ECOSTAR 21 • INTERFERENȚA ARTELOR

Anul VI • Nr. 3 (13) • noiembrie 2018 • editat de INTOL PRESS sub egida ECOSTAR 21 • www.culturaarsmundi.ro

Cuprins:
• MEDICII ȘI MAREA UNIRE (I)
George MĂMULARU.......................... pag. 3
• SFÂNTUL NEAGOE BASARAB IZVOR DE SPIRITUALITATE
ROMÂNEASCĂ (II)
Simona Maria KIS. ............................ pag. 4
• AMINTIRI DE DINCOLO, DIN CAMERA
BUNĂ...
Ion PREDESCU. ................................ pag. 4
• CONSTANTIN ZĂRNESCU: ”ROMA
SORGINTEI NOASTRE”
Petre CICHIRDAN.............................. pag. 5
• JUDEȚELE DIN ROMÂNIA CARE AU
DEVENIT UN MAGNET PENTRU
INVESTITORI
Emil MANZUR.................................. pag. 5
• ”ÎN CĂUTAREA SATULUI STRĂBUN”
Rudy ROTH..................................... pag. 6
• vâlcea cantabilă, în scandarea-rostire, a lui petrinel
ștefănescu: „dumneavoastră,
vâlcea noastră”
Ion PREDESCU. ................................ pag. 7
• despre rome, latinizare,
romanizare
Mihai SPORIȘ. ................................. pag. 8
• GEORGE ACHIM: ”CAPTIV ÎN
LIBERTATE”
pcickirdan...................................... pag. 9
• ION TĂLMACIU: ”LACRIMA DIN
ȚĂRÂNĂ”
Petre CICHIRDAN.............................. pag. 9
• COMUNICAT DE PRESĂ............ pag. 10
• FILE DIN ISTORIA ACȚIONĂRILOR
HIDRAULICE DIN ROMÂNIA (II)
Petrin DRUMEA.............................. pag. 10
• YARROW ȘI PROBLEMA BASARABIEI
Simona Maria KIS. .......................... pag. 10
• ORTODOXIA, CARACTERISTICA
RELIGIEI CREȘTINE (II)
Arhim. Veniamin MICLE.................... pag. 11
• noi toți cei drepți suntem
fiii lui israel
Simion PETREE............................... pag. 11
• GRIPA AVIARĂ, PESTA PORCINĂ...
OARE CE URMEAZĂ?
S M KIS........................................ pag. 12
• DESPRE CUTREMURELE DE
PĂMÂNT ȘI URMĂRILE LOR
Gheorghe PANTELIMON.................... pag. 13
• un incident absurd, tipic
pentru... românia
Marian PĂTRAȘCU........................... pag. 14
• CÂMPIA FACEBOOK
Gheorghe Puiu RĂDUCAN.................. pag. 14
• PROZĂ ȘI POEME
Constantin GEANTĂ......................... pag. 15
• EPIGRAME
Ion MICUȚ................................................ pag. 15
• „încălzirea globală e un
mizilic, ...”
pcickirdan.................................... pag. 16

Preoți ortodocși în Primul Război
Mondial și aportul lor la înfăptuirea
Marii Uniri din 1918
Pr. Dr. Ioan DURĂ

U

nul din pilonii de bază ai neamului românesc în dăinuirea sa
istorică a fost Biserica Ortodoxă, adevăr ocultat în cei patruzeci si cinci de
ani de ani de dictatură comunistă în Romania, și, din păcate, a continuat să fie
de către mulți și în cei aproape treizeci
de ani de post-comunism.
Realitatea este că Biserica Ortodoxă
Română, prin clericii săi, a fost aceea care
a cultivat și păstrat unitatea de credință
și de limbă a românilor, menținând astfel trează conștința
unității lor etnice, realitate ce a făcut posibilă înfăptuirea unirii
lor politice de la 1600, 1859 și 1918. Dar nu numai atât, fiindcă
Biserica Ortodoxă Română, prin clericii săi, a și sprijinit efectiv
marile uniri politice de la 1600, 1859 și 1918, fapt consemnat
chiar de străini. Așa bunăoară, un cronicar maghiar scria la
sfârșitul secolului al XVI-lea că biruința domnitorului Mihai
Viteazul în Transilvania a fost pregătită și ’’prin lucrarea tainică
a preoților și călugărilor’’1. Iar trei secole mai târziu, preotul
ardelean Dr. Sebastian Stanca, luptător pentru Marea Unire
și arestat cu domiciliul forțat în Ungaria la 15 august 1916,
scria că ’’stăpânirea ungurească a înțeles prea bine
că preoții au fost vestalele cari au ținut pururea
vie flacăra focului credinței naționale în poporul
românesc și furia aceleia s-a năpăstuit mai ales
asupra preoților, amăgită de credința deșartă :
bate-voi pastorul și se va risipi turma’’2.
Unirea de la 1600 a arătat românilor calea
de urmat; unirea de la 1859 a constituit prologul
independenței de la 1877, iar aceasta din urmă
a devenit preludiul Marii Uniri de la 1918. Însă
toate cele trei uniri politice amintite au fost cu
putință pentru că Biserica Ortodoxă Română a
fost biserica neamului românesc de pretutindeni,
fiindcă hotarele ei nu au coincins cu cele ale statului român
existent de-a lungul secolelor. Hotarele Bisericii Ortodoxe

Române au fost și sunt acolo unde vietuiește neamul
românesc. Iar ființa neamului românesc, răspândit și supus
să viețuiască sub alte stăpâniri statale, a dăinuit și fără stat
tocmai prin biserica sa. Fiindcă, așa cum declara și istoricul
Neagu Djuvara în 2010, într-un interviu : ’’Ființa neamului
să nu dispară, dar nu ființa statului, care e o entitate
juridică!’’3. Oricum, cert este că păstrându-i ființa neamului
românesc, Biserica Ortodoxă i-a creat și acea ’’forma mentis’’
românească și ’’dimensiunea românească’’ a existenței sale.
Firește, nu doar neamul românesc a dăinuit secole fără
propriul său stat, păstrându-și însă ființa sa, ci și alte popoare
europene. Primul Război Mondial a fost socotit de către
români a fi războiul de reîntregire națională, motiv pentru
care în marea luptă împotriva armatelor inamice a participat nu numai armata română, ci și bărbați de toate vârstele, profesiile și meseriile, dar chiar și femei și copii, după
cum aduce mărturie placa comemorativă din Târgu Jiu : ’’14
octombrie 1916. Aici, bătrânii, femeile, cercetașii și copiii
Gorjului au oprit năvala vrăjmașă, apărându-și cu vitejie
căminurile.’’4
De la Primul Război Mondial nu puteau lipsi, firește,
tocmai preoții ortodocși care au fost luptători de secole
pentru păstrarea limbii, legii românești (a credinței creștine
ortodoxe) și a moșiei (a ținuturilor și plaiurilor strămoșești).
Așa s-a făcut că peste 250 de preoți ortodocși au
însoțit armata română, în calitate de confesori
militari, în timpul Primului Război Mondial pe
perioada 1916-1918. Unii dintre acei preoți ’’au
căzut la datorie, contractând tifosul exantematic
sau febra recurentă’’, întrucât ’’preoții au
fost mâna dreaptă a medicilor în combaterea
epidemiilor, suplinind adeseori lipsa medicilor,
prin îngrijirea și pansarea răniților pe front.’’5 În
timp ce alți preoți militari se întorceau la casele lor
răniți sau bolnavi. De asemenea, sute de preoți au
fost anchetați, torturați, prădați sau alungați din
parohiile lor de către forțele militare inamice iar
alții au fost luați prizonieri sau împușcați în teritoriile ocupate
de armata germană. Iar în Transilvania, zeci de preoți au fost
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închiși în temnițele maghiare, dintre care unii erau condamnați la
moarte sau la ani grei de închisoare. În timp ce alți zeci de preoți
au fost deportați în vestul Ungariei, în județul Sopron, unde au
viețuit în condiții inumane până la eliberarea lor de către ostașii
armatei române în 1919.6
Interesante știri despre preoții ortodocși confesori militari din
Primul Război Mondial le aflăm din însăși memoriile, rapoartele
și însemnările publicate de aceștia.
O primă lucrare de acest gen aparține preotului Constantin
Nazarie, întitulată ’’Activitatea preoților de armată în Campania
din 1916-1918’’, editată în 1920 și reeditată la editura Patriarhiei
Române, ’’Basilica’’, în 2018. Preotul Constantin Nazarie, profesor
universitar de Teologie Morală la Facultatea de Teologie a
Universității din București, fusese ales de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în martie 1915, ca ’’Protopop al preoților de
armată’’ și ’’Șef al Serviciului Religios’’ pe lângă Marele Cartier
General al Armatei Române în vreme de mobilizare și de război.
Din aceeași lucrare a preotului C. Nazarie aflăm că în baza
ordinului circular Nr. 19001 din 9 martie 1917, dat de Generalul
Prezan, Șeful de Stat Major, General al Armatei, preoții de la
regimente erau asimilați gradului de locotenent, iar cei care se
distingeau în exercitarea misiunii lor în cel de căpitan. În timp
ce ajutorul Șefului Serviciului Religios este asimilat cu
gradul de Maior, iar Șeful Serviciului Religios cu gradul
de colonel.7
La rândul său, preotul N. V. Hodoroabă, ’’fost
confesor al Reg. 69 inf. și al brigăzii a 10-a Artilerie’’,
și-a publicat impresiile și notele zilnice din perioada
15 august 1916-5 martie 1917 în lucrarea întitulată,
’’Din războiul de reîntregire’’, apărută la Editura Cartea
Românească, în 1923. Lucrarea preotului Hodoroabă a
fost prezentată și analizată, pe larg, de domnul Dr. Mihai
Neagu în ’’Buletinul Bibliotecii Române’’ din Freiburg,
vol. V (XXVI), 2018, p. 359-368.
Doi ani mai târziu, în 1925, la București, un alt
preot de armată în Primul Război Mondial, preotul
Dr. Sebastian Stanca, și-a publicat memoriile în
cartea ’’Contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul
pentru întregirea neamului (1916-1919)’’, Editura ’’Cartea
Românească’’.
După câțiva ani, tot un preot de armată în Primul Război
Mondial, și anume Iordăchescu Cicerone, a publicat în 1937,
’’Însemnări din anii 1916-1919’’ la Tipografia Alexandru Terek din
Iași. Iar în 1940, preotul de armată Grigore N. Popescu a publicat
volumul ’’Preoțimea română și întregirea neamului’’, tipărit la
Tipografia ’’Vremea’’ din București.
Se cuvine însă semnalat că, recent, Gheorghe Nicolescu,
Gheorghe Dobrescu și Andrei Nicolescu au semnat voluminosul
volum, ’’Preoți în lupta pentru făurirea României Mari 19161919’’. Editat de Fundația ’General Gușă’, la Editura EUROPA
NOVA, București, 2000. Și potrivit celor trei autori ai volumului,
documentele cuprinse, ’’extrase din tezaurul Arhivelor Militare
Române, stau mărturie despre faptele și bravura preoților
participanți la etapa care a încheiat îndelungata luptă a
poporului român pentru Unitate Națională. Ei s-au dovedit a
fi, alături de întreaga Oștire română, bravi soldați, atât ai Țării
cât și ai Credinței.’’ (p. XIV-XV). Într-adevăr, cele de mai sus sunt
coroborate și de rapoarte, memorii, ordine circulare și scrisori ale
unor preoți confesori, inserate în volumul de mai sus, adresate
Protopopului Armatei, Constantin Nazarie, din care prezentăm
câteva: a) În scrisoarea sa din 12 octombrie 1916, ’’Iconomul
Ioan Gheorghiu, preot confesor al Regimentului 73 Infanterie
către Prea Cucernicul Iconom Constantin Nazarie, Protopop
al preoților de armată la Marele Stat Major’’, ii aducea la
cunoștință că: ’’Datoria mi-o indeplinesc cu sfințenie, căci stau la
graniță în ploaie de gloanțe și obuze, împărtășind toate chinurile
războiului cu toți ofițerii și soldații regimentului în chiar linia de
luptă.’’ (p. 43, document nr. 47). b) Preotul Nicolae Proca, de la
Regimentul 44 Infanterie îi scria aceluiași Protopop C. Nazarie,
la 18 octombrie 1916: ’’După nenorocita retragere de la Sibiu,
pe defileu, ... am trecut prin ploia de gloanțe scăpând numai cu
viața și ceea ce am avut pe mine ... . Am dormit adesea apoi
pe munți, în ploaie, zăpadă, noroi, în tranșee etc, mâncat sau
nemâncat, cum a dat Dumnezeu.’’ (p. 44, document nr. 48); c)
Preotul Regimentului 30 Infanterie, Ioan I. Bărbulescu, îi scria,
printre altele, Protopopului C. Nazarie, la 22 iulie 1917: ’’De la
început și până acum am mers pe jos cu soldații și am luat parte
cu ei la lupte și la toate încercările, sub gloanțe și obuze inamice,
iar nu la adăpost și zeci de kilometri departe de front.’’ (p. 98,
document nr. 103); d) Emoționante sunt și cele scrise de Preotul
N. Hodoroabă din Regimentul 69 Infanterie în Memoriul său, din
30 august 1917, despre activitatea sa din ’’prima campanie, de
la 15 august 1916-5 martie 1917’’, adresat aceluiași Prootopop
C. Nazarie: ’’În Ardeal. Trecând frontiera pe la Bicaz, arătam
atât soldaților din jurul meu cât și populației civile românești
ce o întâlneam în cale, că trăim zile mari, că generații întregi
s-au stins dorind să vadă căderea pietrelor nedrepte de hotar și
ivirea steagurilor din Romania liberă pe pământul Transilvaniei.

nr. 3/2018
Am îmbrățișat pe primii bătrâni cu plete sure, care la trecerea
noastră se descopereau și-și făceau cruce, ridicând ochii umezi
spre cer și zicând: ’Ajută-le Doamne !’. Farmacistul sublocotenent
Marino GH. și mai mulți sanitari, mișcați la aceste scene,
băteau din palme și strigau: ’Bravo, părinte, să trăiești !’.’’ (p.
101, document nr. 106); e) O interesantă ’’Declarație’’ trimitea
Protopopului C. Nazarie și preotul Ștefan Ionescu-Cazacu, la
5 octombrie 1917, începută astfel : ’’Subsemnatul preot Sach.
St. Ionescu, confesorul Regimentului Olt Nr. 3, pe când eram
lângă Drapel în ploaia de gloanțe și ghiulele, pe ziua de trei
septembrie 1916, și căzând un obuz de calibrul cel mai mare
de la inamic, făcând explozie foarte mare, pe sergentul portdrapel, Mihăilescu Constantin, l-au amestecat cu pământul
îngropându-l, iară pe plutonierul Lămboiu Radu l-au vânturat...,
și căzându-i Drapelul din mână, eu imediat l-am luat și am fugit
cu el din acest atac crâncen, fugind până la satul Cochirleni,
ca 6-7 km în Dobrogea, unde l-am scăpat.’’ (p. 109, document
nr. 111) ; f) Iar preotul de armată, Cârlănescu M., în raportul
trimis Protopopului C. Nazarie, la 14-26 noiembrie 1917, îi scria:
’’Stau de vorbă cu iubiții noștri ostași, le dau cărți de citit, cele
mai minunate din biblioteca Cercului ’Deșteptarea Sătenilor’
din Fălticeni, care cerc a scos o foaie pentru popor ’Vestitorul
Satelor’ și o bibliotecă populară. ... în urma consfătuirii
ce am avut, s-a alcătuit o cantină școlară unde iau masa
de două ori pe zi 140 copii. Asemenea hrană se dă la toți
copiii orfani și familiile fără mijloace. S-a luat hotărârea
ca din hainele uzate să se facă haine la copiii orfani, a
început lucrul.’’ (p. 118, document nr. 122); g) Iată însă
și ’’Dare de seamă’’ a preotului N. Ciapă, confesor al
Regimentului 10 Vânători despre cuvântările sale ținute
în Basarabia, județul Orhei, ’’de la 1 februarie până la
29 aprilie 1918’’, trimisă tot Părintelui C. Nazarie la 2
mai 1918, în care-i scria: ’’In 4 februarie. Predică ținută
în biserica din comuna Criuleni, după săvârșirea Sfintei
Liturghii, pentru prima dată în limba românească. ... În
11 februarie. Predică ținută în biserica din comuna Ustie
după săvârșirea Sf. Liturghii și aici pentru prima oară în
limba românească. ... eu, ca transilvănean, am fost învrednicit
de Dumnezeu a sluji într-o biserică din Basarabia, unde pentru
prima oară de 106 ani se slujește în limba strămoșească.’’ (p. 205,
document nr. 185).
La sfârșitul volumului editat de Fundația ’’General Ștefan
Gușă’’ se află expus Referatul Protoieriei preoților militari ’’asupra
activității preoților de armată în campania din 1916-1918’’, care
este aproape identic cu cel al Protopopului Nazarie C. inserat în
lucrarea sa, ’’Activitatea...’’, dar cu precizarea că primul conține o
listă cu 165 preoți de armată (între care și diaconul Danău C.), în
timp ce al doilea cu 168.
Din volumul editat de Fundația ’’General Ștefan Gușă’’ aflăm
că : ’’În actuala campanie au fost mobilizați în total
252 preoți, dintre care doi n-au funcționat efectiv.
Dintre aceștia, 46 au fost demobilizați, pentru diferite
motive : 25 au fost dați ca dispăruți și prizonieri, dintre
care 5 morți. Au fost 6 răniți. S-au avansat 147 la gradul
de căpitan asimilat : 5 au fost propuși spre avansare. O
bună parte dintre cei neavansați ar fi meritat aceasta,
dar schimbarea comandanților a făcut, ca mulți preoți
să nu obțină la vreme foile calificative și deci să-i apuce
demobilizarea neavansați. La trupele din Basarabia au
rămas mobilizați 40 de preoți. ... La finele prezentului
dau liste de numărul preoților mobilizați, demobilizați,
avansați, propuși la avansare, și de cei dispăruți, morți
și răniți.’’ (p. 323-324). Într-adevăr, la paginile 348349 este inclusă lista cu cei 252 de preoți mobilizați
în campania din 1916-1918, iar la p. 349 găsim lista cu cei 24 de
’’preoți dispăruți (prizonieri sau morți)’’, precum și numele celor
4 preoți răniți.
De semnalat că anul acesta, 2018, a fost publicat volumul
I al unei lucrări, semnat tot de Gheorghe Nicolescu, Gheorghe
Dobrescu și Andrei Nicolescu, în care sunt expuse toate actele
oficiale și corespondența privitoare la organizarea Serviciului
religios al Marelui Cartier General din perioada 1916-1919, apărută
la Editura Basilica a Patriarhiei Române, și anume, ’’Biserica
Ortodoxă Română și Marea Unire. Preoți în tranșee. 1916-1919.
Organizarea Serviciului Religios al Marelui Cartier General’’.
Relevant este că tot în 2018, au fost publicate alte două volume,
la aceeași editură a Patriarhiei Române, întitulate, ’’Biserica și
Marea Unire’’, care conțin studii și articole consacrate participării
clericilor (ierarhi, preoți și diaconi), cântăreților bisericești,
monahilor și monahiilor Bisericii Ortodoxe Române în Primul
Război Mondial, apărute cu ani în urmă în publicații centrale
și eparhiale ale acesteia. Și ar mai fi de precizat că în unele din
respectivele studii și articole, inserate în volumul al II-lea, aflăm
și alte nume de preoți ortodocși participanți la Primul Război
Mondial, neconsemnați de Preotul Nazarie Constantin în lista
sa cu cei 168 de preoți. Astfel într-un articol publicat în 19788
și inserat în volumul al II-lea, menționat mai sus, aflăm despre
preotul Petru Popa9 din Dagâța (jud. Iași), care ’’a îndeplinit funcția

