Hotiniul este Ștefan Ciobanu: „Istoria literaturii române vechi”,
ediție îngrijită, note și prefață de Dan Horia Mazilu, Editura
Eminescu, București, 1989 Una dintre cărțile fundamentale care
îl citează pe Amfilohie Hotiniul este „Istoria literaturii române.
Epoca veche” de Sextil Pușcariu, ediție îngrijită de Magdalena
Vulpe, postfață de Dan C. Mihăilescu, Editura Eminescu,
București, 1987. Să remarcăm bucuria autorului acestor randuri
de a cita magistrala operă a lui Sextil Pușcariu. Să remarcăm
postfața germinativă a lui Dan C. Mihăilescu.      
Ediția Ștefan Ciobanu „Istoria literaturii române vechi” (ediție
îngrijită, note și prefață de Dan Horia Mazilu, Editura Eminescu,
București, 1989) citată are prefața, după cum s-a văzut, a lui Dan
Horia Mazilu.   
Una dintre cărțile fundamentale care îl citează pe Amfilohie
Hotiniul este „Istoria literaturii române. Epoca veche” de Sextil
Pușcariu, ediție îngrijită de Magdalena Vulpe, postfață de Dan
C. Mihăilescu, Editura Eminescu, București, 1987. Să remarcăm
Bucuria de a cita magistrala operă a lui Sextil Pușcariu. Să
remarcăm postfața germinativă a lui Dan C. Mihăilescu. Un
volum monumental care amintește de Amfilohie Hotiniul este
Ștefan Ciobanu: „Istoria literaturii române vechi”, ediție îngrijită,
note și prefață de Dan Horia Mazilu, Editura Eminescu, București,
1989. În perioada 1938-1939, titularii catedrelor „Facultății de
Litere și Filosofie erau următorii: Ion Andrieșescu (arheologie
și preistorie), G. C. Antonescu (pedagogie), N. Bănescu
(bizantinologie), Theodor Capidan (filologie comparată; suplinea
și catedra de filologie romanică), Petre Cancel (slavistică),
Dumitru Caracostea (istoria literaturii române), Nicolae Cartojan
(istoria literaturii române vechi), N. I. Herescu (latină; suplinea
și Catedra de greacă), Dimitrie Gusti (sociologie și etică), C. C.
Giurescu (istoria României), V. Grecu (bizantinologie), Nicolae
Iorga (istorie universală), Scarlat Lambrino (istorie antică), I.
Sân Giorgiu (germană-suplinitor), Al. Marcu (italiană), Petre P.
Negulescu (filozofie și logică),   George Oprescu (istoria artei),
P. P. Panaitescu (istoria slavilor), Mihai Ralea (estetică și critică
literară), C. Rădulescu-Motru (psihologie), Al. Rosetti (limba
română).”
(va urma)
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ISTORIA COMPLEXULUI BALNEAR DE LA COZIA