de preot-duhovnic în cadrul Regimentului 54 Infanterie încă din
1915.’’ (p. 28). Și în raportul-memoriu10 întocmit în 1918, preotul
Petru Popa nota: ’’Ca bun român mă hrănisem încă din copilărie
cu speranțele împlinirii idealului..., iar acum când întreg neamul
românesc era chemat la înfăptuirea acestui ideal, la această
acțiune demnă de virtutea neamului românesc, un simțământ
de mândrie ascunsă s-a ivit în mine.’’ (p. 28). În același timp, întrun studiu inserat în același al II-lea volum, ’’Biserica Ortodoxă
Română și Marea Unire’,’ aflăm numele altor trei11 preoți
duhovnici de la diferite unități ale Armatei Române din timpul
Primului Război Mondial, și anume: ’’Matasă C. (locotenent), de
la Biserica ’Adormirea’ - Piatra Neamț, la Sanatoriul ’În Carpați’
(p. 135) ; ’’Donos V. (căpitan), de la Dobrovăț - Iași, la Regimentul
I Vânători’’ (p. 135) ; ’’Popovici Teodor (locotenent), de la DagâțaRoman, la trenul sanitar nr. 10’’ (p. 135).
Activitatea preoților ortodocși pe front a fost jertfelnică,
plină de dăruire patriotică, intensă și diversă, cum constata
spre sfârșitul anului 1917, Superiorul preoților de armată,
Protopopul C. Nazarie, și anume că ’’s-au făcut slujbe frumoase,
s-au ținut conferințe, s-au format coruri, s-au făcut șezători,
s-au dat serbări, s-a îndulcit viața soldaților și bolnavilor și, unde
împrejurările n-au permis, preotul, prin prezența și vorba lui prin
tranșee, a turnat duh de nădejde în viitor în sufletul ostașului.’’
(p. 57-58). La care trebuie amintită activitatea preoților confesori
de alfabetizare a unora dintre ostași, de înființare de biblioteci
de tranșee și de contracarare a propagandei duse în rândul oștirii
de către adventiști de sabotare și neparticipare la război, așa
cum o mărturiseau preoți de armată în memoriile si rapoartele
acestora. Astfel, de exemplu, în raportul către Protopopul C.
Nazarie, preotul Regimentului 1 Grăniceri Activ, V. Bejenaru, din
27 mai 1917, îi aducea la cunoștință superiorului său, că: ’’În
regimentul nostru, în luna februarie, s-au găsit fițuici volante,
strecurate de dușmanii noștri cu rugăciuni prin care se îndemnau
soldații noștri să nu tragă focuri în inamic, atunci când se vor afla
în fața lui. Motivul că însăși Maica Domnului s-ar fi coborât în
mijlocul focurilor și în primele rânduri de atac asupra inamicului
și că ar fi suspinat și plâns, îndemnând să înceteze și să nu mai
tragă focuri.’’12
Evident, se cade evidențiată mai ales activitatea principală
a preoților de armată, cea duhovnicească, de săvârșire a
Sfintei Liturghii atât pentru oaste cât și în localitățile vecine
regimentului aflate fără preot, de spovedit și împărtășit oamenii
trupei și binecuvântarea acesteia la plecarea din garnizoană la
locul destinat, de sfințit Apa, de oficiat Te Deum-ul, de săvârsit
parastase pentru cei adormiți în Domnul, de binecuvântat mesele
și de rostit cuvântari ocazionale pentru susținerea moralului
ostașilor și de prezență permanentă în mijlocul acestora.
Preotul colonel C. Nazarie prezintă, de altfel, sumar în cartea
sa, ’’Activitatea...’’, strădaniile celor o sută șaizeci și șapte de
preoți militari aflați sub comanda sa în anii 1916-1918,
în baza aprecierilor elogioase ale ofițerilor superiori
și conchide că: ’’Preoțimea noastră, nedeprinsă cu
rigorile armatei și neîncetățenită în cadrele ei, a
știut să-și facă repede loc printre ostași și mai marii
lor, dând dovadă de curaj și devotament cu adevărat
creștinesc, și a izbutit astfel să scrie una dintre paginile
cele mai frumoase ale istoriei Neamului și Bisericii,
la a căror recunoștință cred că și-a câștigat dreptul.’’
(p. 68). Într-adevăr, din mărturiile Protopopului C.
Nazarie și ale ofițerilor superiori ai Armatei române
rezultă ca preoții militari din Primul Război Mondial
s-au dovedit a fi patrioți, curajoși, plini de dragoste
creștinească, devotați misiunii și datoriei lor de preoți
pe front; îmbărbătau și contribuiau la susținerea
moralului ostașilor, răniților și bolnavilor, fiind ei pildă de curaj
și dispreț față de moarte, propovăduiau cuvântul Evangheliei și
întăreau credința ortodoxă, țineau cuvântări morale și patriotice,
îngrijeau, pansau și transportau pe răniți, combăteau epidemiile,
mergeau ’’prin tranșee, cu crucea în mână, și înfruntând pericolul
sub bombardamentul inamic’’, chiar și ’’în fruntea soldaților’’ (p.
87) în luptele grele și îngropau creștinește pe cei morți ’’chiar sub
bombardamentul artileriei’’ (p. 148). În fine, preoții au înfruntat
oboseala frontului și lipsa de hrană și medicamente împreună
cu trupa.
Dintre preoții militari prezenți în cartea preotului C.
Nazarie, elogiați de ofițeri superiori pentru activitatea acestora,
menționăm câțiva dintre aceștia: preotul Elian D., din PiscoiuGorj, de la Regimentul 3 Vânători, care a activat și în Basarabia,
unde ’’a luat parte activă la promovarea limbii române în biserici și
școli.’’ (p.88); preotul Popescu Alexandru din Hăbeni, Dâmbovița,
de la Spitalul de Contagioși Nr. 2, care în ’’Adjudul Nou a înființat
o cantină pentru 1.500 copii orfani’’ (p. 89); preotul Pădureanu
P. de la Saca de Câmp, Dolj, de la Brigada a II-a Artilerie, care
lua ’’parte la lupte sub ploaia de foc’’ (p. 90); preotul Măndescu
Sp., din Calapăr-Dolj, de la Brigada 10 Infanterie era ’’veșnic în
mijlocul soldaților.
(Continuarea și notele explicative în Cultura Vâlceană nr. 152,
decembrie 2018)
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MEDICII ȘI MAREA UNIRE (I)
“Unirea Națiunea a făcut-o” (Mihail Kogălniceanu)
George MĂMULARU

C

ând ne referim la Marea Unire din
1918, negreșit trebuie să ne gândim
la cele trei clipe astrale ale românilor,
care le-au marcat existența în anul de
grație 1918: 27 martie/9 aprilie – unirea
Basarabiei, 15/28 noiembrie – unirea
Bucovinei și 18 noiembrie/1decembrie –
unirea Transilvaniei cu Patria Mamă.
Momentul 1 Decembrie 1918 reprezintă desăvârșirea unui proces îndelungat,
desfășurat de-a lungul multor secole și
presărat cu numeroase eforturi, sacrificii și
jertfe ale multor generații de români, o adevărată Via Dolorosa,
la capătul căreia s-a constituit România Mare – casa comună a
tuturor românilor, pentru care soarele de la București răsare.
Mihail Kogălniceanu spunea că “Unirea națiunea a făcut-o”,
dar “pe trunchiul suferinței românești” – completa Adrian
Păunescu. În primele rânduri ale acestei lupte s-au aflat
personalități din toate provinciile românești, ce reprezentau
diverse categorii sociale, de profesiuni dintre cele mai diverse.
Printre aceștia s-au aflat și medicii, care au activat, fie pe front, în
prima linie, sau în spitale, pentru tratarea și vindecarea răniților
și a ostașilor afectați de molimele ce bântuiau pretutindeni,
fie în primele rânduri ale luptei pentru afirmarea și apărarea
drepturilor românilor. În cele ce urmează vom evoca doar câteva
personalități, medici, care au luptat cu însuflețire pentru “vechile
hotare, pentru România Mare”.
DANIEL CIUGUREANU. S-a născut pe 9
decembrie 1885, în satul Şirăuţi, ţinutul Hotin,
în familia preotului Alexandru şi a profesoarei
Ecaterina Ciugureanu. Studiile primare le-a
făcut în satul natal, iar pe cele secundare în
orașul Bălți și la Seminarul Teologic din Chișinău.
În 1905 a intrat la Facultatea de Medicină a
Universității „Sfântul Vladimir” din Kiev. Pe 16
octombrie 1912, după ce a susținut examenele
în fața comisiei medicale (septembrie-octombrie
1912), a obținut titlul de medic, confirmat prin Diploma de
medic chirurg-urolog No: 31180-5151 din 2 iulie 1913. A practicat
chirurgia la spitalul din satul Vorniceni, Strășeni în 1913, la spitalul
din Hîncești în 1914, la Spitalul „Regina Maria”” din Chișinău în
1927, la Spitalul „Doctor Ion Cantacuzino” din București în 1938
și la Spitalul Central „I.O.V.” din București în 1944 - mobilizat la
război ca medic militar cu gradul de căpitan. A încheiat cariera
de medic militar în 1945 cu gradul colonel. De tânăr s-a implicat
în mişcarea de emancipare a moldovenilor de peste Prut. În
1908, alături de alţi reprezentanţi ai mişcării unioniste (Alexei
Mateevici, Simion Murafa, Ştefan Ciobanu şi Dimitrie Bogos), a
fondat cercul „Deşteptarea“, care îşi propunea să contribuie la
deşteptarea sentimentului naţional al românilor, pentru a ieşi de
sub stăpânirea Imperiului Ţarist şi a se uni cu România. Daniel
Ciugureanu a fost ales preşedintele cercului.
În mai 1912 a fost arestat pentru acţiunile sale prounioniste,
dar a fost eliberat după câteva luni. În luna mai 1913, împreună
cu alţi intelectuali moldoveni au înfiinţat revista „Cuvânt
moldovenesc“, care din 1914 va apare şi sub formă de ziar. Ziarul
a apărut până în 1919, iar din aprilie 1917, a devenit oficiosul
Partidului Naţional Moldovenesc. În Aprilie 1917, împreună
cu mai mulți intelectuali și funcționari moldoveni, a pus
bazele Partidului Național Moldovenesc care își propunea să lupte
pentru dobândirea drepturilor cetățenești și naționale pentru
moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru. Din primăvara
lui 1917 s-a implicat în pregătirea Unirii Basarabiei cu România:
a participat la numeroase conferinţe, congrese şi întâlniri.
Astfel Daniel Ciugureanu a fost un personaj-cheie în obţinerea
autonomiei Basarabiei şi în organizarea guvernului şi a Sfatului
Ţării, precum şi în stabilirea revendicărilor moldoveneşti privind
independenţa Bisericii din Basarabia, organizarea sistemului
de învăţământ în limba română, reforma agrară şi interzicerea
colonizării provinciei cu străini. Între 20 - 27 Octombrie 1917
a avut loc în Casa Eparhială din Chișinău congresul soldaților
moldoveni la care au participat aproximativ 1.000 de delegați
de la diferite unități militare. Congresul a hotărât, printre altele,
crearea Sfatul Țării – organ suprem de conducere al Basarabiei.
În acest scop a fost format un Birou de organizare din care a
făcut parte și Daniel Ciugureanu; Sfatul Țării și-a deschis ședința
inaugurală la 21 Noiembrie / 4 Decembrie 1917.
A fost deputat în Sfatul Ţării în perioada 21 noiembrie/4
decembrie 1917 - 16/29 ianuarie 1918; a fost membru în
Comisia aprovizionării și contra anarhiei și în Comisia de
declarații și statute. Pe 16/29 ianuarie 1918 a fost ales primministru al Republicii Democratice Moldoveneşti (16/29 ianuarie
1918 – 8/21 aprilie 1918). În calitate de prim-ministru a respins
pretențiile teritoriale ale Ucrainei care dorea să anexeze nordul
Basarabiei (Hotinul) și sudul Basarabiei (Bugeacul), iar mai apoi
toată Basarabia; a făcut tot posibilul ca să fie oprite omorurile,

violurile și jafurile săvârșite de soldații ruși bolșevizați, care,
aflându-se în retragere de pe frontul român spre Rusia, devastau
moșiile moldovenilor și jefuiau populația din Basarabia. Pentru
a opri anarhia Premierul Daniel Ciugureanu a dus tratative cu
România și a cerut ajutor militar; în ianuarie 1918, Divizia 11
română, condusă de generalul Ernest Broşteanu, a intrat în
Chişinău şi a restabilit ordinea.
În acest context, Ciugureanu l-a însărcinat pe Teofil Ioncu să
meargă la Petrograd pentru a respinge pretenţiile anexioniste
ale Radei ucrainene, în vreme ce el, la Chişinău, a convins
Sfatul Ţării să proclame independenţa Republicii Democratice
Moldoveneşti, pe 24 ianuarie/6 februarie 1918. În calitate de
premier al noului stat, Daniel Ciugureanu a transmis acte de
recunoaştere a independenţei către Anglia, Franța, Germania,
Italia, Statele Unite ale Americii şi Turcia. Dar, el urmărea unirea
cu România, astfel că a continuat demersurile pe lângă guvernul
român. De câteva ori s-a deplasat la Iași, unde a discutat cu
RegeleFerdinand I al României, cu Alexandru Averescu, cu primul
ministruAlexandru Marghiloman și cu Nicolae Iorge problemele
legate de Unire. În zilele de 28 februarie/13 martie și 1/14 martie
1918, la Iaşi, între Guvernul român și delegaţia reprezentanţilor
Republicii Democratice Moldoveneşti, din care făceau parte
premierul Daniel Ciugureanu şi Ion Inculeţ, preşedintele Sfatului
Ţării, s-au desfășurat negocieri privind unirea.
După întoarcerea la Chişinău, în şedinţa din Sfatul Ţării,
Ciugureanu a blocat toate tentativele Blocului Ţărănesc (condus
de rusul Vladimir Ţîganco) de apropiere de Ucraina sau Rusia.
Daniel Ciugureanu şi Pantelimon Halippa s-au declarat ferm
pentru o unire deplină în graniţele României.
Pe 23 martie/5 aprilie 1918 a avut loc o ultimă întrevedere
importantă între cele două delegaţii, în cadrul unui Consiliu de
Miniștri, la Iași. Atunci s-au stabilit următoarele: unirea nu va
produce nicio amputare teritorială Basarabiei, Sfatul Ţării şi
guvernul moldovenesc se vor dizolva, femeile basarabene îşi
vor păstra dreptul de vot în consiliile judeţene și va fi respectată
reforma agrară ce se înfăptuise în Basarabia. Pe 27 martie/9 aprilie
1918 în Sfatul Ţării de la Chișinău s-a votat Unirea Basarabiei
cu România. Actul Unirii a fost adus a doua zi la Iași de către o
delegație formată din Daniel Ciugureanu, Pantelimon Halippa,
Ştefan Ciobanu şi Ion Pelivan și înmânat regelui Ferdinand I.
După ce Actul Unirii a fost înmânat regelui Ferdinand I, Daniel
Ciugureanu și Ion Inculeţ au intrat în componenţa guvernului
român, ca reprezentanţi ai Basarabiei. Din această calitate, pe 1
septembrie 1919, Ciugureanu a fost delegat de Ion I.C. Brătianu
la negocierile Conferinţei de Pace de la Paris ca reprezentant al
Basarabiei. La 10 Noiembrie 1919, la Londra, delegații guvernului
român Radu Rosetti, Ion Pelivan și Daniel Ciugureanu s-au
întâlnit cu Winston Churchill. În cadrul convorbirilor care au avut
loc, au fost apreciate efortul militar și bravura trupelor române
în timpul războiului; cu acest prilej Winston Church a propus o
înțelegere între guvernul român și Anton Denikin, comandantul
trupelor alb-gardiste din Ucraina. Daniel Ciugureanu a pus
problema garanțiilor engleze în conjunctura acestei înțelegeri,
dar Winston Churchill nu a răspuns acestei obiecții, declinând
tacit orice competență. Curând, însă, în contextul în care
Anton Denikin a părăsit comanda trupelor alb-gardiste ale
generalului Piotr Vranghel și a înfrângerilor suferite de acestea,
înțelegerea respectivă nu mai prezenta interes.
După constituirea României Mari, Daniel Ciugureanu a
deţinut portofoliul de ministru pentru Basarabia (9 aprilie
1918 – 30 noiembrie 1919) în guvernele Alexandru Marghiloman,
General Constantin Coandă, Ion I.C. Brătianu şi General Arthur
Văitoianu. După aceea a intrat în Parlament, unde a deţinut
funcţiile de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (1922-1923),
de vicepreşedinte şi preşedinte al Senatului (1936-1937). Arestat
de autoritățile comuniste pentru activitatea sa politică, s-a stins
din viață la 19 mai 1950, în închisoarea de la Sighet.
ALEXANDRU VAIDA – VOEVOD. S-a născut
la 27 februarie 1872 în localitatea Olpret (azi
Bobâlna), ca descendent al unei familii vechi și
bogate, ce se înrudea cu episcopii români uniți
Ioan Bob și Ioan Lemeni. Bunicul lui Alexandru
Vaida a fost Alexandru Bohățel, căpitan suprem
al Districtului Grăniceresc Năsăud, participant la
revoluția de la 1848, iar tatăl său, Dionisie Vaida,
a participat la mișcarea națională a românilor
transilvăneni. Școala primară a urmat-o la Cluj, iar liceul laBistrița și
Brașov, unde s-a format intelectual într-un mediu german. S-a
înscris apoi la Facultatea de Medicină din cadrul Universității
din Viena. Ca tânăr medic, a lucrat scurt timp ca balneolog la
Karlsbad (Karlovy-Vary), apoi s-a dedicat vieții politice. Activitatea
politică și-a început-o în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand,
ca susținător al drepturilor românilor transilvăneni. A fost
membru al organizației studențești „România Jună”, devenind
președintele acesteia. La vârsta de douăzeci de ani s-a angajat în
mișcarea națională alături de colegii săi de la universitate. Anual,
la 3/15 mai, Alexandru Vaida-Voevod participa activ alături de
colegii săi studenți la sărbătorirea revoluției de la 1848. A fost

tot mai captivat de politică, astfel încât participa la conferințele
organizate de societatea„Politische Gesellschaft” unde erau
invitați să țină prelegeri reputați profesori, ziariști sau politicieni.
S-a implicat în campania electorală a lui Karl Lueger care a devenit
primar al Vienei din partea Partidului Creștin-Social.
Alexandru Vaida-Voevod a colaborat cu Aurel C. Popovici la
elaborarea, în 1891, a „Replicii” junimii academice române ca
răspuns la „Memoriul” studenților maghiari de la universitățile
din Budapesta și Cluj. „Replica” s-a bucurat de succes în rândul
opiniei publice internaționale, iar în 1892 a fost tipărită în cinci
limbi de circulație europeană. Prin acest document, bazat pe
legile și datele statistice oficiale ale statului maghiar erau evocate
autonomia națională, federalismul și separarea românilor și a
ungurilor din punct de vedere politic, astfel încât fiecare să aibă
propriul teritoriu național în cadrul Imperiului Habsburgic.
În 1893 a vizitat România și a participat la Conferința Națională
a Partidului Național Român care s-a desfășurat la Sibiu. La
această conferință, președinte al partidului a fost ales dr. Ioan
Rațiu; totodată s-a hotărât elaborarea unui „Memorandum” al
românilor, adresat împăratului de la Viena. „Memorandumul”
susținea revendicările românilor din imperiu și denunța politica
de asuprire națională și intoleranța practicate de guvernul de la
Budapesta. Proiectul documentului a fost elaborat de către Iuliu
Coroianu în casa lui Alexandru Bohățel, bunicul lui Alexandru
Vaida-Voevod. Delegația care a mers la Viena pentru a prezenta
„Memorandumul” nu a fost primită în audiență de împăratul
Franz Joseph; mai mult, semnatarii și conducătorii acțiunii au
fost trimiși în judecată și întemnițați.
Alexandru Vaida-Voevod a făcut parte din Comitetul
Național care a ținut locul celor întemnițați; semnează, alături
de alți patrioți transilvăneni, printre care se afla și preotul Vasile
Lucaciu, manifestul lansat în timpul procesului memorandiștilor
desfășurat la Cluj. În paralel cu activitatea politică desfășoară
și o bogată activitate de ziarist, pe care a început-o la ziarul
„Dreptatea” din Timișoara. În 1896, Alexandru Vaida-Voevod
a fost printre organizatorii manifestațiilor împotriva Mileniului,
sărbătoare a Ungariei care marca un mileniu de la stabilirea
maghiarilor pe teritoriul țării. Această inițiativă a studenților
a fost sprijinită de cercurile naționaliste austriece și de presa
vieneză. Studențimea mobilizată a participat la trei adunări de
protest desfășurate la Universitate, în sala Wimberger și în Prater.
În 1899, după terminarea studiilor, a început să practice
medicina, dar a activat și în cadrul Partidului Național Român,  în
gruparea care îl susținea pe președintele Ioan Rațiu. După
moartea lui Ioan Rațiu, se conturează, în jurul ziarului „Libertatea”
apărut la Orăștie, un curent politic decis să reorganizeze partidul
și să adopte un program nou, corespunzător schimbărilor care
s-au produs în imperiu și în societatea românească, curent la
care aderă și Alexandru Vaida-Voevod.
S-a implicat în pregătirea și desfășurarea Conferinței Partidului
Național Român din 10 ianuarie 1905 de la Sibiu care a adus
triumful noii grupări din care mai făceau parte Iuliu Maniu,
Aurel Vlad și Nicolae Comșa. Ulterior, a activat ca deputat
în Parlamentul de la Budapesta, unde s-a distins ca unul din
deputații cu vederi democratice. S-a numărat între apropiații
arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austriei
și Ungariei. Deși în 1905 Vaida a înregistrat un eșec în prima
campanie electorală pentru Parlamentul Ungariei, el a fost ales
ca deputat la mai puțin de un an, la alegerile anticipate. Și-a
păstrat mandatul până în 1918, când s-a destrămat imperiul.
În parlamentul Ungariei a apărat drepturile naţionalităţilor
faţă de politica oligarhiei maghiare; a militat pentru votul
universal, egal şi secret, inclusiv dreptul de vot al femeii, iniţiat
încă din anul 1905, şi a criticat legile şcolare ale contelui Apponi
prin care urma să se predea numai ungureşte în şcolile româneşti.
În anul 1916, după intrarea României în război contra AustroUngariei, și-a arătat dezamăgirea față de acest act. Vaida-Voevod
considera că „poporul român din Austro-Ungaria va păstra
același devotament față de dinastie și patrie, probat de veacuri,
cu aceeași sinceritate și dragoste ca în trecut.”
Alexandru Vaida-Voevod a avut o contribuție deosebit de
importantă la înfăptuirea Unirii Transilvaniei cu România. Pe
29 septembrie/12 octombrie 1918, la Oradea s-au desfășurat
lucrările Comitetului Executiv al Partidului Național Român.
În cadrul acestora s-a hotărât ca națiunea română din AustroUngaria, „liberă de orice înrâurire străină”, să-și aleagă „așezarea
ei printre națiunile libere”. Rezoluția Comitetului Executiv a
fost citită de către Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul
din Budapesta pe 5/18 octombrie. Pe 1 Decembrie 1918, a
participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde
cei 1228 de delegați aleși ai românilor „din Transilvania, Banat
și Țara Ungurească” au votat Rezoluția Unirii care „decretează
unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu
România”. După acest eveniment istoric, Vaida devine membru
al Cosiliului Dirigent, pentru a pregăti unificarea administrativă
cu Vechiul Regat și s-a numărat între cei patru delegați ardeleni
(alături de Vasile Goldiș și episcopii Iuliu Hossu și Miron Cristea)
care au adus regelui Ferdinand I Rezoluția Unirii pentru a fi
ratificată.
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SFÂNTUL NEAGOE BASARAB - IZVOR DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (II)
Ediția a X-a
P