Î

n a doua jumătate a secolului al XX-lea la Călimăneşti s-a
construit cel mai mare Complex Balnear din judeţul Vâlcea.
El se află în partea de nord a localităţii, la circa 400 de metri sud
de Mănăstirea Cozia, pe malul drept al râului Olt. Mai înainte, în
acest loc, a fost Chempingul de la Cozia.
Istoria acestuia a început la Băile Govora. Între anii 19601970 staţiunea a fost condusă de dr. Virgil Geiculescu; soţia sa
Carmen, a fost medic de laborator, iar dr. Leonida Cionganu a
fost medicul şef al Policlinicii.
În această perioadă Institutul de Balneofizioterapie din
Bucureşti, condus de prof. dr. Traian Dinculescu, a executat în
această staţiune câteva foraje pentru descoperirea de noi izvoare
minerale. Profesorul venea aici adeseori şi urmărea evoluţia
lucrărilor şi rezultatul analizelor apelor de la izvoare. Între familia
dr. Virgil Geiculescu şi profesor s-au născut relaţii de prietenie.
Prof. dr. Traian Dinculescu a sprijinit dezvoltarea staţiunii şi a
dotat laboratorul cu aparatura pentru analize medicale şi pentru
analizele izvoarelor minerale. Băile Govora deveniseră staţiunea
preferată a profesorului.
La începutul anului 1970 Ministerul Turismului a hotărât să
construiască în una din staţiunile vâlcene un complex balnear şi
atunci, Ion Cosma, Ministrul Turismului, l-a întrebat pe profesor
în care staţiune să fie construit complexul. Prof. dr. Traian
Dinculescu a propus Băile Govora. În vara anului 1970 a fost
destituit de la conducerea staţiunii dr. Virgil Geiculescu li în locul
dânsului a fost numit dr. Leonida Cionganu. În toamna aceluiaşi
an Ion Cosma l-a trimis la Băile Govora pe dr. Laviniu Munteanu,
consilier cu probleme balneare, să discute cu noul director
dacă este de acord ca Ministerul Turismului să construiască
un complex balnear în staţiunea pe care o conducea. Acesta
a refuzat în mod categoric propunerea ministerului. S-a creat
atunci o situaţie delicată, în sensul că fondurile erau
deja alocate judeţului Vîlcea şi deci trebuia să fie
construit un complex balnear în acest judeţ.
Cu permisiunea lui Ion Cosma, dr. Laviniu
Munteanu s-a dus la Călimăneşti. Aici era director
medical dr. Gheorghe Mămularu. Se cunoşteau
destul de bine; au fost colegi de facultate şi în
fiecare vară părinţii doctorului Munteanu veneau
de la Braşov la Călimăneşti şi făceau tratament
balnear sub supravegherea dr. Mămularu. Între
cei doi colegi erau relaţii de prietenie. Doctorul
Munteanu îi povesteşte colegului său ce s-a
întâmplat la Băile Govora şi îi propune să accepte
construirea complexului la Călimăneşti. Doctorul
Gheorghe Mămularu s-a bucurat atunci şi a acceptat
construirea complexului în oraşul natal. Doctorul
Laviniu Munteanu îi spune prietenului său că este
vorba de un complex de importanţă naţională;
la acest complex vor veni la tratament turişti din
ţările europeneşi din Israel. Va trebui să sprijine construirea
complexului şi să asigure buna funcţionare a lui. Dr. Gh.
Mămularu l-a asigurat pe colegul său că va sprijinii construirea
şi funcţionarea complexului în bune condiţii, lucru confirmat de
altfel în anii următori.
În anul următor, într-una din zilele lunii mai 1971, a venit la
Călimăneşti Ion Cosma însoţit de Petre Dinică. S-a ţinut o scurtă
şedinţă de lucru în biroul lui Constantin Predescu. Au participat
cinci personalitati: Ion Cosma, ministrul Turismului; Petre
Dinică, prim secretar al Comitetului Judeţean PCR şi preşedinte
al Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea; Vasile Dumitrescu,
secretar al Comitetului Orăşenesc PCR şi Preşedinte al Consiliului
Popular al Oraşului Călimăneşti; Constantin Predescu, director
coordonator al Complexului Balnear Călimăneşti.
Şedinţa a fost deschisă de Ion Cosma, spunând următoarele:
- V-am adus o sacoşă cu bani. O primiţi?

Cei patru au raspuns în cor:
- O primim şi vă mulţumim.
- Dar am o rugăminte, a spus ministrul, să mă lăsaţi să
construiesc în localitatea dumneavoastră un complex balnear.
Cei patru, în cor, au răspuns că sunt de acord şi vor sprijini
construirea lui.
- Şi unde credeţi că va fi construit, a întrebat Ion Cosma.
- Cred că în partea de nord a localităţii, în zona Cozia, a
răspuns Vasile Dumitrescu.
- Aveţi izvoare minerale în această zonă? a întrebat ministrul.
- Da, avem deja doua izvoare şi se mai forează încă trei, a
răspuns dr. Gh. Mămularu.
- Aveţi cadre pregătite pentru turism? întreabă ministrul.
- Avem ceva, dar ne-ar mai trebui, a răspuns Constantin
Predescu.
- Aveţi un liceu teoretic în localitate? a întrebat ministrul.
- Da, avem Liceul „Mircea cel Bătrân” din Călimăneşti a
răspuns Vasile Dumitrescu.
- L-am putea transforma în liceu cu profil turistic? a întrebat
Ion Cosma.
- Cred că da, voi discuta cu ministrul învăţământului şi îl vom
transforma în liceu turistic, a răspuns Petre Dănică.
- La început veţi putea asigura funcţionarea cu cadre sanitare?
a întrebat ministrul.
- Da, la început vom asigura asistenţa medicală şi tratamentul
balnear cu cadrele pe care le avem; dar, având în vedere că este
o unitate nouă, cu ajutorul Direcţiei Sanitare vom putea angaja
noi cadre, a răspuns dr. Gheorghe Mămularu.
Şedinţa s-a terminat şi apoi s-a vizitat localitatea. Vizita a
început la liceu şi s-a terminat la campingul Cozia. A durat peste
cinci ore. La motelul Cozia, atunci, s-au stabilit următoarele:

- Ministerul Turismului va asigura intreaga finanţare a
complexului, va construi o clădire pentru internatul elevilor de
la liceu şi va trimite specialişti pentru instruirea personalului in
domeniul turismului;
- Consiliul Popular al judeţului Vâlcea va rezolva transformarea
Liceului Teoretic în liceu cu profil de turism;
- Consiliul Popular al oraşului Călimăneşti, împreuna cu
Complexul Balnear Călimăneşti vor muta Campingul de la Cozia
la Seaca;
- Complexul Balnear Călimăneşti se va preocupa de transferul
a 10.000 metrii pătraţi teren de la Cooperativa Agricolă de
Productie Jiblea la Complexul Balnear.
Dr. Gheorghe Mămularu s-a dus la Gheorghe Iacobici,
preşedintele C.A.P., ca să aprobe transferul celor 10.000 metrii
pătraţi din gestiunea C.A.P. în gestiunea Complexului Balnear
Călimăneşti. Acesta a fost de acord cu transferul, dar trebuia
aprobat de Consiliul Superior al Agriculturii. Aprobarea a venit
după câteva luni. De asemenea, dr. Gheorghe Mămularu,
împreună cu economistul Nicolae Albu, vicepreşedinte al
Consiliului Popular al judeţului Vâlcea, au mers la Braşov
la Institutul „Proiect” şi au discutat cu Gheorghe Cristescu,
arhitectul şef, despre proiectul complexului.
În toamna anului 1971 a fost mutat Campingul de la Cozia
la Seaca. În anul următor, în ziua de 7 aprilie 1972, de Ziua
Mondială a Sănătaţii, a început construirea Complexului Balnear
de la Cozia.
În toamna anului 1972 Liceul Teoretic a fost transformat în
liceu cu profil turistic şi au fost trimişi specialişti pentru instruirea
personalului în domeniul turistic.

În anul 1973 doctorul Virgil Geiculescu l-a întalnit pe dr.
Gheorghe Mămularu şi i-a spus următoarele:
- Dacă nu mă schimba de la conducerea staţiunii, acceptam
propunerea Ministerului Turismului şi Complexul balnear ar fi
fost construit la Băile Govora.
După consfătuirea din 1971 ”tot greul trebii” a căzut pe umerii
celor doi directori; ziua lor de lucru începea dimineaţa la ora 5 pe
şantier: Constantin Predescu la şantierul Hotelului Căciulata, iar
dr. Gheorghe Mămularu la şantierul Bazei de Tratament; periodic
raportau evolutia lucrărilor la Consiliul Popular al judeţului
Vâlcea şi la Ministerul Turismului.
Construirea acestui complex a fost supravegheată şi de
conducerea Ministerului Turismului, în special de Ştefan Enache,
adjunct al ministrului şi de dr. Laviniu Munteanu. Constructia s-a
terminat în luna decembrie 1979. Complexul este format din
următoarele elemente:
- Motelurile „Căciulata”, „Cozia” şi „Oltul”, fiecare cu câte 400
de locuri pentru cazare, camere cu 2 paturi şi grup
sanitar;
- Baza de Tratament cu secţiile: bai minerale,
hidroterapie, electroterapie, sală de gimnastică,
piscină şi laborator. Capacitatea bazei de tratament
era de peste 4000 de proceduri balneofizioterapie
pe zi.
- Ştrandul termal.
- Terenul de sport.
- Izvoarele minerale.
Au fost inaugurate la 28 iunie 1976 Hotelul
„Căciulata” şi Baza de tratament; în august 1977,
Hotelul „Cozia” şi în decembrie 1979, Hotelul
„Oltul”.
Începând din anul 1977 au început să vină
la tratament turişti din ţările europene şi Israel.
Acestia au fost cazaţi numai la Hotelul „Căciulata”.
La Complexul Balnear de la Cozia se tratează
boli digestive, renale, respiratorii, reumatismale,
metabolice şi alergice.
La buna functionare a acestui complex a contribuit foarte
mult dr. Gheorghe Mămularu împreună cu cadrele medicosanitare.
La construirea acestui complex au colaborat următoarele
instituţii şi întreprinderi:
1. Ministerul Turismului ( Ion Cosma ministru, Ştefan Enache
adjunct al ministrului şi dr. Laviniu Munteanu, consilier cu
probleme balneare )
2. Institutul „Proiect” Braşov ( Gh. Cristescu, arhitect şef )
3. Institutul de Balneofizioterapie din Bucureşti ( Prof. Dr.
Traian Dinculescu, director; arhitect Darius Ionescu-şeful secţiei
tehnice ).
4. Consiliul Popular al judeţului Vâlcea ( Petre Dănică preşedinte, economist Nicolae Albu - vicepreşedinte ).
5. Întreprinderea de Construcţii a judeţului Vâlcea ( Ion Cercel
- director, Gheorghe Chelcea - inginer şef ).
6. Consiliul Popular al Oraşului Călimăneşti (Vasile Dumitrescu
- preşedinte, Vasile Chiroiu - vicepreşedinte )
7. Complexul Balnear Călimăneşti (Constantin Predescu director coordonator, dr. Gh. Mămularu - director medical )
8. Cooperativa Agricolă de Producţie Jiblea - Călimăneşti
(Gheorghe Iacobici - preşedinte ).
În această lucrare am prezentat istoria Complexului Balnear
de la Cozia.