rimăria Orașului Călimănești, Forumul Cultural Călimănești, Biblioteca Orășenească „A. E. Baconsky” a organizat joi, 27 septembrie 2018 în sala de lectură a Bibliotecii Orășenești un Simpozion cu
titlul de mai sus și la care, pe lângă cetățenii doritori de cultură, au participat ca invitați edilul șef al orașului, Florinel Constantinescu și Gheorghe Dumitrașcu, secretarul general al FCR și doctor în
istorie…Au conferențiat, întrecându-se: Ovidiu Mihai Stângă- reporter la Radio România Național: „Mihail Bravul și presupusa rudenie a voievodului primei uniri”, Florin Epure – directorul Direcției pentru
Cultură Vâlcea, doctor în istorie: „Relațiile Sfântului Neagoe Basarab cu românii din Transilvania și Moldova” și Mihai Sporiș-inginer, șeful grupului informational România Grădină a Maicii Domnului:
„Neagoe Basarab, punte între veacuri și lumi”. Moderator: Fenia Driva-scriitor, președinte al Forumului Cultural al Călimăneștiului…
(Urmare din Cultura vâlceană nr. 151, noiembrie 2018)
Florin EPURE: - (...) Mă uit la domnul Mihai Sporiş şi mă
gândesc la documentul din 1520 care pomeneşte pentru prima
dată Câineniul, Genunea de la Câineni, şi aici se vede legătura
bună cu Jan Zapolia, de altfel voievodul transilvănean îi acordă
chiar şi un domeniu, Geoagiu, tocmai pentru ca să îi fie în vreme
de tristeţe, de restrişte, de urmărire, când va putea sa scape
(model evreiesc, în cadrul cetăților după cucerirea Canaanului,
Dumnezeu, recomandându-le să construiască cetăți de refugiu
n.red.) aşadar, dincolo de Carpaţi. Îi acordă acest domeniu în
9 iulie 1517. De remarcat este faptul că din vremea domniei
lui Neagoe Basarab există şi prima menţiune scrisă, care
certifică stabilirea precisă a hotarului dintre Ţara Românească
şi Transilvania în ţinuturile de la nordul Olteniei. A întreţinut
relaţii bune cu Sibiul, de fapt, dacă vreţi, acestea erau relaţii
tradiţionale, moştenite de la Craioveşti, de la boierii Craioveşti
din care se trăgea şi întotdeauna a găsit şi înainte de domnie, şi
în timpul domniei, sprijin la locuitorii Sibiului şi la negustorii de
aici. Deci, aceste relaţii bune se datoresc pretenţiilor la Tronul
Muntean, promovarea unei politici economice menite să susţină
interesele negustorilor autohtoni în relaţiile acestora cu Sibiul,
dar şi cu Braşovul. Cu Braşovul relaţiile domnitorului muntean
nu au fost întotdeauna bune, au fost mai degrabă oscilante
solidarizându-se cu interesele negustorilor şi meşteşugarilor
din Ţara Românească. Neagoe se ridică împotriva măsurilor
luate de braşoveni faţă de aceştia amenţând că va pustii Ţara
Bârsei. La un moment dat când negustorii munteni au fost
înlăturaţi de saşii din Braşov unii au fost chiar ucişi. Domnul le
trimite conducătorilor braşoveni teribila ameninţare că de se va
mai repeta aceasta va veni cu oştile ţării şi citez „va face Ţara
Bârsei de nu i se va mai cunoaşte nici locul”. Ameninţarea a
fost eficientă iar relaţiile bune s-au statornicit din nou. Relaţiile
lui Neagoe cu Braşovul, cu braşovenii, erau încordate şi din
cauza faptului că aceştia îi acordau lui Mircea al III-lea, fiul lui
Mihnea cel Rău, sprijin şi acesta continua să pretindă pentru
sine tronul Ţării Româneşti. Mircea se bucura şi de sprijinul
domnului Moldovei, Bogdan, cu care din această cauză Neagoe
Basarab se afla de la începutul domniei în conflict. Dar în 17
martie 1517 avem un tratat de cooperare cu braşovenii. Şi cu
moldovenii a avut legături nu tocmai bune cum vă spuneam,
implicându-se Neagoe Basarab în lupta pentru tron. A încercat
de multe ori să vină cu pretendenţi pentru Ţara Moldovei însă
nu a reuşit. Mai ales buzoenii, buzoenii erau duşmanii declaraţi
ai boierilor Craioveşti şi de aicea vine un conflict mai vechi. În
vederea creşterii puterii centrale Neagoe Basarab era dispus să
dezvolte mecanismul statal fiscal, ceea ce a permis apariţia unor
elemente administrative asemănătoare celor din statul frate
Moldova. Vă spuneam de faptul că Neagoe Basarab a încercat să
îşi impună un domnitor în Moldova. Domnul muntean încearcă la
1514 să sprijine împotriva lui Bogdan pe un pretendent şi anume
pe Trifăilă, care spunea că este din os domnesc (nu cunoaştem
amănunte legate de acest lucru). Acesta a fost bătut, înfrânt şi
decapitat la 27 febroarie 1514 după lupta avută la Vaslui. Deci,
vă spuneam că relaţiile cu Moldova nu au fost cele mai bune,
cel puţin la începutul domniei. Dar potrivit izvoarelor istorice, în
anul 1519, sfântul Voievod Neagoe Basarab, a colaborat foarte
bine sub aspect diplomatic cu Ştefan al IV-lea, sau cunoscut
sub numele de Ştefăniţă. El era nepotul lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Cei doi chiar au avut o înţelegere pentru trimiterea unui
ambasador la Vatican, prin intermediul căruia Basarab şi aleşii
săi, fiii Teodosie şi Petru, şi Ştefan, şi fiii săi promiteau că vor
participa alături de ceilalţi conducători creştini şi de Vatican la
sfânta expediţie împotriva lui Selim Tiranul. Este vorba despre
tatăl lui Suleiman Magnificul, deci, este vorba de Selim I Iavuz,
care a fost sultan între anii 1512-1520. Ştefăniţă s-a înţeles mai
bine cu Neagoe Basarab, chiar Neagoe Basarab i-a promis că îi

dă o fiică de soţie, tocmai pentru a întări legăturile dintre cele
două ţări. Ştefăniţă şi-o dorea pe Ruxandra, dar Ruxandra până la
urmă, după moartea lui Neagoe Basarab la 1526, se căsătoreşte
cu Radu de la Afumaţi, domnitorul din Ţara Românească despre
care ştiţi că a fost ucis chiar la Cetăţuia, chiar în altarul bisericii de
la Cetăţuia împreună cu Vlad, cu fiul său...
Mihai Sporiş: - Evenimentul din anul acesta este legat de
celebrarea Centenarului. Un Centenar pe care în spaţiul public
lumea îl percepe foarte, foarte diferit. Nu şi-l explică, odată prin
formatul manifestărilor la care este chemat marele public să
participe. La multe din evenimente pleacă destul de nelămuriţi,
ce-i cu Centenarul asta? De ce îl sărbătorim, cum îl sărbătorim?
Care sunt personajele, personalităţile pe care le reamintim întrun binecuvântat pomelnic, de ce unii sunt prezeniţi mai mult alţii
mai puţin.. Cu unii care au contribuit decisiv la finalitatea unui
proces îndelung dar care cam lipsesc din peisaj. De ce nu există
un ceva coerent să fie dat pulbicului larg să înţeleagă de ce este
important să marcăm acest Centenar în istoria neamului. Sigur,
plecând de la toate acestea m-am gândit la mai multe spuse ale
altora pentru că într-un spaţiu public este bine să fie alături de
tine şi cei care te-au înrâurit cumva. Ce se spune într-o anumită
carte: „deşi a existat o permanentă continuitate şi o ascensiune
ideologică românească au existat discontinuităţi funcţionale în
modalitatea de exprimare a posibilităţilor şi a capacităţilor de
coagulare a ideilor de identitate naţională”. Păi când vorbim de
identitate naţională.., vorbim abia după ce am conceptualizat
ideea de naţiune. Ideea de naţiune este altceva decât ideea de
neam, ideea valorilor unui neam să zicem de factură religioasă.
Este un concept de după revoluţia franceză de la 1789. Naţiunea
presupune identitate de limbă. Dacă ne ducem chiar pe vremea
lui Neagoe Basarab, pentru că vom vorbi despre el ca despre
o punte între lumi şi veacuri...între maluri diferite; pe un mal
era ceva, pe malul pe care mergi este altceva. Dar puntea asta
nu trebuie să scoată în evidență diferenţele, ci pentru a aduce
în lumină numitorul comun. Ori noi când vorbim, de regulă,
de schisme, de limesuri constatăm cel mai adesea ceea ce ne
desparte! Ori într-un an centenar când constatăm că în timp şi
chiar la trăirea momentană suntem opuşi unii împotriva altora,
cred că la astfel de momente trebuie vorbit despre liant, despre
pod, despre punţi, despre ceea ce ne adună. Vom constata că
în afirmarea naţiunii de mai târziu un rol important nu l-a avut
armata cea mare cum ni s-a băgat în cap la un moment dat.
Un rol foarte important l-au avut personalităţile! În cazul lumii
vechi, a evului mediu românesc, au fost voievozii. În preajma lor
istoria mai pomeneşte pe ici pe colo şi câte un lucrător în ale
gândului, în ale credinţei. Îl avem pe Nicodim, în treacăt se mai
vorbeşte de ce s-a mai întâmplat pe la Cozia. Venind mai încoace
vom constata că au mai fost cândva şi un Udrişte Năsturel şi un
Mihail Moxa, dar linia directă era a personalităţilor eroice. Marea
Europă în evul mediu timpuriu...cavalerismul era la modă, deci,
el îşi impunea amprenta. Dar ne întoarcem la Neagoe Basarab,
prin ce rămâne Neagoe Basarab o mare personalitate? ... ne-a
lăsat două mărturii excepţionale și anume „Învăţăturile lui
Neagoe către fiul lui Teodosie” şi ne-a mai lăsat un monument
arhitectonic reprezentativ care a trecut prin veacuri şi care era
o îmbinare de artă cu decoraţii arabe, orientale cu elemente de
sinteză locale. S-a vorbit aici despre Neagoe Basarab diplomatul.
Dacă îl urmărim pe acest om şcolit la Bistriţa îl vom vedea mare
comis, postelnic, deci, el era pregătit din vreme în arta politicii
încă de pe vremea lui Radu cel Mare. Îl vom fi văzut educat în
ceea ce însemna noua orientare a bisericii. Nifon adus de Radu cel
Mare, zice-se, i-ar fi fost părinte spiritual. Va fi trăit şi momentul
în care Bistriţa va fi avut un aflux dinspre Muntenegru tocmai
intrat sub dominaţia turcească; era un om cu o cuprindere
extraordinară. Vom fi văzut în 1509 în capitala marelui Imperiu
Otoman şi aici fac o paranteză când vorbim despre cele trei
mari imperii de la un moment dat, nu toate cu putere simultană

într-un moment dat, vom vedea că Imperiul Otoman, cel care
va fi sugrumat Imperiul Roman de Răsărit după 1500 de ani de
existenţă, în vatra Istambulului, va fi fost un imperiu dominant al
vremii lui. Se zice că armata pe care o avea la dispoziţie în situaţii
operative depăşea două milioane de ostaşi sub arme... Ar fi fost,
ca în zilele de astăzi, o utopie să crezi, cu puterea pe care o ai
tu la un moment dat, că te poţi opune unui astfel de colos. De
aici ideea de diplomaţie. Și astăzi suntem puşi sub protecţia unei
mari puteri... În termenii aceştia ar trebui să judecăm cu mintea
de astăzi şi vremea de atunci. Îl vom fi văzut pe Neagoe Basarab
diplomatul care a fost pus pe tron cu ajutorul turcilor, zice-se că
ar fi avut chiar o rudă de sânge, pe undeva pe la Nicopole care
după moartea lui ar fi revendicat chiar tronul Ţării Româneşti.
Dar ceea ce nu ştim sau ascundem de regulă, căderea Belgradului
creştin s-a făcut şi cu ajutorul lui Neagoe Basarab, creştinul!
...Până şi Transilvania deja nu mai susţinea cauza apărării pentru
că Ungaria, regatul maghiar, era deja într-o pierdere de viteză
evidentă în 1514 odată cu războiul ţărănesc din Transilvania; şubrezise puternic de tot puterea politică a acestui regat, în care
Transilvania era și ea vasală. Am zis că vorbim despre Neagoe
Basarab din perspectiva procesului de dobândire a conştiinţei
naţionale, și care este un fapt târziu, pe vremea lui, punânduse problema conştiinţei creştine, şi vorbim de cele trei imperii
în care exista acel concept prin care toate neamurile îşi păstrau
dreptul de a-şi profesa crezul religios. La fel cele aflate în vasalitate. Singura condiţie era să-ți plăteşti această păgânitate. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat în Oltenia sub austrieci, ce s-a întâmplat
în Transilvania sub habzburgi, ce impozitări, ce reacţii împotriva
cultului oficial.
Schisma iniţială de la 1054 ţinută molcom după 1517 și
marele protest al nordului Europei capătă o intensitate extremă
.... Biserici distruse cu toate celelalte...Vom constata că între
cele trei imperii, paradoxal, imperiul păgânilor a fost cel mai
convenabil... Aşa trebuie să-l înţelegem pe Neagoe Basarab şi,
mai departe, şi pe Constantin Brâncoveanu. ... Limba română,
cum spunea un preot acum două seri la Biblioteca Judeţeană, nu
şi-a regăsit forţa în avonul bisericii. În avonul bisericii limba folosită era greaca, translavona, iar predicile făcute erau greu de tălmăcit în limba poporului. Aflăm lucrul acesta când se traduce
Biblia...și când traducătorii spun că nu au găsit corespondentul
potrivit pentru multele cuvinte greceşti. Ca factor dominant pentru valoarea conştiinţei naţionale aveam multe de recuperat. Aşa
că până la a ne recupera limba, lucrul acesta l-au făcut primii tot
vesticii așa că de multe ori privim spre Roma europeană, Roma
catolică, Roma universală cu un refuz schismatic pentru că neam aflat în tabăra bizantină! dar modelul traducerii scripturii
pentru crezul intim în relaţia cu divinitatea l-am avut tot de la
protestanţi. ... Ştiţi ce a urmat după Cantemir şi ce a urmat după
Brâncoveanu, încă un secol de grecizare care va fi atins recrudescenţa maximă chiar pe vremea lui Tudor Vladimirescu, tagma jefuitorilor erau ei dar încă pe vremea lui Cuza cu secularizarea
averilor mănăstireşti în care ţinta numărul unu era tot aservirea
Bisericii Ortodoxe Române, grecilor!...dobândirea Patriarhiei
noastre, ştiţi, este un amănunt de secol XX! Cine nu înţelege demersul ăsta, că ne-a fost potrivnică istoria, ba chiar şi biserica
grecizată excesiv! Până nu se recunosc adevărurile, exact ca
la împărtăşanie la preot, nu vom fi mântuiţi. Când vorbim de
Neagoe Basarab ca punte peste veacuri, da, este punte peste
Imperiul Otoman care, la un moment dat, se purta mai omenos
decât celelalte imperii, culmea, creştine! Până nu vom înţelege
că între slavona lui Neagoe Basarab şi limba timid românească
de pe vremea lui Antim Ivireanul este o punte!...că între stilul
vechi, cel care a existat, şi stilul nou Brâncovenesc este iarăși o
punte, ambele inițiate de Neagoe Basarab și că amândouă sunt
punţi de înnoire, nu vom putea să evaluăm corect, nici măcar
evenimentul de la 1918, 1 Decembrie!

Simona Maria KIS

Proză frumoasă, scurtă…

Amintiri de dincolo, din camera buna… Mormintele mele, iubirile lor…

L

ană își plimba melancolia prin parcul de la Cris..Când statea în bancă,la școală, cu mâinile
la spate, depașea cumințenia lumii, cu Mahler și Brâncuși la un loc...Avea ceva din Pierre
Courthion, interpreând lumina în textele lui Brâncuși…Profesorul, cu zulufii asternuți pe o carte,
cartea lui, cu titlul Carțile de sub pădure, și cu imaginea captivă,,de la televizor, de la cel mai bun
continuă, șoptea graseiat lumina, lina, juca tenis de masă, Astepta scrisoarea zilnică,pe care domnu
Berti o punea în fereastra scolii, scrisoarea cu bibliografia la zi a Consiliului dirigent,și cu bibliografia
cealaltă,a vieții și morții, din firul de păr zilnic, care înfășura rândurile conspectate de cel mai
frumos trup din istoria facultații, ținea conferințe despre dansul nud al Natașei, despre vestale, la
clubul lui Munteanu… Neagu, Malmoș, autori de manuale, de limba și literatura română,beaua
cafea tot acolo și erau îndragostiți de fularul de neinterpretat al năucitoarelor Lexa și Andina.

Doamna, frumoasa Neagu, ceruse dezbatere publică, și cei doi schimbaseră școala și viața. Cu destinul
desperecheat, doamna Neagu ajunsese la Târnăveni, unde, lângă cimitirul în trepte, era un ospiciu,
pentru oameni sanătoși, pentru ministrul Duicu, cel care o iubise pe Ildike, cea mai frumoasă actriță a
Mureșului, ajunsă plasatoare de bilete la teatrul din orașul cu celebra bibliotecă Teleki, după noaptea
valpurgică, când plecase de la pieptul lui Serafim. (Serafim Duicu) Viitorul ministru, președintele Vetrei
Romanești de mai tarziu, o dansa istoricește,după miile de fise de lectură despre Gheorghe Șincai, îi
dadea telegramă, dacă venea acasă mai repede de la Cluj, unde ținea cursul despre literatură veche…  
Domnului Lană, peste ani, profesorul, când ii aparea câte o carte, i-o așeza la mormant, să o ude
ploaia, in amintirea lacrimilor de pe prima carte, cea cu pădurile…

Ion PREDESCU
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CONSTANTIN ZĂRNESCU: „ROMA SORGINTEI NOASTRE”
Petre CICHIRDAN

D

upă câteva episoade-fragmente
publicate
în
ziarele
noastre
culturale, lunare și trimestiale, din romanul
„Roma sorgintei noastre” , „Un roman
nonconventional, oral (audio) vizual” (!),
Contantin Zărnescu scoate la Editura Napoca
Star din Cluj Napoca și tipărește prima ediție
cu totul specifică privind grafia (estetica
scrisului) și senzațională privind ideileconținutul! Senzațională, pentru că nimeni până acum, înaintea
Centenarului României moderne, Mari, nu și-a arătat dragostea
(permanent argumentată) față de originea noastră, ca demnă
națiune a modernității - secolul XX și XXI, daco romană, latină,
creștină, având la bază opera colosală a împăraților Romei de
la începutul erei noastre, era creștină!..între aceștia Împăratul
Traian, fiind, poate, cel mai mare nume. Nu uităm, și aici C.
Zărnescu prin cartea sa are un merit, pe măsura subiectului, că
Împăratul Traian a intrat în folclorul acestui popor și nu numai,
european get beget, desigur, cel existent până în 1949 și nu
după (când s-a înființat Institutul de Etnografie și Folclor)!...
„Bădița Traian”, „Valul lui Traian” (și nu cum ne-a apostrofat la
un simpozion de la Biblioteca Județeană un „stimabil” dacist
cu… „Valul Troian”!) etc. Și, deși Dacia s-a chemat acest teritoriu
în lumea bună a Renașterii italiene, și mai apoi și a stăpânirii
austriece (Via Carolina construită de ei, împământenind frăția de
neam a Valahiei și Transilvaniei), care, pe placa de la Ganga, lângă
Turnu Roșu, a scris în 1722 (desigur în limba latină): “Opreşte-te
călătorule! Unde natura îţi porunceşte să te opreşti şi vitejia lui
Traian s-a oprit! Aici, sub auspiciile lui Carol al-VI-lea, Împăratul
Cezar cu adevărat August, începe un război scurt dar prin puterea
sufletului, Eugeniu, comandantul locţiitor al Cezarului supune
Dacia şi ca să unească drumurile comerciale cu cele din munţi,
poruncind să se spargă toate graniţele şi ordonând construcţia
unei punţi de legătură între munţi şi câmpie” … Nu Decebal este
„tatăl” (poate după mamă), ci Traian! După originea antică tatăl
nostru poate fi și Zamolxe, și Burebista! Apoi și Decebal…Dar
Apolodor din Damasc (atât de celebru, rămânând în memoria
umanității) l-a pus pe Traian deasupra conducătorului dacilor,
Decebal! iar mai apoi Vaticanul l-a așezat deasupra pe însuși
(statuia) Sfântul Petru…
Cartea lui Constantin Zărnescu este un roman căci ea caută
să fixeze în această istorie a începutului de mileniu întâi figura
luminoasă a unui împărat care ne-a transformat în cetățeni
romani înainte ca cetățeni ai Romei să devină germanii, și
simbolic, prin adopțiune de nume, rușii (cu a lor Moscovă - „a
treia” Romă!!)…Latinitatea și romanitatea este condiția noastră
istorică de la care nu s-a abătut nimeni, nici măcar, am văzut,

țarii Rusiei. Nimeni nu-și neagă mama, gena străbună pe această
linie, dar odată apărută era creștină, Iisus Christos și Apostolii
sunt adevărații noștri părinți…Un set de eseuri, reportaje, având
ca fir conducător, ca temă unitară, spațiu și
timp, faptele de pace, ideile civice ale mediului
împărătesc de la Roma Traiană. Putea fi foarte
bine roman publicistic, numai că C Zărnescu îi
spune și vizual, căci, foarte bine, el își aduce
în sprijinul frazei prea sfânta și clara imagine
ca argument artistic…În sprijinul definirii ca
roman, ca lucrare beletristică-cultură al cărții
de față, Zărnescu declanșează câteva „motouri” la începutul acesteia, care, și numai prin
acestea o fac să fie pentru cititorul de astăzi,
o necesitate! … „Pier, prin milenii, și stâncile și ale plugului fiare!/ Doar poezia trăiește, nepieritoare, în veac!...” (Ovidius, „Metamorfozele. Elegiile”, Roma, anul 3 d. Ch.) Nu
uităm că poezia a fost multă vreme orală, doar
fiindcă avea ritm și rimă, era și icoană!...
„Cultura este ceea ce rămâne, după ce
totul a fost uitat!...” (Eduard Heriote, 1892)
„Romanul este o compoziție fărămițatăîngăduind autorului să fie când epic și liric, când
tragic și comic, pentru un public amestecat; e
o țesătorie strălucitoare, cu feluri și chipuri
de ițe, sporind, înăunrâtrul lor, frumusețea
și bătrânețea. (…) Fiindcă poetul epic descrie
mintea cea mai ascuțită a lui Ulise și cutezanței
lui Ahile; mărinimia lui Alexandru cel Mare
și vitejia lui Cezar, dreptatea și îngăduința
Împăratului Traian!...însă, învederând un scris
și un stil-iscusite și majestoase.” (Miguel de
Cervantes: „Don Quijote de la Mancha” 1615)
„În arborele Latin, noi, românii, am fost
fructul care s-a copt ceva mai târziu!... Însă,
aici, la hotarul celor două lumi-Orientul și
Occidentul, unde suntem așezați-avem un
mare destin!...”(Constantin Brâncuși, Aforismul
189, București, 1930)
*
O carte de autor, mai trebuie să-l amintim și pe Dinu Virgil
Ureche, directorul Editurii Napoca Star, care a îngrijit această
ediție…apărută în luna noiembrie 2018! la câteva zile de 01
Decembrie 2018, când sărbătorim chiar Ziua Națională a României,
și cu totul special, când sărbătorim Centenarul celor 100 de ani
de la înfăptuirea României Mari! 1918! Coperta patru ne atrage
atenția (da, iată romanul vizual!) … „Columna lui Traian”, opera
nemaivăzută și uluitoare a lui Apolodor din Damasc, cinci spirale,

și „Coloana infinită” a lui Constantin Brâncuși, operă la fel de
prestantă, construită de Ștefan Georgescu Gorjan, trei module.
Desigur așa s-a nimerit, dar nu la fel, din nimereală, au fost
puse față în față, în fața noastră!...Ne spunesugerează Constantin Zărnescu că marele
sculptor din Gorj, român oltean (ați văzut ce
frumos aforism are despre poporul român!
care, aici, între lumi, are un „mare viitor”
), când a conceput Coloana (deși avea vreo
cinci modele numai în Franța, peste treizeci
de metri înălțime fiecare) a ales înălțimea
Columnei lui Traian de aprox treizeci de metri;
pentru ca împărțită la șaisprezece (1916) să
obțină modulul-mărgea de unu virgulă opt
metri…. Ambele coloane sunt goale pe interior
și au un înveliș cilindric…Columna față în față
cu Coloana este un omagiu adus de Brâncuși
Columnei lui Traian care este actul de naștere
al poporului roman… Noi toți, și Constantin
Brâncuși cu noi, ne simțim foarte bine alături
de numele lui Burebista și numele lui Decebal,
strămoșii noștri din Dacia străbună, dar nu
putem să ne uităm sorgintea creștină, să nu fim
alături de elita europeană descendentă ca stat
și popor (UE) din elita imperială a romanilor
și germanilor…Nu putem să nu fim alături
de Școala Ardeleană, de Mihai Viteazul, care
primul, în numele Austriei a condus România
de la Alba Iulia… România care era Ardealul și
Moldova și Țara Românească! Noi nu putem
să fim departe, să stăm deoparte, și să nu fim
alături de marile idei ale zilelor noastre care,
toate, se referă la latinitatea și romanitatea
întregii Europe… Latinitatea și romanitatea
noastră, la Transilvania care este adevărata
mamă a României moderne. Transilvania,
patrie a dacilor și romanilor până a se naște
poporul român unit! Patrie, împreună cu
Moldova și Valahia, care a stat pe același scaun
de domnie, într-o incipientă democrație, cu
Regatul Ungariei, când acesta însemna Europa, și când tot acestea ,
cele trei, apărau religia creștină de fundamentaliștii altor
dumnezei… În cazul de față, al cărții scrise de C. Zărnescu, „Roma
sorgintei noastre”, conchidem, că, fără tăgadă cu Columna lui
Traian în față, Roma, cum spune și Dumitru Bălașa (și datorită
dacilor care se aflau pretutindeni) se află oriunde în teritoriul
Europei de astăzi, unde se gândește și se trăiește cu tradiție în
Dreptul Roman și în cel al fiilor lui Israel, cu citire de la Avraam
și Iacov.

Judeţele din România care au devenit un magnet pentru
investitori. Au atras peste cinci miliarde de euro investiţii
străine directe
(Fragment)
Nu au făcut gherete din lemn pentru puturoșit lumea, în piața publică au lăsar măreția să se vadă… (Motto-ul Redacției Forum vâlcean)
Cristina Bellu
Astăzi, 25 11 18, 00:03 1520, Ziarul Financiar
„Practic, acest sector este motorul dezvoltării regiunii şi, am putea spune, al întregii ţări,
având în vedere că industria auto are o pondere de 13% în formarea PIB-ului României şi o
contribuţie încă şi mai însemnată din exporturi“, spune Monica Biota, partener de audit şi
coordonatorul biroului PwC România din Timişoara.
Timişul conduce în topul
judeţelor din vestul ţării care au
atras cele mai multe investiţii
străine directe, cu 3,5 miliarde de
euro, urmat de Arad cu un miliard
de euro.
Această concentrare a atras cu
sine majorarea PIB-ului regiunii
de vest cu aproape 27%, între
2008 şi 2018, precum şi niveluri
salariale mai ridicate, astfel că
salariul mediu net în judeţul Timiş
a fost de 2.562 de lei în 2017,
plus 25% peste media naţională,
menţionează analiza PwC. (…)”

Așa este, și mult mai mult…
În timpurile lui Gheorghiu Dej și nestăvilitului Nicolae Ceaușescu, de la început, teritoriile din afara
scandaloasei Țări Românești (adică cum, celelalte teritorii, moldovenești, bucovinești, barasabenești
nu erau românești, la fel cum un ilustru vâlcevică susținea prin 2010 pe la Arhivele Vâlcea cu ocazia
unui simpozion istoric că este mândru că țara este condusă de un Escu?!) erau neglijate de politica
PCR de transformare și Devenire a țării, spre bucuria lor deplină, astăzi, rămânând în centrele lor cu
vechile vestigii din interbelic și înainte… În perioada 1960, 1968 și încă doi trei ani Timișoara era locul
de veligiatură al tinerilor călare pe mulți cai, cu Alfa Romeo, italieni, care își pertreceau weekend-ul în
Timișoara, după punerea în funcțiune a Hoteleui Intercontinental, numărul lor în orașul de pe Bega
fiind de neoprit…ca al sirienilor spre …Germania! Politehnica timișoreană era cel mai serios centru
universitar al țării, spunându-se că este singurul din țară a cărei diplomă de licență era recunoscută de
Occident!...Ce-am făcut noi după 1989, imediat, noii capitaliști ai României? Am desființat Politehnica
București, real, cel mai puternic centru de produs ingineri și i-am înlocuit cu contabili și economiști!
Asta nu o să se uite niciodată, și atestă că România a avut cel mai prost stat care a existat vreodată!
După 2000 acest stat a devenit și mai prost…Timișoara, Banatul, a avut cea mai puternică industrie
pe care a avut-o România vreodată…Cele mai avansate tehnologii!
Și dacă Ion Iliescu pe care îl înjură toți, se spune, a avut un merit, atunci, acela a fost că, plimbânduse deasupra Timișoarei cu elicopterul, cu Nicolae Ceaușescu, I s-a opus acestuia care susținea planul
de demolare al centrului Timișoarei!...

Emil MANZUR
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„ÎN CĂUTAREA SATULUI STRĂBUN”
Expoziție de fotografii din satele vâlcene - de Dragoș Bărbulescu și film documentar de Carmen Răduț - în Spania

P

rivit prin obiectivul lui Dragoș Bărbulescu, satul românesc
este un spațiu de excludere demografică, o materializare
în lumini și umbre a unei tragedii care macină încet dar sigur seva
națiunii. Un spațiu în care inevitabilul, dezechilibrul, efemerul
și decadența conturează o lume aproape distopică, care pune
totodată sub semnul întrebării anduranța noastră antropologică.
O fereastră către tradițiile și valorile vechiului, de care voluntar
sau nu, ne rupem. Un recurs vizual, prin care mai putem păstra
viu, cel puțin pentru un timp, acel ethos autentic al strămoșilor.
O stare de fapt pe care fotograful Dragoș Bărbulescu
și profesoara Carmen Răduț de la Facultatea „Constantin
Brâncoveanu” din Râmnicu-Vâlcea o aduc în Spania cu ocazia
expoziției de fotografie „În căutarea satului străbun”, desfășurată
la San Lorenzo de El Escorial în perioada 1-16 octombrie. O
stare de fapt pe care cei doi protagoniști o aduc aproape, în
exclusivitate, cititorilor „Occidentului Românesc”.
Occidentul Românesc: De ce ai ales să aduci în fața oamenilor
această aproape distopică stare de România?
Dragoș Bărbulescu: Nu a fost o alegere de moment sau
o decizie simțită ca un imbold, ori vreo dorință precisă de
a expune publicului o stare de fapt concretă, o realitate – din
păcate -cruntă; cred că fost mai degrabă reacția mea la mediul
înconjurător și sentimentul că ceva dramatic, de anvergură
națională, se petrece în fața ochilor mei, iar acest fenomen
trebuie analizat, simțit și ulterior făcut cunoscut prin mijloacele
și felul meu de-a mă exprima. Concepția mea generală despre
lume și despre România este una ce are o notă gravă, pesimistă,
amestecată cu nostalgia unor vremuri care au apus treptat și
variabil, evident – după 1990. Începând cu anii 2000 însă, cred că
mulți dintre noi, cei din generația anilor ’60 – ’80 în special, am
putut observa un declin mai pronunțat al stărilor de lucruri din
țară: politice, sociale, morale, culturale, etc.
După ce mi-am cumpărat prima oară un aparat foto digital,
o „scrumieră” în materie de scule, dar care în ’94 pentru mine
însemna un nou pas, o mică revelație în materie de fotografie,
cred că s-a înfiripat în mine conceptul acesta al conservării
lucrurilor cărora le eram martor, în ideea vag conturată că ele
ar putea cândva, fie de folos mie sau altora, fie ca obiect de
amintire peste ani și ani, fie ca un fragment de informație
(documentară...). În fine, au trecut anii, eu am tot strâns imagini
după imagini, albume personale peste albume, neștiind în fond
cu ce „se mănâncă” de fapt Fotografia ca artă, ca și concept și
ca utilizare la maximum. Mă rog, fondul era acolo, dar nimic din
mine nu era cizelat, nu era deschis către viziunea unor posibilități
nebănuite de-a valorifica imaginile pe care le surprindeam. Totul
se desfășura liniar, oarecum banal, și îndreptat către folosul și
satisfacția intimă, personală și egoistă.
Am urmat, prin 2010, un curs intens de fotografie, asociat
cu achiziția de aparatură DSLR; cameră video aveam deja. Mi-au
fost de un imens folos acel curs, acei lectori și acele materiale cu
care am intrat în contact. Mi s-au deschis ochii. Pe scurt, intrasem
într-o nouă eră, dar pe care nu știam cum s-o tratez și implicit,
cum s-o valorific. Au fost perioade în care căutam, încercam să
prind lucruri noi, să învăț tehnici de utilizare, în timp ce felul meu
de-a fi e unul delăsător, superficial, leneș. Îmi place lenevia; e
vorba de o lenevie creativă, contemplativă, liberă de vacarmul și
nonsensul general. A fost o perioadă în care nu știam ce voiam,
deși aspiram la glorii și culmi în ale fotografiei ca orice novice
visător, fără să fac ceva concret și ferm. Și uite, așa am ținut-o ani
de zile, în frustrări și lipsa unor rezultate sănătoase și frumoase.
Dar cursul vieții nefiind constant, situația mea socială
schimbându-se, în sensul că m-am rupt treptat de genul de viață
mulat pe structura comună socială, a permis suficient formarea
unui nou cadru în care am putut să mă desprind de norme, de
reguli și de sisteme pe care, să zicem, „inițiații” în artă și cultură
ni le tot recomandă ca drum de urmat. Am vrut să fiu eu și
numai eu, să simt, să gândesc și să reacționez strict după firea
și structura mea. Lucru care, practic, e imposibil, dar pe care-l
putem atinge într-o măsură mai mică sau mai mare.
Revenind la întrebare. Aveam aparatură foto suficient
de bună pentru a putea face cu ea ceva care să mulțumească
sufletul meu, nu aveam relații multe, nu făceam parte din niciun
grup de fotografi, din nicio gașcă anume de entuziaști și pasionați
în materie, eram și încă sunt un tip superficial și delăsător, o fire
singuratică, oarecum izolată și îndreptat cu atenția către fondul
și adâncul lucrurilor. Dar aveam trăiri, pasiuni, multe frământări
intime, filozofice și psihologice, neexistând însă o motivație și
un anume domeniu căruia să mă dedic în materie de fotografie.
Pare să fie un paradox, dar eu nu mă consider nici acum ca fiind
un fotograf în sensul pur și popular al termenului; mă consider
un om simplu care deține câteva scule foto-video, și pe care le
utilizează așa cum simte. Odată ce am decis că eu niciodată nu
voi putea adera la statutul de-a fi un fotograf de evenimente
(nunți, botezuri, publicitate, fotografie de produs etc.) va trebui
să mă consum în raport și în armonie cu dictatul sufletului și al
minții mele. Așa s-a întâmplat că în ultimii ani, ajutat și de faptul

că am o casă a părinților mei undeva la țară, am început să colind
satele, dealurile și pădurile de-acolo, iar mai târziu mi-am extins
zona de căutare. M-a „susținut” mult faptul că mereu am dus
lipsă de bani, mereu s-a menținut o stare incertă materială și
socială, trăind modest și relativ echilibrat, lucru care mi-a permis
să pot privi detașat lumea sub toate aspectele ei. Nu am familie,
și asta poate fi considerat un alt avantaj: fac ce vreau și când
vreau, dacă situația îmi permite.
Am analizat și am tot dat ocoluri fenomenului românesc, am
criticat și am acuzat mereu declinul nației noastre, în ansamblu,
chiar dacă am remarcat și lucruri lăudabile, frumoase, dar întrun procent îngrijorător de scăzut față de starea generală. Sunt
mulți fotografi asemenea mie, poate nu identic. Sunt fotografi
care au o conștiință vie, frumoasă, nobilă, creativă, care văd ce se
întâmplă. Sentimentul că ești martorul unor fenomene relativ noi
(vezi digitalizarea și americanizarea societăților subdezvoltate!),
faptul că ești contemporan unui spectacol dramatic, nemilos și
implacabil la care de fapt întreaga lume asistă, îți creează cadrul
potrivit de a lua act și poziție față de ceea ce se întâmplă. Iar
asta o poți face și prin fotografie. Numai că ceea ce fac (și) eu se
îndreptă către o zonă mai puțin luată în seamă.
Faptul că zona rurală, ca să nu mai vorbesc de cea forestieră
– de la noi – se degradează constant și sigur, trece neobservat.
Am sentimentul că nimănui nu-i pasă de lucrul acesta, că zestrea
noastră etnică și culturală dispare treptat, și fie lasă loc pustiului,
fie e înlocuită de fenomenul kitsch sau al unui soi de viață
ambiguu, lipsit de gust, de esență, de vitalitate.
Deopotrivă – oameni, case, biserici vechi, terenuri,
monumente semnificative locale sau de patrimoniu, cărți,
vestigii, obiecte, etc. – toate astea cred că nu mai interesează
pe nimeni. Măcar de-ar avea putere prin ele însele să rămână
cumva intacte, imune degradării și erodării inevitabile, sub
semnul trecerii timpului. Dar nu, ele se încăpățânează întru
degradare. Merg frecvent prin zonele acestea, intru în contact cu
unii oameni, umblu prin zone rămase în paragină, deseori pustii
sau pustiite, chiar dacă multe din ele figurează ca proprietăți cu
acte valabile, având un titular de drept: starea generală e una de
nepăsare și indiferență, și cu îngăduință aș zice - și de neputință.
Migrația multor români în afara țării, schimbările sociale și
economice, distrugerea nemiloasă a instituțiilor și factorilor de
educație de la noi din ultimii treizeci de ani, au permis alcătuirea
acestui tablou tragic. Iar eu mă angajez a fi un observator afectat
de aceasta, un estet al urâtului și gravului, un meșter care din
imaginile realizate compune un mozaic trist ce oglindește o
lume ajunsă demult în pragul definitivului morbid. E o atracție
inexplicabilă mie până în momentul de față, un sentiment dulceamar pe care-l încerc în fața RUINEI. Da, asta e: mă atrag ruinele,
lăcașurile semi-obscure, fenomenul degradării în curs, jocul de
umbre fantomatice al unei deja foste lumi, muzicalitatea sumbră
a spectacolului în care atât cadrul cât și personajele descriu o
formă anormală, dar previzibilă – de trăire sub spectrul degradării,
nepăsării, epuizării, sau a aspirațiilor joase ori a absenței lor
totale. Să mă asemăn unui fotojurnalist de front? Probabil, de
ce nu, doar asist la o formă de distrugere, care nu e zgomotoasă
și nu face victime directe, dar ca efect este asemănătoare unui
război care nu presupune altceva decât distrugere și suferință.
Cel ce suferă pot fi eu, pot fi unii oameni care încă trăiesc în
aceste atât de răspândite și ample zone de sat de la noi.
Dar generația bătrână încet-încet se stinge, piere în fiecare
zi sistematic și necruțător. Și cu siguranță lipsesc ochii și urechile
capabile să recepteze această dramă generală. Rude, vechi
prieteni, vecini și cunoscuți ai țăranilor și ai moștenitorilor lor
sunt acum părți risipite pretutindeni, sau definitiv dispărute.
Guvern, instituții, ministere, indivizi separați sau adunați –
nimeni din toate acestea nu par să facă ceva concret, să ia o
atitudine demnă și adecvată. E o stare de amorțeală călduță,
complăcută în banal și trivial – starea națiunii. E a națiunii, fiindcă
puținii inși care au încă o conștiință trează și activă, fac ce pot
în cercul restrâns al viețuirii și posibilităților lor. Țara asta, sau
mai bine satul românesc ca fenomen, este o ruină care se tot

macină, sau care cunoaște o paralelă „revigorare” sub semnul
modernismului și progresului greșit conceput și prost înțeles.
Iar fotograful, sensibil – după caz – la acest spectacol,
simte că trebuie să înghețe pentru viitor această pagină grea și
dureroasă de istorie nescrisă, așa cum simte și cum poate el mai
bine. Fotograful este și trebuie să fie, în această situație, cel care
ori dă un semnal de alarmă și va fi sau nu auzit, ori măcar trage
în tăcere cortina unui spectacol de teatru, întins pe durata unor
generații, care va fi jucat pentru ultima oară, lăsând ca mărturie
o dovadă „vie” că el a existat cândva.
Occidentul Românesc: Crezi că imaginea declinului satului
strămoșesc ar trebui să ne tempereze sau să ne amplifice
anxietățile vis-a-vis de modul nostru de viață actual?
Dragoș Bărbulescu: Imaginea actuală? Dacă despre ea e
vorba, ei bine, într-un fel, părerea generală a oamenilor despre
satul românesc trebuie, și nici nu poate altfel, decât să se raporteze
la imaginea idilică a satului de altădată. Ce bine ar fi fost dacă
oamenilor li s-ar fi inoculat dorința și respectul pentru această
parte de spiritualitate. Spunând asta, chiar mă și gândesc cum ar
fi fost în deceniile trecute, când încă se mai putea vorbi despre
educație și cultură, chiar și sub cenzura comunistă, să fi existat un
program sau un modul inclus în lecțiile de istorie care să conțină
tot ce se poate despre satul strămoșesc, tradiții și obiceiuri,
absolut tot. Îmi trec prin minte acele inegalabil de frumoase
imagini făcute, mai ales în prima parte a sec. XX în România, de
către fotografi precum Iosif Berman, Kurt Hielscher, Emil Fisher
și cu siguranță mulți alții despre care încă n-am auzit, din păcate.
Ce spectacol fermecător ți se desfășoară în suflet atunci când
privești acele imagini făcute și în sate dar și în orășele, sau marile
centre din România acelui dramatic și complicat început de
secol. A urmat, după anul ’90, acea degradare și dezmembrare a
structurilor și scării de valori pe care poporul român le mai avea;
nu insistăm pe asta. Cine a avut ochi să vadă și suflet să simtă acel
măcel ideologic, arhitectural și cultural, a făcut-o deja. Starea de
acum e una catastrofală. Foarte greu mai poți zări crâmpeie de
imagini și stări care să te ducă în trecut cu imaginația și simțirea,
iar atunci când se întâmplă asta, simți un gust amar și apăsător.
Ce-ar trebui să (mai) facem? Hmmm...! Dar ce nu e de făcut?
Întrebarea e dacă suntem capabili să mai înțelegem just viața
sub toate aspectele ei, ceea ce este aproape imposibil azi, fiindcă
oamenii demult și-au deplasat interesul către zona de consum,
prosperitate, supraviețuire cu orice risc și orice compromitere
posibilă. Da, ar trebui măcar să învățăm să respectăm trecutul și
pe cei care l-au ocupat atunci, să facem tot posibilul să rezervăm
valorile culturale, elementele de patrimoniu sau aflate – după
caz - în posesia și arhiva personală a multora dintre noi. De o
resuscitare sau revenire la vechile forme de viață sau tradiție nu
poate fi vorba. Tot ce e posibil acum este să se formeze un curent
nou de opinie, o formă superioară de a considera lucrurile.
Avându-le pe acestea, s-ar putea spune că oamenii sau
conștiința colectivă ar crea cadrul în care valorile străvechi ar
putea fi salvate și păstrate; cumva, în paralel cu evoluția vremii
și a societății, fiecare dintre noi să contribuim, particular sau
în asociere, la un fel de Muzeu național răspândit pe toată
întinderea țării. Ce frumos ar fi! Știu, e utopic, dar virtual încă
există o potențialitate în acest sens. Însă trebuie să existe energia
și mecanismul care să declanșeze acest proces. Mă întreb: mai
are cineva interesul și sensibilitatea pentru așa ceva?
Occidentul Românesc: Atunci când fotografiezi un obiect, un
loc, o stare de spirit, timpul devine pentru o clipă imobil. La ce te
gândești în momentul în care apeși pe declanșator?
Dragoș Bărbulescu: Când situația mă află într-o asemenea
împrejurare, sigur vorbim de o stare aparte sufletească și
mentală. Același lucru îl împărtășește și doamna Carmen Răduț
alături de care am realizat cea mai mare parte din fotografiile de
până acum din zona satului vâlcean. Nu ar fi ceva senzațional pe
care l-aș putea spune, ceva cu totul nou. Da, personal trăiesc niște
emoții aparte. Simt o presiune și o responsabilitate pe care clipa
mi le cere, știind permanent că un colț din natură, o gospodărie
care e părăsită sau nu, o ruină, o casă, un obiect vechi, un joc
de umbre și lumini care amestecă elementele și spiritul, pot fi
văzute și simțite poate pentru prima și ultima oară.
Întâmplarea face că până acum am fost cumva forțat
de destin să cotrobăi mai mult prin măruntaiele și reliefurile
din zona județului Vâlcea. Dar e clar că dorința mea este cea
de a cuprinde, pe cât posibil, toată aria României, cumva ca o
formă de imperialism sufletesc pe care sunt nevoit să-l reprim
din cauza imposibilității de-a fi omniprezent. Trebuie spus că
a fi prezent într-un oricare dintre aceste locuri rurale nu e un
lucru de la sine înțeles, ceva ce se face și atât. Nicidecum. Ca
să ajungi acolo, ca să fii pentru o bucată de timp și să poți trăi
emoția, urmând ca apoi să dai naștere unor fotografii, e o cale
anevoioasă. Ca elemente ce participă în acest lanț de împrejurări
și gesturi, cel mai adesea ostile și destul de riscante, amintesc
doar atât: oamenii, terenurile accidentate, mirosul de mucegai și
degradare omniprezente, câini, păienjeni cu ale lor interminabile