Dr. Gheorghe Mămularu
Dr. George Mămularu

Duminică, 24 iunie 2018

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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C

a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat
lui Neagoe Basarab, voievod român care a domnit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor de spiritualitate
eporter: românească”
Despre
ciocolată s-au
auzit
(Ediţia a IX-a). Acesta s-a desfăşurat,
nu ca
anul

cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scr
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
partea primăriei oraşului Călimăneşti a pa
pat, şi a luat cuvântul, Vasile Scârlea-pro
nr. 2/2018
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doctor în ist
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă- Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile secretarul general al Forumului Râmniculu
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu,
tul Vasian
Mircescu,
comandorul
în re
și atac vascular
cerebral,
scad
acestea,
de produse
au un adaos
de zahăr
miracolMihail
al naturii.
Nu cred să existeRadio
au altRomânia-„Despre
produs riscul de infarct
Driva,astfel
preşedinta
Forumului
Cultural
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CACAUA - MEDICAMENT MIRACULOS

R

sau am citit în literatura
beletristică a timpului numai
lucruri minunate. Unul
dintre acestea îl constituie
faptul consumat în secolele
trecute, când, undeva, o
indiancă a salvad un evadat
dintr-o insulă a morţii, plin de răni şi arsuri de la
soare, scufundându-l cu o trestie în gură, într-o
groapă cu ciocolată lichidă (cacao, desigur).
Sau mi-a povestit tatăl meu, că, atunci când s-a
trezit din stopul cardiac cu medicul peste el,
acesta spunându-i: „Din clipa asta aţi terminat
cu fumatul!”, el l-a întrebat: ciocolată am voie
să mănânc? Răspunsul medicului a fost: „Da, să
fie neagră şi amară!...Care sunt calităţile acestui
„medicament miraculos”, cacaua?
La Taifas-15 05 15: Cacaua este cea mai
bogată sursă de antioxidanți polifenoli, cu efecte
cardio-protectoare senzaționale. Acum câteva
mii de ani, când cacaua a fost “domesticită”
Constantin
- HUREZI
pentru primaMĂNESCU
dată, oamenii
o consumau în
băuturi simple, neîndulcite, preparate cu apă.
el mai
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XVIreferindu-se
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de Viaţa
cacao de
peste 70%.
Cu toate
(1512-1521).
Din
Sfântului
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deplin de beneficiile pe care cacaua le are să împace deopotrivă şi gustul copiilor şi gustul arterială, scad colesterolul, relaxează vasele de pcickir
asupra sănătății noastre. ..Se pare că locuitorii vârstnicilor. Este şi un foarte bun stimulent al sânge, subțiază sângele, împiedică formarea de
din Guatemala au descoperit o metodă simplă plăcerile vieţii. Este simbolul copilăriei fericite, cheaguri. Un interes aparte al cercetătorilor s-a
și eficientă de a savura la maxim proprietățile este produsul de bază, natural, al cofetarilor. Nu axat asupra flavonolilor din cacao: flavan-3-oli,
terapeutice ale pudrei de cacao. Aceștia beau cred că putem vorbi de plăcerea gustului, de catechine, epicatechine și proantocianidine.
“cacao caldă”, preparată cu apă fierbinte. Fără desert, de dulciuri şi îngheţate fără produsele Acești compuși naturali nu doar protejează
celulele corpului de distrugerea prematură,
lapte, fără zahăr.
care au la bază cacaua...
Reporter: Eu bănui că o ştiu, nu odată,
La Taifas-15 05 15: Cacaua conține peste 700 ci reduc și riscul de boli mortale. Polifenolii