7

nr. 3/2018
pânze incomode, spini, mărăcini, țepi, înțepături, insecte, priviri
ascunse (unele imaginare), drumuri proaste, lipsa de cooperare
cu sătenii curioși sau bănuitori - aflați în zona de „conflict”,
timpul care se scurge prea rapid, inaccesibilitatea de multe feluri
la un punct sau a unei zone anume sau ruine, grija permanentă
de a-mi păstra intacte aparatele și obiectivele cu care fotografiez,
dar și propria-mi persoană, teama că s-ar putea ca din nou și din
nou să nu iasă nimic la final, adică nicio imagine salvată, lipsa
unor unelte ajutătoare cu care să pot curăța câtuși de puțin o
zonă invadată de mărăcini și liane ce fac imposibil accesul uneori
chiar și vizual către o fărâmă concretă de istorie și de poveste.
Ei bine, având toate aceste neajunsuri, cu ele în cârca mea
urmează, într-un final fericit să declanșez butonul. Cele mai dese
încercări sunt nereușite sau nesatisfăcătoare. Trebuie neapărat
să fii exigent și autocritic. Ca un făcut parcă al acestei lumi, tot
ce e prețios și esențial e inaccesibil ori greu de atins pe calea
cea dulce și comodă a firii. Dar, iată! Uneori se mai poate. Abia
atunci trăiesc sentimentul că fac parte integrantă din acea clipă,
chiar dacă eu am invadat prin propria-mi alegere acel loc; ca și
cum Zeul Momentului mi-ar fi întins toiagul milei și și-ar da acordul asupra a ceea ce fac. Sună ca o pledoarie a iluziei, dar e îmbătătoare și călduroasă. Când apăs pe „trăgaci” și imediat după trăiesc sentimentul că am săvârșit ceea ce trebuia să se întâmple.
Occidentul Românesc: Dincolo de faptul că sunt parte a unui
concept artistic, cum percepi aceste imagini? Ca
un motor capabil să dezvolte o forță etno-culturală
regeneratoare sau, mai degrabă, ca pe o capsulă a
timpului cu rol de ultim strigăt către posteritate?
Dragoș Bărbulescu: Mi-ar fi plăcut să am
motivul și să pot spune că ambele; dar mă tem că
cel mult, doar cea de a doua parte a întrebării e
valabilă în sensul unui răspuns afirmativ. Cred că
încă mai poate fi ceva posibil. Nu exclud nici faptul
că pentru unii privitori fotografiile pot genera surse
de inspirație sau mobilizare într-un sens frumos,
superior, cultural sau artistic. Dar mai cu seamă
cred și sper că efortul meu, dincolo de a fi o trăire intimă căreia
am simțit să-i dau expresie, el ar putea sensibiliza conștiințele
câtorva măcar. Cum spuneam, poate din fire, dar mai ales ca
oglindire a destinului meu, nu sunt o fire optimistă.
Împotriva optimismului prost înțeles și agresiv susținut în
ziua de azi, am atâtea contra-argumente și explicații. Așa că nici
în acest caz nu cred că se va întâmpla ceva îmbucurător, chiar
dacă mă străduiesc din răsputeri să vreau, să cred, să sper. Dar
iată că totuși, nu verbal, cam asta fac. Ce paradox, nu-i așa? Dacă
Pământul va mai continua, iar societatea încă va mai străbate o
eră și un capitol de istorie întortocheată, am putea spera că și
aportul nostru, asemenea predecesorilor noștri, va fi o mostră
clară și vibrantă despre cum se află lumea cu ale ei componente
la data în care noi suntem acum, iar în acel viitor vom fi istorie
dar și o mărturie. Pictura și arhitectura și-au avut rolul lor
esențial și hotărâtor pentru vremea când ele au fost alcătuite și
îmbunătățite, dar și pentru ce a urmat după apariția lor pe scena
umanității. La fel – FOTOGRAFIA – a fost o revelație la momentul
apariției ei, o minune a lumii, un punct vital în evoluția și
desfășurarea societății și civilizației. Nu e loc să vorbim acum
despre asta și nu sunt eu personajul potrivit pentru a o face.
Mă simt bucuros și parțial împlinit să fac parte din puzderia de
fotografi de pretutindeni, să știu că și prin mine au luat naștere,
ca apoi să fie puse în arhivele palpabile sau fictive ale umanității,
măcar câteva imagini reprezentative, câteva mostre de istorie

care acum se derulează, dar care niciodată nu se va mai repeta,
cel puțin în forma actuală. Cum am mai spus, mă simt responsabil
din oficiu pentru ceea ce fac și cum fac, mereu sper că va răsări
o formă nouă de a vedea și realiza imaginile. Cât despre rezultat
sau impactul acestor imagini, parcă nu-mi vine să mă mai
preocup, fiindcă m-aș descuraja și nu de asta am nevoie. Vreau
însă ca măcar câțiva oameni să simtă la fel, să verse o lacrimă, să
înțeleagă și, ca o formă de bine, să-și manifeste prezența.
Marea dramă a satului românesc este că decăderea sa nu
este rezultatul unui război sau cataclism, ci mai degrabă produsul
unei sinucideri etno-culturale cauzate, de cele mai multe ori, de
mutații migratorii, fie ele locale sau transfrontaliere. Alături de
Dragoș Bărbulescu, responsabilitatea aducerii la Madrid a imaginilor acestui sat învăluit în mit și tragedie îi revine doamnei Carmen Răduț, profesor de informatică la Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Râmnicu-Vâlcea, la rândul său un om pasionat
de valorile străbune și de salvarea, pe cât posibil, a acestora.
Occidentul Românesc: Doamnă Carmen Răduț, cum s-a
născut ideea acestei expoziții?
Carmen Răduț: Aș răspunde la această întrebare pornind
din punctul marcat de „acum trei ani în urma…”, când, dintr-o
frământare febrilă pornită spre căutarea acelui sentiment
„acasă”, am plecat pe drumul năzuinței găsirii valorii autentice,
a spiritualității și identității ființei. Și unde/cum puteam face

mai bine acest lucru, sau unde/cum puteam găsi acea matrice
identitară, dacă nu în zona satului străbun?! Aici am ascultat
frumoase sau triste povești de viață, am întâlnit țăranul autentic,
acel suflet nobil, cald, încărcat cu înțelepciunea aceea simplă,
dar curată spiritual. Am umblat prin sate sau cătune rupte de
civilizație, unele parcă o prelungire a naturii, copleșite fiind
de aceasta și am primit din partea acestora porții de sublim,
de însănătoșire psihică și trupească, imense bogății de suflet.
În această incursiune alături de Dragoș, am reușit să salvam
obiecte reprezentative din spațiul cultural, frumoase straie
țărănești și obiecte din gospodăria satului ce marcau prezentul
și trecutul/posteritatea. Fiecare în felul lui a dorit să transmită
un mesaj: că odată cu pierderea valorilor strămoșești, ca un
glas puternic și sacru al pământului, se pierde ireversibil acest
sentiment de „acasă”, care a fost viu și profund. Din acest motiv,
aceste acumulări fotografice realizate de Dragoș - bogății de
suflet pentru reînvierea propriei ființe – au o mare încărcătură
emoțională, unele având conotație documentaristică. Fotografiile
au fost prezentate studenților, apoi în câteva expoziții (în cadrul
Bibliotecii Județene Vâlcea, Muzeul satului din Vâlcea și, nu în
ultimul rând, Consiliului județean Vâlcea), toate realizate prin
forțe proprii sau cu ajutorul unor oameni de suflet.
Un articol ce a apărut în Național Geografic despre aceste
incursiuni dragi nouă și fotografiile realizate de Dragoș, au
determinat o deschidere către românii plecați departe de țară

ce tânjeau de dorul de acasă. Ideea acestei expoziții a plecat
de la Ramona Bărbulescu, cea care a făcut mari eforturi, alături
de comunitatea de români din Coslada - Spania, pentru ca
imaginea reală a satului strămoșesc să fie prezentă în El Escorial
cu ocazia Zilelor culturii românești, imagine ce ar trebui să dea
de gândit cu privire la pierderea ireversibilă a valorilor autentice,
vindecătoare, ale ființei.
Occidentul Românesc: Privind fotografiile realizate de
Dragoș, am senzația unei apocalipse în miniatură având în centru
satul străbun. Ne apropiem de un punct terminus al existenței
valorilor ancestrale?
Carmen Răduț: Aceste fotografii reprezintă imaginea brutal
de reală a satului străbun, exprimată fiind așa cum Dragoș a
trăit-o în acele momente. Rezultatul este această „radiografie
artistică” ce evidențiază un dezechilibru puternic, o imensă
tragedie a satului străbun, dată de indiferența și degradarea
spirituală a multora, prin trecerea nemiloasă a timpului, însă
mai profund înseamnă pierderea axei de orientare a spiritului
pur românesc și nu numai atât. Este o anomalie cu privire la
„devenire întru ființă”. Toate acestea rupând, fără posibilitate
de revenire, acel parcurs firesc/natural ce oferă împlinire, relief,
crescând înființarea și claritatea de „a fi”, cu o conștiință frumoasă
și o credință vie. Mircea Vulcănescu afirma că „tăria spirituală a
unui neam se măsoară după gradul în care e în stare să impună
altora perspectiva lui proprie a existenței.”. Ori în
acest demers simțim puternic un punct terminus al
existenței valorilor ancestrale. Și cu ultimele fărâme
de autentic, parcă, fără să facem rabat de la ființă,
încercăm o trezire sau o coagulare a tuturor celor
ce simt rostul nostru aici.
Occidentul Românesc: Ce simțiți atunci când
obiectivul aparatului capturează o imagine?
Carmen Răduț: Pe parcursul celor trei ani, în
aproape toate incursiunile în satul străbun, am pornit mereu în căutarea a tot ceea ce este autentic, în
ceea ce reprezintă spiritualitatea românească, observând, simțind, trăind și imortalizând existența de acolo, în spațiu
și timp. Rezumând starea pe care o am în asemenea momente,
aș afirma hotărât: „lumea aceea era rânduită”. Este o tristețe și o
nostalgie, un dor de valori așezate, de simțire, de bine!
Occidentul Românesc: Ce mesaj aveți pentru cei care vor veni
să vadă expoziția „În căutarea satului străbun”?
Carmen Răduț: În aceste incursiuni, alături de fotografii, salvări
de obiecte țărănești și straie populare vechi și autentice, Dragoș
a realizat și fragmente/mărturii ale oamenilor povestind despre
„ceea ce era odată în sat”. Cu o parte dintre aceste înregistrări și
un calup de fotografii realizate de Dragoș și, nu în ultimul rând,
cu sprijinul unor oameni de suflet, familia Sima, Lidia Stratulat,
Televiziunea Vâlcea 1, am realizat un film de prezentare ce
transmite, adăugând celor anterioare, mesajul: „Toate lucrurile
acestei lumi sunt ființe și au ceva de spus cui știe să le asculte”
(Mircea Vulcănescu). Și cum resursele schimbării noastre sunt
în noi, drumul în căutarea satului străbun cere doar a lăsa liber
sufletului să călătorească, să simtă și să trăiască acea stare. Cât
mai simplu. Și dacă acest lucru va fi posibil, atunci vei simți gustul
eternității unui lucru fără sfârșit…
Un material realizat de Rudy Roth, în exclusivitate pentru
„Occidentul Românesc”, ediția de Spania (www.occidentulromanesc.com).
(Preluarea articolului de către Felix SIMA, cu acordul
autorului)

Vâlcea cantabilă, în scandarea-rostire, a lui Petrinel
Stefanescu: „Dumneavoastră, Vâlcea noastră”
La crucea
lui Constantin Gibescu
Domnul Profesor, mi-este dor de Voi
De stârnesc eu târgul cu așa zminteală,
Când umflăm sarmaua cu acești eroi
Și le dăm onorul peste groapă goală!

		

Eu trăiesc cu ziua și mai mint, cum știți,
Pe la curtea celor cu mai multă parte;
Plâng, înjur, mă bucur, fac din fițe friți
Și mă duc cu frontul dincolo de moarte.

Țin în mână zarul care m-a păscut
Să înșir în vorbe tot ce nu-mi convine,
Domnule Profesor coborât pe scut,
Din înaltul crucii pentru cei ca mine!
De aceea, Sfinte, mă aplec pios
La umbra Golgotei, întru veșnicie,
Contemplând prin lacrimi rana pân-la os,
Dăruită nouă cu prietenie,

V

olumul lui Petrinel Ștefănescu ”Dumneavoastră, Vâlcea noastră” a produs o bucurie fremătătoare între vâlceni și nu numai. De
la Doru Moțoc la Eugen Negrici, de la Traian Dobrinescu, la Mihai Mustățea, lahovariști în concept și comportament, așa cum
este și autorul volumului citat, până la Ilie Gorjan, Ioan Barbu, Petre Tănăsoaica, au scris despre volum sau au trăit cu mirare dincolo
și dincoace, de ceea ce înseamnă Petrinel Ștefănescu (text și viață). Volumul de acum, ”Dumneavoastră, Vâlcea noastră”, este un
spectacol de metafore genuine despre viața politică, socială și culturală a Vâlcii. Oamenii politici despre care scrie Petrinel Ștefănescu ar
trebui, în cele mai multe cazuri, să fie fericiți. Cu el vor merge în lumea, dacă există, a memoriei, a memorabilității. Prin el, prin Petrinel,
vor trece granița spre aducerile-aminte ale celor care vor veni. Prin stilul lui, uneori subiectiv, alteori exact, Petrinel Ștefănescu scrie cu
patimă, cu dragoste, ”vitriolant”, despre ceea ce s-a întâmplat în istoria, mai ales, postdecembristă. Având în general o viziune de stânga
(personajul lui cantabil fiind Ion Cîlea), Petrinel Ștefănescu scrie apăsat, accentuat, despre câteva personaje din această tipologie. Autorul
acestor rânduri a trebuit să mărturisească despre tinerețea lui, cum a studiat, ca șef de promoție al unei facultăți de istorie, marxismul, e
adevărat, printr-o bibliografie idealizantă (J. Kristeva, R. Barthes, J.L. Baudry, J. Derrida, J.J. Goux, J.L. Houdebine, M. Pleynet, J. Ricardou,
J. Risset, Ph. Sollers, Tz. Todorov, Damaso Alonso, Avalle, Brik, Contini, Empson Genette, A.J. Greimas, Ingarden, R. Jakobson, I. Lotman,
Mukarovski, J.P. Richard, Th. Sebeok, C. Segre, Spitzer, Starobinski, Tânianov, Todorov, V. V. Vinogradov, Wimsatt, Zumthor). Își amintește
în același timp cum omul politic de atunci, Virgil Trofin, l-a ajutat când a făcut ”gardă de corp” pe lâng ă Vasile Netea, Ion Apostol Popescu,
oameni de dreapta, dreapta... (Vasile Netea, Ion Apostol Popescu rosteau discursuri în Târgu Mureș, Bistrița, Gherla, Mănăstirea Nicula.
Acolo sunt și înmormântați. Nu știe despre Virgil Trofin, din păcate, unde își are locul, de unde a trecut dincolo. Înainte de a dispărea,
cu un an, i-a comunicat că nu mai pot convorbi, nici ca felicitare.) Articolele lui Petrinel Ștefănescu se citesc pentru ele însele, ca o arie
dintr-o operă celebră, unde cuvintele nici nu contează. De fapt, personajele, uneori nici nu există. Textul este în sine și pentru sine.
Inefabil și indecidabil. Actorul Petrinel Ștefănescu își recită în acest volum, ”Dumneavoastră, Vâlcea noastră”, poemele, boemele, în
metamorfozele unei istorii de patologie. Lumea articolelor lui Petrinel Ștefănescu nu are răutăți. Nu este, în schimb, un carnaval. Aici, în
textele lui, se stabilește dreptul la memorie. Mai mult, decât în textele oricărui ziarist actual, de aici sau de dincolo de Vâlcea. La ieșirea
din scenă, Petrinel Ștefănescu scandează textele sale: ”Dumneavoastră, Vâlcea noastră”.

Ion PREDESCU
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Despre Rome, latinizare, romanizare
(De la legende, la cercetarea istorică!)

Mihai SPORIȘ
(Urmare din Cultura
vâlceană nr. 151)

II
Troia, cetate
a lumii vechi.
Centrul lumii
care se mută în
peninsula italică

Î

nainte de eter-nizarea Romei – cetate a
Cezarilor și mai apoi a Papilor! – a existat
înfloritoarea cetate a Troiei. Ea se afla, prielnic,
așezată între continente, acolo unde drumurile
pe uscat și cele de pe mare apropiau oamenii
și zeii acelei lumi trăitoare a numitei vârste
de aur. Locul era, pentru toți, de neocolit și
influent, în jocul intereselor diferite. Popoarele
mării* tânjeau după supremația Troiei care
înrudise atâtea neamuri terestre. O nouă
ordine mondială care să repoziționeze forțele
dominante ale zeilor puternici se impunea.
Așa s-a ajuns la denunțarea păcii și la celebrul
conflict al grecilor cu troienii, căruia îi va fi fost
reporter… Homer, apoi prin vreme, atâția alții.
Depărtarea milenară de această antichitate
legendară a ascuns în mituri viețuirea oamenilor
vechi aflată în devălmășie cu puzderia de zei,
mai mici, mai mari, după cum îi arătau puterea
lor de intervenție în mersul lumii.
Intrarea în era creștină (de acum două mii
de ani!) pe care ne-am asumat-o, în spiritul
culturii occidentale de azi, drept era noastră,
ne-a adus o dumerire privind centralizarea
puterii olimpienilor, dar și o actualizare a
conflictului troian făcută de istoricii Greciei
și ai Romei, acum demult întemeiată. Titus
Livius, Plutarh, Herodot ne încredințează când
și cum au stat lucrurile într-o istorie dată nouă
adevăr, adevărat! Ceea ce Homer, Hesiod**
transmiteau noilor reporteri cu limba lor
veche – una de poveste, cu încifrări evidente!trebuia înnoit și pus în acord cu urechea, mai
rafinată, a cetățeanului roman. Până la scrierea
și publicarea Eneidei, adevărată epopee
națională a Romei, scrisă de poetul Vergiliu
(Publius Virgilius Maro 70-19 î.Ch.), prin anii
29-19 î.Ch., trecuseră șapte veacuri de la… Ab
urbe condita și de la publicarea, dispusă de
Pisistrate***, a epopeelor lui Homer. Roma
trecuse prin chinurile întemeierii, vreo 333 de
ani (3+30+300 = Enea+Alba Longa cu 30 de
orașe+ amestecul cu populațiile penetrate în
peninsula italică, între care etruscii****), până
la fondarea cetății (753 î.Ch), apoi străbătuse
în statalitatea, din ce în ce mai rafinată, stadiile
de oraș-stat, regat și experimentase apoi și
res-publicae*****. Întinderea puterii romane,
administrată ca o republică, cerea un nou
system, o nouă legislație. De vreo sută de ani
între personalitățile marcante ale statului,
în jocul exercitării puterii, se iscau conflicte
dramatice cu consecințele asociate: crime
politice, dezordine socială, război civil. Criza
societății romane care își disipa, distructiv,
energiile interne cerea o nouă soluție. Exista
formula centralizării puterii într-o singură mână
autoritară și aceasta trebuia găsită. Imperiul,
care bătea puternic la ușă își va fi căutat liderul
cel mai puternic în stare să inhibe zeișorii
mai mici. O conștiința publică trebuia adusă
în actualitate. Temeiul acesteia trebuia să
legitimize spiritul eroic al Romei și să consacre,
în morala legii pământului, dreptul primului
venit. Așa am avut șansa să avem primenite
epopeele vechilor greci și să primim o nouă
viziune, mai elaborată, asupra lumii vechi,
în care Roma devenise centrul lumii vechi,
succedându-le, de drept, între altele: Troiei,
Babilonului, Atenei, Cartaginei, Alexandriei.
Invocându-se bătrâna Troia/Ilion actul devenea

o revanșă firească în spiritul vremii… împotriva
celor ce au distrus-o prin înșelăciune. (apropos
de darul grecilor!).
*popoarele mării: trimiterea la acestea apare în
documentele faraonilor Egiptului Mnerenptah (12241204 î. Ch. ) și Ramses al III-lea (1184-1153 î.Ch).
Documentele cercetate au stabilit pe numele uzuale,
Greco-latine următoarele seminții: aheii, daneeni,
tirenieni, etrusci, toscani, sichelii, siculii, dardanieni,
licieni, sarzii, pulastii (vechii palestinieni!);
**Hesiod –Munci și zile; Teogonia (nașterea zeilor) în
cca.700 î.Ch;
***Pisistrate, tiran al Atenei (561-527 î.Ch)
****etruscii: un popor cu o cultură specială, venit în
peninsulă pe la 800 î.Ch. Nu se cunoaște locul de unde
au migrat, dar îi obsevăm în documentele egiptene,
cu mult mai vechi. Latinii prin intermediul lor au luat
contact cu Magna Grecia, care colonizase țărmurile și
insulele Italiei, susțin cercetătorii istoriei vechi. (vezi
… migrațiile!). Până la… Republică monarhia romană
cunoaște mai mulți regi etrusci!
***** res publicae- din latină: treburi/lucruri publice.

III
Ideea întemeierii dinspre un …
descălecător troian (aici
terestrului călăreț îi contrapunem marinarul temerar!)
Povestea războiului troian, care a frânt
pacea veche și a premers unui nou val de
colonizări punice și grecești, era bine cunoscută
în bazinul Mediteranei, devenită mare nostrum
pentru Roma. Orice nouă întemeiere de orașstat (numai grecii făcuseră peste 150 de coloniistate!) trebuia să se revendice de la noua
realitate. Dus în voia pânzelor cuvântul * lui
Homer (se acreditează ideea unei oralități**,
până la publicarea târzie a epopeelor!) se
insinua prin acoperirea lui morală în noul temei,
evident prin voința zeului dominant al locului.
Toți eroii, descălecători cunoscuți, au întemeiat
vetre noi, departe de locul părăsit (din Troia,
evident, din cauza înfrângerii și distrugerii
!). Ei se pribegeau din nevoia supraviețuirii
personale și colective. Tradiția consemnează,
în legende, o mulțime de întemeietori dintre
eroii troieni. Oameni cinstiți, eroi adevărați,
neînvinși în lupta dreaptă preț de zece ani - dar
înșelați, loviți pe la spate precum tâlharii în
toiul nopții, de vicleșugul unui dar blestemat !puteau fi pildele de urmat. Ei, troienii, treceau
drept modelele morale ale lumii de atunci în
timp ce învingătorii, care distruseseră Troia,
vor avea parte de blestemele cunoscute. Pyrus
(Neoptolem/fiul lui Ahile) va da chiar numele
unei victorii*** nefolositoare. Agamemnon - șeful suprem al învingătorilor!- întors în Micene
cade răpus de Aegist. Ulise, șiretenie personificată, ispășește cunoscuta… Odisee. Per contrario! Helenus, fiul lui Priam, partajat ca rob de
război lui Pyrus, îi supraviețuiește acestuia,
îi moștenește regatul și chiar își dobândește
soție, ca regină a Epirului, pe Andromaca (soție
a eroului troian Hector, devenită soție lui Pyrus
ca pradă de război!). Dincolo de alegorie aici s-ar
putea descifra o reabilitare a Eladei ahee în noul
spirit helenic, tot prin virtutea și morala troiană.
Trecând dincolo de Mediterana, prin Bretagne
vom fi aflat, tot din substratul legendar, că și pe
Loara, în sus, vor fi sosit câteva corăbii troiene să
dea culoare unui eroism acestei părți de lume, care
se va fi manifestat în istorie. Britus, un nepot deal lui Enea ar fi la originea britanilor și bretonilor.
Țărmurile peninsulei italice, și insulele învecinate se vor fi umplut de colonii grecești****.
Uneori corăbierii urcau și pe fluviile accesibile
navigației. Așa aflăm că pe Tibru în sus, înainte
de sosirea lui Enea, sosiseră printre etrusci*****
niște arcadieni, din Peloponesul Greciei.
Enea, troianul, este trimis în misiune de
zeitatea protectoare, să găsească „pământul
făgăduit”****! El este alesul, fiind fiul unei
zeități influente în Olimp, și ocrotit de zeii

patriei sale, Penații. Aceștia îl însoțesc, către
noul altar hărăzit, să dea continuitate crezului
lor și să ocrotească poporul ales al troienilor,
plecat în căutarea altui cămin. Drumul lui Enea
dintre muribunda Troia și Țara de la Apus, din
Latium, este unul al inițierii viitoarei Rome care
și-a început lunga gestație până la ridicarea
cetății pe cele șapte coline.
Legendele au circulat în oralitate și au adus
prinosul lor de fantezie și emanciparea morală
a oamenilor încercați, dar și a zeilor încă mulți,
dar din ce în ce mai principiali. Enea intrase în
conștința comună ca eroul legendar fondator,
iar literatura, din ce în ce mai fecundă întărea,
prin talentul și rațiunea oamenilor învățați,
un adevăr legendar. Glasurile lui Naevius,
Horatiu, Tibul, Propertius, Accius, Cato cel
Bătrân, Ennius îl venerau public pe eroul troian
ca părinte al patriei… romane. Roma era fiica
Troiei, de peste timp, iar eroul Enea fusese
legătura între două lumi, ca două epoci de aur,
cu zeitatea supremă schimbată. Troia trăise sub
Saturn, iar Roma veche, după o mie de ani, sub
Jupiter, va străluci din nou. Drumul eroului pare
o replică celui al lui Ulise. Ulise rătăcea înapoi
spre Ithaca, acasă, acolo unde Penelopa își
apărase cu îndârjire căminul. Enea pleca, de
nevoie de acasă, în căutarea altui cămin cu o
altă glie de însămânțare - soției sale, Creusa,
zeitățile îi interziseseră plecarea! După Vergiliu,
la nici un veac distanță, Apostolul Pavel/Paul,
însuși, pun temelia unui altfel de crez*****
Romei închinătoare la prea mulți zei și chiar
Împăratului pământean. O va face tot după o
odisee pe marea cea mare.
*Logosul grec, devenit în scriptură esență a
dumnezeirii (Ev. Lui Ioan);
** Oralitatea lui Homer (considerat aed orb) este
legată de inexistența alfabetului/scrierii, care , zicese că nu fusese preluat de la fenicieni, în vremurile
imediate conflictului troian; cultura aheilor este
considerată minoră, în raport cu cea preexistentă,
pe la 1400 î.Ch. când au „inundat” spațiul cuturii
cretane - întrat într-o criză căreia nu-I descifrăm
contextul (scufundarea Atlantidei?!), cum nici spațiul
formării culturii etrusce nu-l cunoaștem;
***Victorie a la Pyrus se mai referă și la un alt Pyrus:
****Colonizarea greacă (realizarea Greciei Mari!)
începând din sec al VIII-lea î.Ch.; Colonizarea
țărmurilor mărilor era un fenomen social – o roire
de populații!- din prerioada marilor crize : războaie
pentru supraviețuire (învinșii fugeau să nu cadă în
sclavie și își căutau locuri unde se puteau impune
în fața băștinașilor. Se putea crea o reacție de tip
domino în care , succesiv, se puneau în mișcare mai
multe populații!). Molimele, secetele severe pentru
crescătorilor marilor turme ale stepei, glaciațiunile
Nordului puteau pune și ele în mișcare populațiile.
Se vor obsera, venind dinspre nord mai multe valuri,
chiar pentru viitoarea Grecia:ahei, dorieni, ionieni.
Colonizarea greacă la care ne referim: „Grecia Mare”
este dată de dislocarea aheilor de către valul dorian
înspre țărmurile Mediteranei (Ioniene!) și ale Mării
Negre;
*** izvoare acreditează idea că etruscii stabiliți
în peninsulă, înaintea declanșării marii colonizări
grecești, vor fi fost puntea dintre greci și cei din
Lațium. Chiar și epopee Eneida sugerează acest fapt.
Ei s-au așezat în centrul peninsulei însă și nordul este
plin de mărturiile trecerii lor prin istorie (remarcabilă
era arta lor, manifestă la construcțiile din piatră!).
****pământul făgăduit-este și ținta poporului
nomad al vechilor evrei. Iahve, zeu unic, le-a făcut
promisiunea considerându-I popor ales;
*****Evanghelia lui Marcu , Faptele Apostolilor,
Evanghelia lui Luca, sunt scrieri făcute în Italia;

IV
Migrațiile italice, premisa
viitoarei culturi romane
(ce spune cercetarea istorică!)
Istoriile lumii* dar și scriptura creștină (VT)
ne vorbesc despre migrații și uneori, forțând
nota despre popoarele migratoare**. Mișcările
de populații au avut loc în toate timpurile și în

toate locurile. Toate s-au produs de nevoie, din
voință proprie, ori mânate de o forță majoră.
Robirea, cu strămutarea evreilor în Babilon,
strămutările forțate de populație prin Siberia,
prin Bărăgan s-au făcut fără voia strămutațiilor
și o statistică ne poate arăta dimensiunea
fenomenului, după cum spuneam - în timp și
spațiu! Fără dorința prealabilă este părăsirea
locului de statornică viețuire când condițile
existențiale se schimbă radical: incendii
devastatoare, inundații, frigul extrem, molime,
războaie pustiitoare și câte alte vitregii. Să ne
amintim legenda potopului și de salvarea lui
Noe - și a lumii vechi, în celebra Arcă! Eneea
părăsește Troia în flăcări, dar mai ales din
teama căderii în sclavie. În perioadele istorice
apropiate vom observa colonizările de populații
și cu sarcini de apărare ale unor fruntarii,
precum sașii și secuii prin Transilvania, ori
angajarea unor ordine călugărești militarizate
precum teutonii, ori ioaniții… Acestor mișcări
de oameni care se vor permanentiza în anumite
locuri, ducând cu ei și averea personală,
materială și informală, le adăugăm pe cele ale
colonizărilor cu scop comercial în care punctul
de plecare, metropola, ține legătura cu noul
punct câștigat al unei piețe extinse.
Comerțul cel mai lesnicios este cel pe ape,
iar între acestea cel pe mare fiind vizibil în istorie
drept cauză a marilor colonizări. Legenda veche
a Argonauților ne este aici exemplul potrivit.
Între navigatorii recunoscuți în istorie
îi observăm pe cei aflați în locuri prielnice
negoțului cum sunt strâmtorile dintre mări,
canalele săpate-special scurtării rutelor
comerciale-, pe insularii care au nevoie de
legături cu continentele. Istoria veche ni-i leagă
pe egipteni de Nil, dar vorbește și de un ocol al
Africii, precum și de un mai vechi canal săpat
între Mediterana și Marea Roșie. Fenicienii –
punii, vor fi colonizat țărmurile mediterane,
înfințând Cartagina, înaintea Romei (vedem
acest fapt în Eneida!), dar vor fi dobândit
și instrumentul simplificator al comunicării
:alfabetul cu doar 26 de semne, atât de necesar,
și-l vor fi dat și celorlalți. Grecii, înainte de-a se
fi constituit ca neam al grecilor: minoici, aheimicenieni, ionieni, eolieni, dorieni îi observăm,
val după val, constituind viitoarea Grecie Mare
pe insulele și țărmurile Mării Mediterane și
Pontului Euxin. Au urmat romanii, varegii, turcii,
venețienii, genovezii, spaniolii, portughezii,
olandezi, englezii etc. Și azi se construiesc vase
de navigație. Și azi sunt migrații, de voie, ori de
nevoie!
Insistăm asupra unor lucruri generale ca
să sugerăm că orice transfer de populație, fie
aici vorba de migrații întâmplătoare, ori voite,
înseamnă pentru locul de așezare un transfer
cultural care rodește dacă acesta are sămânța
viguroasă. Un meșteșug nou, eficace se impune
lângă cele găsite dacă locul de așezare este
chiar cu o putere mare de asimilare dată de o
cultură superioară. Se va impune întotdeauna,
precum în natură, semnul cultural mai puternic,
uneori întreaga cultură adusă va fertiliza
prielnic înnoirea civilizațională cu un strat al
modei care omoară plictisul vechi, doritor de
altceva. Când noii veniți au putere de lovire ei
pot înlocui puterea omenească a locului dar
nu vor putea să schimbe relieful, climatologia,
nici religia celor pe care i-au supus, cu atât
mai puțin limba vorbită a celor maturi, ori a
copiilor trecuți de-o anumită vârstă. Procesul
marilor schimbări, fără o instituție menită să
facă noua transformare culturală, cere un timp
lung, niciodată mai puțin de trei generații (vezi
exodul biblic, chiar prin terra deserta fiind!). Un
exilat într-un mediu de altă cultură, chiar având
un rafinament cultural, are nevoie de timp, ne
spune acest lucru Ovidius Publius Naso, izolat
în Tomis de Octavian Augustus.
(Continuare în Cultura vâlceană nr. 152,
decembrie 2018)
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GEORGE ACHIM: „CAPTIV ÎN LIBERTATE”
C

arte mică, aproape de buzunar, George Achim continuă seria cărților de acest format, astăzi, unul dintre cele
mai nimerite, când zeci de autori, numai din Vâlcea, se chinuie să umple rafturile personale cu mii de pagini, normal, și
de titluri… Desigur, nu uităm cărțile unor colective de autori
cu unul doi coordonatori în care acestea sunt judecate după
…greutate! „Captiv în libertate” este o înșiruire de dialoguriamintiri, treizeci la număr, ale celei din urmă verigi a neamului
lui Lice Achim dezvoltate ca într-un viitor roman autobiographic,
mai voluminos, semnat de George Achim. Dialoguri și numai
atât, romanul de față, putând fi considerat o înșiruire de
monologuri, în fapt dialoguri între Lice, „uncheșul” lui Gheorghe
și al lui Dumitru- Neluțu, și cocoșul său, Stalin. La modă astăzi
să dai numele unor satrapi ai omenirii necuvântătoarelor
din ogradă, animale care există prin oameni ca daruri de la
Dumnezeu, cocoșul și găinile sale fiind o binefacere pentru omul
de la țară și nu numai…Monologuri, putând funcționa și pe scenă
în workshop-uri…. Cartea a apărut în Editura Proșcoala în 2018 și
îl are ca redactor pe Constantin Poenaru, coleg cu noi de școală,
coleg cu noi în publicistică și care a trecut la cele sfinte în anul
2017 cu o lună înainte de a împlini 66 de ani. Desen, unul singur,
portretul lui George sub formă de munte așezat la sfârșitul
fiecărui capitol: Ion Tălmaciu, coechipier cu poetul, acum
autorul cărții, în cadrul grupului fără pereche din Râmnicu Vâlcea
și nu numai, Umoriștilor vâlceni. Foarte frumos, cartea reînvie o
tradiție a tipografilor interbelici, pe ambele coperți din interior
fiind prezente cu literă majuscule titluri din creația autorului…
total treizeci și trei de titluri! Tehnoredactor: Dumitru Ciobanu și
culegerea de texte, Ana Anuțoiu.
„Dedic această lucrare neamului meu care s-ar trage din
păzitorii focului sacru.” A scris poetul pe frontispiciul romanului
său, iar noi completăm că „Achim” este al șaptelea nume de
evreu din șirul de patrusprezece nume de neamuri câte sunt
între perioada babiloniană și începutul erei noastre…A șaptea
sămânță din paisprezece care a dat naștere Mântuitorului nostru
Iisus Christos!
A trezeci și treia carte, titlu de carte, care îl menține în loc
de frunte în circulația editorială beletristică de carte pe acest
poet al Râmnicului, de vreo cincizeci de ani încoace!... „Captiv
în libertate”, acum, în secolul XXI, prizonier al istoriei părintelui
său, bunicului și străbunicului, de unde se va aduna și curge seva
urmașilor lui Lice…Ce nume de erou romantic, aici pe Otăsău în
nordul Olteniei!…urmașii Gheorghe și Dumitru, în carte, mereu
pomeniți de bătrânul descendent din păzitorii focului sacru.
Cartea este scrisă și ca omagiu Centenarului nostru sacru
deja, căci sacru este trecutul nostru din 1918, când s-a sfârșit
Primul Război Mondial și România a devenit mândră și frumoasă
așa cum n-a cunoscută-o nimeni în istoria ei modernă.
Poate de mult, cândva, Dacia să fi fost mai frumoasă, și mai
mare, și mai bogată din moment ce stăpânitorul Lumii de la
Roma a dorit s-o cucerescă și să-i construiască ca aducere aminte
cel mai mare și mai de seamă, unicul, monument Columna lui
Traian, operă a vestitului architect Apolodor din Damasc. Tata
lui Lice Achim a luptat în acest prim război mondial al secolului
XX, pentru reîntregirea de neam, iar el însuși, în al Doilea Război
Mondial, a luptat pentru redobândirea Transilvaniei. Ce țară!...
formată din toată Valahia, Moldova și Transilvania; cu Dunăre,
cu Munții Carpați și Marea Neagră, și Delta Dunării! Da este
sacră iubirea de neam și de țară, țara noastră România, ce poartă
numele care cândva, aproape o mie șapte sute de ani înainte,

era numele Imperiului Roman de
Răsărit!
Lectura cărții ne mai provoacă
gânduri de-ale noastre, căci
este o carte care și provoacă, și
astfel la capitolul luptei dintre
Hitler și Stalin, capitolul zece (și
Hitler și Stalin, la vremea lor, au
fost nume de mulți copii care
demonstrează că istoria bună
sau rea are rezonanță în masa
poporului, mai ales, învingător),
notam, așa ca din senin, dar care
arată că satul românesc a fost
deasupra orașului cosmopolit,
că așa sunt oltenii noștri de sub
munte, invers de cum spunea
C. Brâncuși…buni până în 1944,
proști mai apoi, iarăși buni după 1964, iar după 1989 au dat cu
banul încotro s-o ia și a căzut banul în dungă! Măi să fie…Da, și
au luat-o pe partea cea rea, a prostiei…și fac toți haz de necaz și
politică în prostie! Dându-ne de înțeles că viitor nu o să mai fie…
Dar hai să citim mai departe: „Doamne, cine a inventat războiul?
Această mașină a morții în fața căreia nimic nu mai are sens!...
Nici curajul măi, Staline, mă! Căci ce mai este curajul în fața unei
selecții în fața naturii…? Deseori, căpitanul meu, Mateescu, în
anumite momente de liniște cugeta. Chiar erau curajoși cei ce
propovăduiau războiul? Mai ales, că majoritatea din aceștia
se ascundeau prin bordeie, unde se aflau comandamentele
și tot noi proștii, muream pentru țară și rege.” Iar ne abatem,
dar completăm: în Basarabia, în 1941, soldații români erau
scuipați de evricele din Comsomol iar în 1944 erau scuipați
de unguroaicele de pe Tisa…Ne-a spus, Dumnezeu să-l ierte,
Constantin Zorlescu care are o sută de pagini scrise, notate cu
sânge, la Oarba de Mureș!...În Basarabia, nu scuipau, ci aruncau
cu pișat pe bieții nostril bravi soldați! Am citit cartea între ora
cinci și ora șapte dimineața, începând de la pagina nouăzeci și
cinci și terminând-o și citind mai apoi de la pagina unu la pagina
nouăzeci și patru…două ore de delectare și simțire artistică.
Ce personaj stimate cititor, Lice, care se confesează cocoșului
său Stalin. Nu știu, parcă am fi citit piesa de teatru „Caragiale
se pupa cu Stalin” scrisă de Ștefan Dumiterscu sau „Napoleon
Bonaparte și Apocalipsa mileniului trei” scrisă de propriul
nostru condei…Acum în mileniul trei poveștile din război ale
lui Lice și înaintașii săi, în preajma Centenarului României
Mari, ne fac atât de bine și ne întremează mai ales pe cei de
pe pământurile țăranilor orășeni de pe malurile Otăsăului…
Mai ales aici la capitolul „Douăzeci și șase” unde se vorbește
de suferințele unor martiri de la închisoarea Ocnița din Ocnele
Mari, avem de a face, am notat noi despre frază: mostră de
monument istoric și literar… „Când a fost adus la noi, într-o
noapte,pe la două, urletele însoțitorilor ne-au speriat. Ziceau că
este dușman periculos al regelui și că trebuie izolat. Săracul. O
lună a stat în turnul alb până anchetatorii și-au terminat treaba
și ni l-au încredințat spre reeducare.” La capitolul „Douăzeci și
opt” avem notat: nu există onoare mai mare pentru români
decât să fie basarabeni , fiindcă, doar ei, ne amintesc de numele
marelui vultur voevod întemeietor de țară… Basarab I!! Și tot
din acest capitol al lui „Lăutaru” extragem un calificativ cum nu
se poate mai nimerit, specific doar Basarabiei și Bucovinei de