frecând într-o cană cacao cu zahăr, dar ard, de compuși cunoscuți, în special antioxidanți. din cacao își exercită efectul cardio-protector
totuşi, de nerăbdare să aflu reţeta!
Antioxidanții sunt compuși pe care plantele le în două feluri: reduc oxidarea colesterolului
La Taifas-15 05 15: Ingrediente necesare: fabrică pentru a preveni distrugerea prematură “rău” (principalul factor al bolilor coronariene
2 linguri de cacao, 1 cană de apă fierbinte. Se a propriilor celule, cauzată de expunerea la – infarctul și atacul vascular cerebral), și previn
poate adăuga după preferinţă: ½ linguriță de căldură, lumină, aer, umiditate și timp. În ateroscleroza. Cacaua are de asemenea un
scorțișoară, 2 lingurițe de zahăr brun sau miere, corpul nostru, mulți din acești compuși previn efect anti-coagulant asemănător aspirinei.
1 lingură de lichior. Iată şi modul de preparare: deteriorarea celulelor, îmbătrânirea prematură Chiar și o cantitate mică de cacao poate reduce
colesterolul din sânge și tensiunea arterială.
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până când ingredientele se omogenizează și pe rafturile magazinelor... Sub ce formă mai arterelor.
Cacaua caldă este de asemenea un tonic
se transformă într-o pastă. Turnați peste ele întâlnim, cacaua?
apa fierbinte, și amestecați. Beți această cacao
La Taifas-15 05 15: Pudra de Cacao. Pulberea foarte bun pentru psihic: alungă depresia și
din dimineața,
tinereţe laînConstantinopol,
unde
s-ar fi ocubiserică-mausoleu,
menită un
să grup
fie locul
de marea
ei din temelii.
îmbunătățește
considerabil
dispoziția.
caldă
loc de cafea. Dacă
nu puteți
de cacao
este foarte bogată în polifenoli,
pat
între
altele
și
cu
supravegherea
lucrărilor
de
îngropăciune
a
lui
și
a
membrilor
familiei
sale,
a
Cea
de-a treia
mare ctitorie
Alte alimente bogate
în antioxidanți
care a lui Ne
renunța la cafea, beți cacaua caldă mai târziu, de antioxidanți protectori, regăsiți de asemenea
construcţii
a unei
ar fi adus
cu el, când
devenit
în în
1793
sediu
al Episcopiei
este biserica mânăstirii
protejează Basarab
sistemul cardiovascular
sunt: ceapa,Snagov, sit
până
în ora 14.
Putețimoschei,
înlocui cacaua
cu carob
în vinul
roșu și
ceaiul
verde:
antociani, Argeșului,
merele, ceaiul
și vinul
(pudră
de roșcove).
Estemeșter
la fel cu
de numele
bogată în
izoflavone,
flavonoide, înflavonoli
și flavone.
s-a întors
în ţară, un
Manolli
fiind restaurată
anii 1875-1886
de arhitectul
pe verde
o insulă
deroșu.
pe lacul Snagov, la 40
antioxidanți.
Se care
găsește
la magazinele
naturiste. Dacă
Aceștiafrancez
au o Andrė
influență
benefică
îndeosebi
din Niaesia,
lucra
la Constantinopol.
Lecomte
du Noȕ
y.
depărtare de București. Construită între
Reporter:
Întradevăr,
cacauaatunci
este un
asupra sistemului
reduc
KIS introduc
aceste
știri sunt
adevărate,
Manolli,
Dar marelecardiovascular:
domnitor Neagoe
Basarab, care 1517-1521, Simona
această Maria
biserică

BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

C

arhul Constantinopolului, întocmită de Gavriil identificat cu meșterul Manole al legendei po- a dat ţării unul din cele mai preţioase monu- peisajul architectonic al Tării Românești u
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din pulare, ar fi mai degrabă un armean care lucra mente de arhitectură românească, după cum nou de lăcaș, cel numit ”athonit”, adică înr
afirma Grigore Ionescu în 1937, în a sa sinteză de arhitectura religioasă de la Sfântul M
Muntele Athos, aflăm despre acţiunea de ridi- la Constantinopol.
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