nord-Cernăuți: „jandarmii bolșevici” adică cei care bateau în stil
sovietic, la fel, fie mamă, fie tată!...Și, iată, suntem la capitolul
„Douăzeci și nouă”, cel cu averile monumente istorice de
arhitectură pură, românească, oltenească pe care le-au nesocotit
veneticii de arendași, și țigani, și comuniști: „Conacul Gărdeascăi
de la Valea Mare”, „Conacul lui Iancu Păușescu”, „Casele de la
Slăvitești ale Lahovarilor”…Amintim și noi de Bărăția Râmnicului
și acareturile sale din împrejurimi, și nu putem trece cu vederea
lipsa de respect pentru Leca Morariu căruia nu I s-a păstrat locul
de veci, măcar un semn, o amintire despre cel care a transformat
Râmnicul, în muzică, într-o mica Vienă. Nu ne abținem să nu-i
facem mari nesimțiți pe cei care au demolat din trecutul Vâlcii,
vestit, cum spune și poetul nostru de la Râmnic, în acest roman
al său, „Captiv în libertate”, George Achim, dar nu putem s-o
iertăm nici pe nevasta aia a lui Leca Morariu care a dus oasele
și violoncelele, și pianele, și cărțile la muzeul din Suceava,
care nu este nici Cernăuți și nici Pătrăuți! Păi cum, sucevenii
l-au salvat pe Leca și compatrioții săi, evacuați, din mâinile
bestiilor? Păi nu Iandola, șef de poliție la Râmnic, evacuat și el,
basarabean, l-a salvat pe Mareșalul Antonescu de la asasinat, la
Olănești? Sucevenii să dea totul înapoi, că nici la Cernăuți, nu
au reușit să facă nimic pentru marele profesor stirpe, aproape,
din cea a lui Ciprian Porumbescu…Și ultima idee, din capitolul
„Treizeci”, unde autorul descrie un mic capitol din politica
interbelicului și în care subiect principal este „Aghiotantul”,
pușcăriaș în faza de reeducare de la temnița din Ocnele Mari
și, care spunea despre Iuliu Maniu, nu cel din 1918, ci de
cel din 1939-1944: „Nu poți să stai cu fundul în două luntrii,
zicea el cu năduf și politicos ca să nu supere pe nimeni.”
Adăugăm și noi la idee, aceeași apreciere și pentru Justinian Marina, perioada preoției, când semna condica încă din
1935, și la țărăniști și la bolșevici!...așa zicea preotul istoric, geniu
în arheologie, Gheorghe Petre Govora…Ia uită-te, peste un an îi
comemorăm și lui zece ani de la ridicareasa spre cer în 2010, născut în 1910…101 ani! Nu de alta, dar am vrut să-I facem și lui un
bust ceva un muzeu la Ocnele Mari, dar primarul ne-a respins zicând că-l vrea pe Burebista! Și ca o „coda”, sfârșit ferm, conchidem, comparând comuniștii de azi, comuniștii de ieri și dintotdeauna…Comuniștii s-au născut bogați, oameni cu stare și au murit săraci și fără apărare…cei ailui Lenin; în timpul lui Stalin, în stalinism, cei săraci cu duhul, și săraci, au devenit comuniști…și ăștia
au mers după Biblie cu fundul în două luntrii: acasă cu icoana iar
pe stradă cu lozinca și propaganda…Și iată, i-a ajutat Dumnezeu,
că au învățat de la evrei să-și facă semnul crucii cu…limba.
După ce citesc o carte de-a lui George Achim, chiar în timp
ce o citesc, îmi vine așa un dor să plec și să mă duc să cumpăr o
casă veche din acest sat românesc, mai ales oltenesc, din nordul
acestui ținut de sub Carpații cu fața la Dunăre…Sângele apă nu
se face, dar românul trage mai mult la munte decât la câmpie și
Dunăre. Nu cunosc om, mai ales vâlcean, ca el, poet de mic și
prozator pe zi ce trece tot mai bun! Și trăitor între oamenii ( mai
ales) vâlceni! „Orășean” născut pe râul Otăsău, la Păușești, fără
să iubescă munca și viața la țară, fără să iubească „Versaiul” din
Râmnicul anilor 60, locuind ca elev la căminul liceului și lăsând
savoarea vieții de la țară lui… Constantin Poenaru! din Șirineasa
lui George Țărnea, „poet” și el, „Poe”, coleg de liceu cu un an mai
mic. George Achim a locuit mai mult ca oricine pe toate văile și
dealurile-atât de frumoase din acest ținut fără egal din dreapta
Oltului, coboară de la muntele Cozia și o cotește mai apoi pe la
Plute și se duce, se tot duce pe vechiul drum al Sării …

pcickirdan

ION TĂLMACIU: „LACRIMA DIN ȚĂRÂNĂ”
A

m primit cartea și dintr-un început
recunoaștem autorul, pe Ion Tălmaciu,
artist plastic, care ține în palme o biserică veche,
aproape stingheră, posibil părăsite, dar știută
numai de el și din care ne privește un ochi; ochiul
trecutului atât de minunat și prielnic pentru
noi, ca români! …Și calul, da calul fără zăbală și
fără șa, posibil sălbatic, care aleargă ca o nălucă
să se interpună între privirea trecută a timpului
încremenit și lacrimile noastre scurse pe acest
pământ, lacrimi de bucurie și de tristețe egale
între ele cum sunt și zilele noastre în așteptare
pentru un timp mai bun…semnat este tabloul
poetului, Ion Tălmaciu, 2000!...și ce frumos
este chipul acesta de fată în același timp și Lună
și Soare! Da încă din copertă Ion Tălmaciu ne
este și pictor…și poet! Trebuia să ne așteptăm…
Ion Tălmaciu este un poet vizionar, desigur,
mai ales…vizual! Și el, ca mai toți prietenii săi
din lumea umoriștilor vâlceni, toți de condiție
aleasă, este curat în imagine, aproape pur,
și se leagă cu noduri strânse de traditional…
O carte care nu face de râs tiparul vâlcean,
editată la „Proșcoala”, Râmnicu Vâlcea, 2016, și
la care au contribuit: Dumitru Ciobanu-editor,

George Achim-redactor, Ramona Tălmaciu
Dan-tehnoredactor și Ionuț Bălan-coperta 1 și
Violeta Scrociob-coperta 2. Cristian Meleșteumembru titular USR București îi semnează o
scurtă, dar utilă „Prefață”…
O stare poetică aproape „versaileză” se
desprinde încă de la începutul volumului,
poezia „Contrast” în care optimismul răsare
precum ludicul copilăriei: viață, moarte și
transfigurație; „Versail” cartierul din nordul
orașului de sub Capela în care ne-am desfășurat
copliăria fericită a anilor șaizeci…O stare
poetică similară ne cuprinde pe toți aceia ai
acelui timp, iar el, autorul, sare ușor deopotrivă
pe viață și pe moarte, joacă călare pe poezie! În
fond moartea pentru copil și poet „…e o idee
idioată/ Când mugurii-mi zâmbesc aici pe ram”
și este în totală contradicție cu titlul „Lacrima
din țărână”, care, probabil, nu are decât rostul
să ude rădăcinile iubirii la plural, cununilor
înflorite pe fruntea lui și fruntea ei, opțiunea
fiind luată: „Iar dacă mor, să nu o fac de tot.”
Observăm, Ion Tălmaciu, fără să exceleze, nu
este departe de versul păunescian!
Împăcarea cu tine însuți, admițând o

mulțime, poate o infinitate de ceruri dar, în
mod sigur cu țărâna care-ți aparține și care ne
este legată de tălpi… „O cruce-acolo-n margine
de drum,/ Ce peste vreme poate-o să rămână/
Când vremea-nseamnă totdeauna-acum/ Iar
eu, țărână, renăscând tărână.” (Am cerul meu)
Ion Tălmaciu nu trăiește decât în realitate,
chiar și în poezie, pictura și poezia pentru el nu
înseamnă decât realitate. Astfel nu avea cum
să nu-l pasioneze să-și spună părerea despre
viitorul care abia se întrevede, acum la început
de mileniu III…Acesta deja a fost ștampilat:
Oștirea aproape a fost desființată, rămânând
doar mobilizatul chemat fără muniție și fără
arme, doar ca potential pentru un regiment
format din carne de tun! În fond istoria nu
a existat până acum decât ca o înșiruire de
războaie; dar în mileniul trei istoria poate exista
și fără isteria războiului… „Mileniul trei, e-o
amintire/ Despre semnalul de alarmă/ Când se
ridică o oștire/ Fără rastel și fără armă,/ /Când
se înalță o oștire/ În vis de pace fără glorii,/ Ca
să ne dea nouă de știre/ Că încă făurim istorii.”
(Mileniul trei)
Nu știm dacă Oltul mai este cântec de dor,

când el acum e mai mult o înșiruire de bălți și
lacuri…Dorul niciodată nu e static! Dar valurile
Oltului de la Râmnic nu le vom uita niciodată,
valurile dintre Tău și Oltul Mare și Oltul Mic și
Insula, minune între minuni… „Iubirea de tine-I
altarul/ Pe care nicicând n-am să mor/ În vârste
ne leagănă valul/ Când Oltu-I un cântec de dor.”
(Femeie)
În fond, dacă poezia nu este scrisă așa cum
o scrie Ion Tălmaciu, atunci ea nu este poezie…
Înfrângerea și victoria există așa cum există
binele și răul, pozitivul și negativul, alternanța
obligatorie dintre urcare și coborâre…(Înfrângeri
și victorii)
Poezia Un trup ne inspiră la gânduri nobile
despre dragoste și viață, despre dorință și
lupta pentru a trăi, pentru a exista, pentru a
fi. Da, iubirea înseamnă viață și ea nu poate
fi cerebrală, ci numai în pulsul unui trup care
vibrerază în dorinți precum iapa care vibrează
când își vede mânzul… „Un trup îndrăgostit/ Ar
fi de-ajuns/ Atâta timp cât încă/ Se mai poate,/
Numai iubirea are/ Un răspuns/ Cât viața mai
răzbate-n/ tot și-n toate.”
(Continuare în pag. 13)
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COMUNICAT DE PRESA
23 noiembrie 2018

I

n data de 22 noiembrie a.c., Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA a organizat, in parteneriat cu Federatia Romana de Inginerie Biomedicala, sub
auspiciile Academiei de Stiinte Medicale, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, conferinta INGIMED XIX “Ingineria biomedicala romaneasca de-a lungul Centenarului Intregirii: istorie,
prezent, perspective”. Conferinta a incercat sa faca bilantul unui secol de evolutie, oferind oportunitati pentru diseminarea rezultatelor stiintifice, mentinerea contactului direct dintre ingineri si
medici, dezvoltarea de noi directii de cercetare. In cadrul conferintei s-au abordat urmatoarele aspecte si probleme conexe: bioinginerie-biotehnologie-bioetica, 100 de ani de endocrinologie: de
la insulina la vitamina H3, 4 decenii de informatica medicala in Romania, retrospectiva ingineriei biomedicale la centenarul Romaniei Mari, implicarea noilor tehnologii in identificarea corecta a
dispozitiei tesutului adipos si a riscului metabolic, bioingineria cardiovasculara la incrucisarea secolelor XX si XXI, modelarea cu element finit a unui implant pentru radius, retrospectiva de 50 de ani
asupra aplicatiilor medicale ale tehnologiilor laser in Romania. Conferinta s-a incheiat cu o masa rotunda intitulata Contributiile ingineriei electromecanice in domeniul medicinei si cu o sesiune de po
stere.
																
BIROUL DE PRESA ICPE-CA

File din istoria AcȚionĂrilor Hidraulice
din RomÂnia (II)
Petrin DRUMEA
(Urmare din Cultura vâlceană nr 151,
noiembrie 2018)

D

acă în primul an
această
cooperare
s-a manifestat prin discursuri
și
prezentări
generale,
începând cu al doilea an
pe lângă expoziție s-a
materializat și o a doua
direcție a manifestării, un
simpozion tehnico-științific.
De asemenea s-a adăugat la cei doi parteneri
(HERVIL și IHP) și un al treilea prin includerea
Camerei de Comerț și Industrie (CCIVL), care
în timp a preluat o mare parte din activitățile
de organizator prin implicarea Președintelui
de atunci (și de acum) ing. V. Cismaru. Foarte
importantă a fost mutarea ing. Gh. Rizoiu de
la HERVIL la CCIVL întrucat a crescut nivelul
organizatoric, ținând cont de creșterea destul
de rapidă a mărimii manifestării, iar Camera
de Comerț a devenit alături de institutul
bucureștean un pilon de bază al organizării.
După primii trei ani HERVEX a devenit destul de
cunoscut la nivel național, iar în următorii ani
a devenit cunoscută și internațional atât prin
direcția expozițională cât și prin directia tehnicoștiințifică. În această perioadă s-au atașat celor
trei parteneri inițiali și universitățile tehnice din
București, Iași, Cluj și Timișoara prin includerea
în echipa organizatorilor a unor personalități ca
prof. P. Svasta, prof. Al. Marin, Prof. E. Murad,
prof. C. Chiriță, prof. L. Vaida, prof. D. Opruța
și prof. I. Bordeiașu. Saltul spectaculos a fost
realizat prin includerea în grupul de organizatori
a PIA Aachen din Germania prin dr. Ing. Elmar
Dorgeloh și a Universității din Wroclaw-Polonia
prin profesorii Chrostovski, Domagala și Kedzia.
în felul acesta numărul expozanților anuali a
crescut până la 55 firme, iar al participanților la
peste 400 de persoane. Acestora li se adăugau
de asemenea și foarte mulți participanți pe

care nu îi puteam înregistra oficial. Sigur că
implicarea Asociației Profesionale FLUIDAS ca
organizator și susținerea ANCSI au lărgit aria
de cunoaștere și recunoaștere europeană a
HERVEX fie și doar prin prisma că a fost inclus
în programul internațional al CETOP (Asociația
europeană de specialitate). În această perioadă
organizatorii au găsit la Călimănești Căciulata o
gazdă extrem de primitoare și cooperantă prin
grupurile de hoteluri … și mai ales prin persoana
directorului ec. Necșoiu. Inițial manifestarea
a fost sprijinită și încurajată și de oficialitățile
locale atât din primăria din Călimănești cât și din
Consiliul Județean Vâlcea, când la deschidere
participau chiar conducătorii acestor unități. Cu
timpul implicarea acestora s-a diminuat până
la situația ultimilor ani când
nu am avut alături de noi nici
o persoană din conducerea
autorităților locale, chiar dacă
HERVEX devenise interesant
și emblematic pentru județ.
Întrucât la un moment dat
numărul participanților și
nivelul de interes național au
scăzut, în urmă cu câțiva ani
s-au făcut două demersuri care
să ne readucă la standardele
cu care obișnuisem lumea.
Primul a fost trecerea de la
desfășurarea anuală a HERVEX
la desfășurarea o dată la doi
ani. Al doilea demers a fost
includerea alături de IHP și
CCIVL ca principali organizatori și a Institutului
KOMAG din Katowice-Polonia, în felul acesta
manifestarea desfășurându-se alternativ un
an în Vâlcea și în următorul an în Polonia.
Deși lucrurile au mers foarte bine vreme de
4 ani, în ultimul timp institutul din Polonia a
suferit transformări care l-au împiedicat să
mai continue această înțelegere. O dată cu
scăderea fabricației de hidraulică și pneumatică
secțiunea de expoziție a scăzut dramatic,
fiind compensate un timp de secțiunea de

simpozion, care s-a menținut la un bun nivel
și cantitativ și calitativ. În acest sens este de
remarcat prezența reprezentanților de seamă ai
centrelor de cercetare universitare din Aachen,
Dresda și Darmstadt din Germania, ai centrelor
de cercetare din Milano și Torino din Italia din
Poitiers și Angoulleme din Franța, Wroclaw
Katowicwe și Cracovia din Polonia. În toată
această perioadă HERVEX a păstrat ca principale
domenii cel de hidraulică și pneumatică cu toate
problemele create de reducerea dramatică a
producției și chiar a utilizării. Pentru păstrarea
simpozionului la un înalt nivel tehnico-științific
organizatorii au deschis în ultimii ani și direcții
ca mediul și energiile regenerabile, în speranța
că vom adăuga noi coorganizatori care să
înlocuiască pe cei care nu
mai sunt la fel de aproape
de noi ca în anii anteriori. De
asemenea organizatorii au
decis ca la fiecare manifestare
să fie prezentate doar 2 sau
3 firme de specialitate care
să poata să își expună oferta
industrială și de dezvoltare.
Apariția Asociației profesionale FLUIDAS a constituit
o realizare extrem de importantă în perioada destul
de neclară privind situația
domeniului în anii de după
1990. Producătorii interni
erau total derutati în ceea ce
privește direcția de dezvoltare
a domeniului, iar producătorii străini nu aveau
suficiente date privind necesarul și zonele cu
potențial de dezvoltare. În acele vremuri au
existat nenumărate încercări de coagulare a
producătorilor și a distribuitorilor de echipamente hidro-pneumatice într-o asociație fără
însă să se obțină rezultatele dorite. Abia în anii
1995-1996 sub coordonarea IHP și avand sprijinul sustinut al CCI Vâlcea, Hydramold Iași, HESPER București și al unor tinere firme din Brașov,
Constanța și București s-a reuțit înființarea unei

INVENTICA

asociații profesionale, cu statut bine definit și
cu o organizare fermă. Pe lângă cele peste 40
de firme care au aderat la FLUIDAS a mai fost
creată și o secțiune a specialiștilor din domeniu,
indiferent că lucrau în producție, învățământ sau
cercetare. Primul președinte a fost P. Drumea
de la IHP având ca principali colaboratori pe
domnii Rizoiu (Vâlcea) și C. Chiriță (Iași). În scurt
timp, 1997-1998, FUIDAS a devenit membru al
Asociației profesionale europene CETOP, paticipând până de curând la toate întrunirile de interes la nivel european. Problemele asociației au
apărut o dată cu intrarea în insolvență (sau faliment) a aproape jumătate dintre membri, fără
să fie cooptați noii apăruți în peisajul industrial.
Un alt element de interes pentru domeniu a
fost apariția revistei de specialitate HIDRAULICA.
Încet, încet aceasta s-a transformat într-o revistă
științifică cu răspândire internaționala, motiv
care a făcut să se îndepărteze de producătorii
și distribuitorii de hidraulică sau pneumatică.
Cu toate acestea exista încă un mare interes
fiind destul de apreciată la nivel internațional,
mai ales că s-a orientat cu prioritate spre zona
cercetării aplicative, incluzând cu precădere
articole științifice despre echipamente care
fac obiectul unei fabricații. Un alt element
important îl constituie colectivul de specialiști
care analizează lucrările și care nu permite
introducerea spre publicare a unor materiale
nesemnificative.
5.Concluzii
5.1 Hidraulica și pneumatica reprezintă un
domeniu de mare interes.
5.2 Producția internă a scăzut in decursul
ultimilor ani și nu a reușit să se redreseze.
5.3 Există un mare interes în conceperea și
realizarea unor instalații de acționare hidraulice
și pneumatice.
5.4 Se dezvoltă în ultimii ani o direcție de
mentenanță din ce în ce mai intensă.
5.5 Există încă resurse în domeniile
de cercetare-proiectare ale hidraulicii și
pneumaticii.

Yarrow şi problema Basarabiei
Î

n cursul anilor care trecuseră mă adaptasem complet la
viaţa de la radio, dar îmi dădusem seama şi că ceva nu era
normal. Am întrebat-o pe Madeleine.
- Dar ce este cu Basarabia? Nu se pomeneşte nimic despre
ea? Am observat că nici „cei de sus” nu suflă o vorbă.
- Este tabu. A venit un ordin de la New York în care se spune
că Basarabia nu trebuie menţionată.
- De ce?
- Nu ştiu.
Mă mira cazul că ea, basarabeancă, nu ştia, sau... probabil nu
voia să-mi spună. A doua zi m-am dus la Iani Popa.
- „Tovarăşe ministru”! Cum este posibil ca despre Basarabia să
nu se pomenească nici un singur cuvânt? Madeleine îmi spune că
este tabu. Cine l-a introdus?
- Yarrow.

Mi-am dat seama care era motivul. Îl cunoşteam pe Yarrow. Original din Basarabia, era vicepreşedinte la „Free Europe Committee”.
- Aha! Aşa bate vântul? Şi nu s-a găsit nimeni să protesteze?
- Cine? La toţi le este teamă că pot fi daţi afară.
Îmi venea greu să înţeleg că n-avea nici un român curaj să
protesteze. Basarabia, Bucovina şi Transilvania, erau tocmai
subiecte din istoria poporului român care m-au interesat cel mai
mult şi le studiasem cu pasiune. Mâhnit de cele aflate, m-am
ridicat să plec. Înainte de a ieşi pe uşă, Popa mi-a strigat :
- Rene, te rog! Bagă-ţi minţile în cap. Las-o şi tu baltă.
- Om vedea.
Anul următor, Yarrow a făcut o vizită la Munchen şi ne-am
întâlnit la o discuţie. În cursul convorbirii, făcând pe neştiutorul,
l-am întrebat pe neaşteptate:
- Am observat că în emisiunile Departamentului Român nu se

pomeneşte Basarabia. Care este motivul?
Mirat de întrebare, Yarrow se uita la mine cu ochii lui albaştrii,
care scânteiau furioşi :
- Nu este treaba dumitale. Basarabia n-a fost niciodată
românească şi nici ruşii nu au dreptul la ea.
Cunoşteam teoria. Cu mult timp înainte îmi căzuseră în mână
câteva numere din „Viitorul nostru”, o revistă evreiască în limba
română şi franceză, şapirografiată de S. Podoleanu la Paris,
aproape imediat după cel de-al doilea răyboi mondial. În toate
numerele pe care le citisem, fără excepţie, fusese tratată tocmai
acestă problemă, plus istoria cazarilor, un popor de origine turcofino-tătară, trecut la religia mozaică. Printre altele dădusem şi
peste un fragment dintr-o carte scrisă de un fost reprezentant
diplomatic american la curtea principelui Carol.
(Continuare în pag. 16)
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ORTODOXIA, Caracteristica Religiei Creştine (II)
Arhim. Veniamin MICLE

R

evenind acum la credinţa noastră, să
vedem în ce constă bogăţia duhovnicească pe care a păstrat-o, spre deosebire de creştinii care s-au îndepărtat de
Ortodoxie. În primul rând, Ortodoxia păstrează cele şapte Sfinte Taine, care ajută pe
credincios să se mântuiască. Ele sunt următoarele: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania,
Pocăinţa, Hirotonia, Nunta şi Maslu.
Sfintele Taine au fost instituite de însuşi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos ca, prin săvârşirea lor de către preot, credinciosul să
primească harul nevăzut al lui Dumnezeu, care îl ajută să trăiască
şi să lucreze după voia şi poruncile Lui. Harul este prima condiţie
a mântuirii, cum zice Sfântul Apostol Pavel că, prin har suntem
îndreptaţi şi răscumpăraţi (Romani 3, 24). Creştinii, care trăiesc
în dragostea lui Hristos, dobândesc o „înmulţire a harului” (II
Corinteni 4, 15), apoi cunosc o „creştere în har” (II Petru 3, 18),
până ce se fac „părtaşi ai dumnezeieştii firi (II Petru 1, 4), ceea
ce înseamnă îndumnezeirea omului, la care toţi suntem chemaţi
să ajungem. Sfintele Taine sunt în număr de şapte, pentru că în
Sfânta Scriptură numărul şapte este un număr sfânt, arătând
desăvârşirea în toate. Aşa vedem că, Dumnezeu s-a odihnit în
ziua a şaptea (Facerea 2, 1-2); Noe a luat în corabie câte şapte
perechi de animale şi păsări curate înainte de potop (Facerea
7, 2-3); Moise a făcut pentru Cortul Sfânt un sfeşnic cu şapte
candele, aşa cum a primit poruncă de la Dumnezeu (Ieşirea
37, 23); proorocul David lăuda zilnic de şapte ori pe Dumnezeu
(Psalmul 118, 164); Neeman Sirianul s-a scăldat de şapte ori în
râul Iordanului şi s-a vindecat de lepră (IV Regi 5, 14); şapte sunt
Duhurile care stau înaintea lui Dumnezeu şi a scaunului Său de
domnie (Apocalipsa 1, 4); şapte sunt Bisericile la care Sfântul
Evanghelist Ioan a primit poruncă să le scrie (Apocalipsa 15, 6-8),
şi tot şapte sunt darurile Sfântului Duh.
Prin Taina Sfântului Botez, orice om devine membru al
Bisericii, care este Împărăţia văzută a lui Dumnezeu pe pământ.
Mântuitorul zice: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu
va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Cel
care se botează de către preot, se curăţă de păcatul strămoşesc,
moştenit de toţi, precum şi de păcatele sale săvârşite până
atunci, dacă este înaintat în vârstă. Această Taină este prefigurată
în Vechiul Testament de trecerea poporului lui Israel prin Marea
Roşie, când a ieşit din robia faraonului egiptean. În acest sens,
Sfântul Apostol Pavel scrie corintenilor: „Fraţilor, nu vreau să nu
ştiţi voi că, părinţii noştri au fost toţi sub nor, şi că toţi au trecut
prin Mare, şi toţi, prin Moise, s-au botezat în nor şi în Mare” (I
Corinteni 10, 1-2). Norul şi Marea reprezintă Duhul Sfânt şi apa
în care trebuie să se boteze fiecare. Deci, toţi au fost botezaţi,
atât cei vârstnici, cât şi copiii care îi însoţeau. Din această cauză,
ortodocşii îşi botează copiii la opt zile de la naştere, dându-le
şi un nume de creştin, aşa cum a procedat Maica Domnului cu
Pruncul Iisus, la Templul din Ierusalim, în a opta zi de la slăvita
Sa naştere, potrivit relatării Sfântului Evanghelist Luca: „Când
s-au împlinit opt zile… I-au pus numele Iisus” (Luca 2, 21). De
aceea, sectarii şi eretici greşesc, încălcând Sfânta Scriptură, dacă
botează numai oameni maturi.
Taina Sfântului Mir sau Mirungerea este lucrarea prin care
preotul unge cu Mir sfinţit membrele celui botezat, rostind
cuvintele: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin”, pentru că
în Sfânta Scriptură, ea se numeşte „pecetluire”, cum vedem
din scrierile Sfântului Apostol Pavel. Astfel, vorbind despre

Dumnezeu, care ne-a dat toate darurile Sale prin Iisus Hristos,
el spune că „ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului,
în inimile noastre” (II Corinteni 1, 22), sau, în altă parte, „să
nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care aţi fost
pecetluiţi, pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4, 30). Această
Taină se săvârşeşte îndată după Botez, ca noul botezat să primească harul perfecţiunii vieţii duhovniceşti începută prin Botez.
Şi ea este prefigurată în Vechiul Testament, însă acolo numai
împăraţii erau unşi cu untdelemn sfinţit (I Regi 16, 1-13). În Noul
Testament, toţi creştinii au primit această mare cinste de a fi unşi,
ca împăraţii Vechiului Testament, pentru că ei sunt cetăţeni ai
Împărăţiei cerurilor şi „copii ai lui Dumnezeu” (Romani 9, 8), Împăratul tuturor. Despre Taina Mirungerii, vorbeşte Sfântul Apostol Ioan, când scrie: „Voi ungere aveţi de la cel Sfânt şi ştiţi toate”
(I Ioan 2, 20). Deci, prin această Taină se dă credinciosului şi darul
cunoştinţei, care este unul dintre cele şapte daruri ale Sfântului
Duh. De aceea, acelaşi Sfânt Apostol ne asigură, zicând: „Ungerea
pe care aţi primit-o de la El rămâne întru voi” (I Ioan 2, 27).
Prin Taina Sfintei Împărtăşanii, credinciosul se împărtăşeşte
cu însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sub
chipul pâinii şi al vinului; ea a fost rânduită de Mântuitorul la
Cina cea de Taină, când a luat pâinea şi a rostit cuvintele: „Luaţi
mâncaţi, acesta este Trupul Meu”, apoi a luat paharul şi a zis:
„Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei
Noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei
26, 26-28; Marcu 14, 22-24), apoi a poruncit ucenicilor Săi,
zicând: „Să faceţi lucrul acesta întru pomenirea Mea” (Luca 22,
19-20). Trupul şi Sângele Mântuitorului se oferă credincioşilor
numai prin preoţii ortodocşi. Catolicii împărtăşesc pe credincioşi
numai cu „Trupul Domnului”, sub forma pâinii, nu şi cu vin,
care este Sângele Mântuitorului, iar sectarii şi ereticii nu au
Sfânta Împărtăşanie, pentru nu au preoţi care să o săvârşească.
Ortodocşii au marea bucurie de a se împărtăşi aşa cum a rânduit
Iisus Hristos şi a păstrat Biserica de-a lungul veacurilor, pentru că
numai cine se împărtăşeşte corect va moşteni Împărăţia cerurilor,
potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi
bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de
apoi” (Ioan 6, 54).
Taina Pocăinţei constă în mărturisirea păcatelor înaintea
duhovnicului care, prin harul primit, dezleagă pe cel care se
mărturiseşte de păcatele săvârşite, iar Dumnezeu i le iartă. Ea
a fost rânduită de Mântuitorul după sfânta Sa Înviere din morţi,
când a suflat asupra Sfinţilor Apostoli şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt,
cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi
ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-25). Acest har a fost dat de Sfinţii
Apostoli celor pe care i-au lăsat în locul lor urmaşi, cum au fost
Sfântul Timotei, episcopul Efesului, unde a activat până la moarte
(I Timotei 4, 6), şi Sfântul Tit, în Creta, care avea poruncă „să pună
preoţi în fiecare oraş” (Tit 1, 5). Episcopii Timotei şi Tit, precum
şi alţii din alte localităţi, au hirotonit preoţi, fiind înzestraţi cu
acelaşi har de a sluji cele sfinte, a mărturisi credincioşii şi a-i
dezlega de păcate. Această rânduială a păstrat-o neschimbată
Biserica Ortodoxă până în vremea noastră şi o va păstra până la
sfârşitul veacurilor.
Taina Hirotoniei sau a Preoţiei este rânduită tot de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a suflat asupra Sfinţilor
Apostoli, zicând: „Luaţi Duh Sfânt” (Ioan 20, 22), iar la cincizeci
de zile după Înviere, în ziua Rusaliilor, s-a pogorât peste ei Duhul
Sfânt în chip de limbi de foc, îmbrăcându-i cu putere de sus, spre
a propovădui Evanghelia mântuirii şi a săvârşi Tainele Împărăţiei
lui Dumnezeu (Luca 24, 48-49). Hirotonirea se face prin punerea
mâinilor episcopului pe capul celui care primeşte harul preoţiei,

de aceea Sfântul Apostol Pavel scrie lui Timotei: „Îţi amintesc
să aprinzi harul lui Dumnezeu, cel ce este în tine prin punerea
mâinilor mele” (II Timotei 1, 6). Apoi, Sfântul Pavel a călătorit prin
cetăţile Derbe, Listra, Iconiu şi Antiohia, „făcând mulţi ucenici” şi
„hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri”
(Fapte 14, 23). De asemenea, episcopilor le porunceşte, zicând:
„Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul
Sfânt va pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu,
pe care a câştigat-o cu însuşi Sângele Său” (Fapte 20, 28). Biserica
Ortodoxă păstrează această rânduială a hirotoniei, aşa cum au
practicat-o Sfinţii Apostoli.
Taina Nunţii sau a Căsătoriei îşi are origine dumnezeiască, ca
celelalte Sfinte Taine. Chiar de la facerea primului om, Dumnezeu
a zis, că „nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor
asemenea lui” (Facerea 2, 18), şi a făcut omului femeie din oasele
şi carnea lui (Facerea 2, 21-24). Căsătoria se numeşte şi Cununie,
deci se poate spune că, prima pereche de oameni, strămoşii
noştri Adam şi Eva, a fost cununată chiar de Dumnezeu, cum
spune Sfânta Scriptură, că „i-a binecuvântat, zicând: Fiţi rodnici
şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul” (Facerea 1, 27). Această
rânduială stabilită de la început de Dumnezeu a fost confirmată
de Iisus Hristos într-o convorbire cu fariseii. Aceştia L-au întrebat:
„Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia pentru orice pricină?
Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că, Cel ce i-a făcut de la început,
i-a făcut bărbat şi femeie?... Deci, ce a unit Dumnezeu, omul
să nu despartă” (Matei 19, 3-6). Biserica Ortodoxă, prin Taina
Cununiei, binecuvântează pe soţ şi soţie să trăiască împreună,
fără păcat, spre înmulţirea neamului omenesc, aşa cum a
poruncit Dumnezeu. Unde nu este cununie religioasă, săvârşită
de preot, acolo se trăieşte în desfrânare, ceea ce este păcat de
moarte.
Taina Sfântului Maslu aduce uşurarea bolilor trupeşti şi
iertarea unor greşeli ale bolnavilor care sunt unşi cu untdelemn
sfinţit prin rugăciunile preoţilor. Această rânduială a fost luată
de Sfinţii Apostoli de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul
Evanghelist Marcu relatează că ei scoteau mulţi demoni şi
„ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi îi tămăduiau” (Marcu
6, 13). De asemenea, Sfântul Apostol Iacov scrie creştinilor: „Este
cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage
pentru el, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului. Şi
rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va
ridica, şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacov 5, 14-15).
Această Taină are mare putere asupra creştinilor tari în credinţă,
pentru că unde a lipsit credinţa, nici Mântuitorul Hristos nu a
putut face minuni, aşa cum adeveresc numeroase texte din
Sfintele Evanghelii.
Sfintele Taine se numesc şi „izvoare harice”, adică din ele
curge, ca dintr-un izvor, harul dumnezeiesc al mântuirii. Fără
acest har, nimeni nu se mântuieşte. El se pierde de cei care
părăsesc Biserica Ortodoxă şi trec la secte şi erezii, cum foarte
explicit scrie Sfântul Apostol Pavel: „Cu neputinţă este pentru
ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei
răstignesc loruşi, a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de
batjocură” (Evrei 6, 6).
Pe lângă această comoară harică a Sfintelor Taine, Ortodoxia
are şi alte nenumărate mijloace care ajută pe credincios să
progreseze pe calea mântuirii, mijloace care lipsesc la cei de altă
credinţă. Creştinul ortodox crede şi cinsteşte pe Fecioara Maria
– Maica Domnului, pe Sfinţi şi pe Îngeri, Sfânta Cruce şi Sfintele
Moaşte, Sfintele Icoane şi Biserica, precum şi toate lucrurile
sfinte aşa cum au învăţat ei de la înaintaşii lor, care le-au primit
direct de la Sfinţii Părinţi, apărătorii Ortodoxiei.

JUDECATA DE LA COLȚUL STRĂZII LUI ADAM

NOI TOȚI CEI DREPȚI SUNTEM FIII LUI ISRAEL

D

e ce îi lauzi, atât? M-a întrebat un vechi prieten și un nou dușman. I-am răspuns: pentru
că ei și noi am suferit cel mai mult și… n-am dispărut; fiindcă și noi, și e,i suntem profund
religioși ori, dacă nu, suntem artiști, anteprenori și oameni de știință, sportive, revolutionari!…
„Comentariul Leliea Munteanu: Evreii sunt un popor care nu poate dormi şi nu-i lasă nici pe
ceilalţi…să doarmă (Fraza îi aparţine lui Issac Bashevitz-Singer)!
După ce omul care a avut curajul nebun să-şi scrie opera în idiş a primit, în 1978, Nobelul
pentru Literatură, jurnaliştii s-au trezit că au foarte multe lucruri să-l întrebe. Între care unul
important: ce înseamnă să fii evreu?
Citiţi cu atenţie răspunsul lui Isaac Bashevitz-Singer, ca să înţelegeţi că e necesar, dar nu e
suficient să te naşti dintr-o mamă evreică. «Evreul e o creatură atât de neliniştită, încât trebuie
să facă tot timpul ceva, să plănuiască ceva. E genul de om care, indiferent de cât de multe ori va fi

dezamăgit, îşi va face imediat alte iluzii. E o trăsătură definitorie a intelectualilor. Dar, de vreme ce
evreii sunt aproape toţi intelectuali (ca popor al Cărţii, n.m.), neliniştea şi dorinţa de a face lucruri,
corecte sau greşite, a devenit o caracteristică naţională. Să vă spun o poveste. Odată, un evreu
a călătorit până la Vilna şi, când s-a întors, i-a mărturisit prietenului său: <Evreii din Vilna sunt
oameni remarcabili. Am văzut unul care studia toată ziua Talmudul. Am văzut altul care plănuia
cât e ziua de lungă cum să ajungă bogat. Un altul care - de dimineaţă până seara - flutura un steag
roşu, chemând la revoluţie şi un altul care alerga din zori în noapte după fiecare femeie. Am văzut
un ascet, care ocolea femeile>. Prietenul îi răspunse cu uşoară superioritate: <Nu înţeleg de ce
eşti aşa de uimit. Vilna e un oraş mare, unde există mulţi evrei, de toată mâna>. <Nu>, i-a replicat
cel care vizitase Vilna, <era acelaşi evreu>. Într-un fel, există un adevăr în această poveste. Evreul
intelectual e atât de neliniştit, încât acoperă cam tot”» (Yahoo, 23 11 18).

Simion PETRE
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GRIPA AVIARĂ, PESTA PORCINĂ…OARE CE URMEAZĂ?

DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN LA „INTERESUL GENERAL” TELEVIZIUNEA VÂLCEA 1 (II)
												MOTTO:
															
Dan Boban: - Bună ziua stimaţi telespectatori, Dan Boban
vă salută şi vă propune încă o ediţie în această săptămână a
Interesului General. Cred că vine frigul şi gerul „se va teme
pompierul, ofiţerul, şoferul”, era o vorbă de când eram eu copil
mic (râde). Se pare că se confirmă acest zvon că în partea asta
românească nu o să mai avem decât două anotimpuri, vară şi
iarnă. Astăzi la vârful Omu s-au înregistrat -2 grade şi începuse
să şi fulguiască puţintel, asta înseamnă foarte mult în luna
septembrie. Mai deunăzi am fost pe partea cealaltă a versantului
în Cheile Dâmbovicioarei... (către invitat) Aţi fost domnule
Cichirdan vreodata pe acolo? Nişte locuri minunate, ca şi în
Piatra Craiului! Deci, gata, vine iarna, nu e toamnă, dar eu nu mă
sperii, vă speriaţi că o să vină iarna, brusc? Înainte să le spuneţi
telespectatorilor vreau să vă spun: bine aţi venit la emisiunea
Interesul General şi îmi pare foarte bine că sunteţi alături de
mine. (către telespectatori) Emisiunile pe care le-am avut cu
domnul Cichirdan au avut un mare efect asupra telespectatorilor
de o anumită ţinută culturală şi intelectuală, (către invitat) şi
mulţumesc pentru acest lucru, domnule Cichirdan, vă rog...
P. Cichirdan: - Vreau să le spun celor care se uită la noi că acum
șaizeci de ani, când ploua, vara, ploua aşa de tare, încât nu odată
cădeau brazii când fulgera și tuna, când loveau trăsnetele... Pe
strada Matei Basarab se formau şiroaie de apă pe care la șapte
opt ani, noi, copiii, ne puneam pe spate și pluteam, la marginea
drumului!...aşa erau de mari şuroaiele de apă. Chiar ieri vorbeam
cu cineva de pe această stradă şi spunea: „Domnule cănd ningea
porneam cu sania din capul străzii, unde este Catedrala Sfinţii
Apostoli şi ajungeam pînă la Olt”. Aşa era atunci... Când treceam
strada făceam gaură prin nămeţi ca să trecem, mai ales, strada
Calea lui Traian, numită atunci V.I. Lenin.
R - Când eram eu copil, dar aşa pe la vreo doisprezecetreizprezece ani, aici, pe Dealul Capela, era un şanţ, era un spital
TBC în faţă la liceul Nicolae Bălcescu, actual Leahovari; un şanţ
de aducţiune, Canalul Episcopiei. Acolo unde era Gheţăria erau
nişte locuri unde oamenii îşi puneau pătlăgele, porumb, iar noi
luam cocenii de la porumb, îi înţepam şi făceam o morişcă; o
turbină, puneam două beţe sub formă de praştie în V şi, când
ploua, învărtem 4-5-6 morişti cu o viteză uluitoare. Ce plăcere,
uite cred că am inventat şi noi hidrocentrale pe vremea aceea.
P. C. : - Dacă puneaţi o bobină se producea curent! La morișca
aceea. În cartea lui Vasile Gavrilescu de la Craiova, mare scriitor
dar descoperit după Revoluţie, care a avut o istorie curioasă...
a trecut Dunărea în înot de câteva ori fugind din țară. Eu il consider unul din marii scriitori români, are vreo zece romane şi un
poem uluitor, în două volume, scris în ’77 și care a apărut după
revoluţie, binenţeles. În „Raiul nemernicilor” apare un om politic,
un profesor, care era internat în Insula Brăilei, la puşcărie, închisoare comunistă, şi el avea o invenţie: în locul turbinei scumpe
de la o hidrocentrală propunea o turbină extrem de simplă, o
elice într-o țeavă așezată pe firul apei...Turbinele de la hidrocentralele de acum sunt extrem de evoluate şi extrem de scumpe. Aşa
ca un amănunt, Ceauşescu a primit cinci turbine pentru Cernavodă, foarte evoluate și scumpe, cadou, și a dat trei lui Saddam
Hussein! şi pentru asta a murit, fiincă canadienii i-au spus: noi
ţi le-am dat ție cadou pentru ceea ce faci pentru lumea a treia, pentru independența ta față de Moscova, nu ca să le dai la alţii...
Şi deţinutul politic inventase un tub pe care îl punea pe apă
curgătoare exact cum făceaţi dumneavoastră când erați copii şi
a venit o echipă din Academia Română, cu mascaţi, care vroia să
asiste la experiment. El a produs curent într-un râu, cu un debit
foarte mic, un curent foarte mare. Dacă luai o reţea de o sută de
tuburi şi le puneai pe firul unei ape repezi și cu debit era extraordinar. Nu s-a exploatat până acuma acest potenţial decât la
mareele marine și la valurile înalte, dar şi acolo foarte sofisticat.
R: - Petre Cichirdan vă mai întreb ceva (iată că sunt protocolar
la începutul emisiunii)!... am avut ocazia să merg în Insula Mare
a Brăilei cu soldaţii, ştiţi că pe timpuri, stimaţi telespectatori,
se duceau soldaţii care erau în termen să lucreze la muncile
câmpului; şi în Insula Mare a Brăilei mergeam să culegem
porumb, așa toamna, cum e acum. Se repartizau soldaţilor
rândurile pe care trebuiau să le ducă până la capăt. Mergeai,
poate nu mă crede lumea, aproape doi km pe rândul ăla şi nu se
mai termina. Erau terminaţi săracii soldaţi şi noi, în spatele lor;
era o suprafaţă imensă. Acolo am văzut pentru prima dată cum
porcii mâncau peşti. Ştiaţi domnule Cichirdan chestia asta? Deci
oamenii din Dunăre luau peşte şi mâncau porcii, carnea de porc
mirosea a peşte. Insula Mare a Brăilei o bogăţie a României.
P. Cichirdan: - Dar asta era prin 1984, atenţie, atunci au
apărut şi puii care miroseau a pește, erau substanţe care se
dădeau ca îngrășământ în hrană, şi asta mirosea a peşte. Ştiţi că
la ţară au fost accidente în care spre exemplu un porc a mâncat
un copil... Se auzea prin anii 60 ... Vedeţi dumneavoastră, în

ziarul pe care o să îl avem în câteva săptămâni pe masă avem o
caricatură în care vorbim, simbolic desigur, de pesta porcină în
combinație cu gripa aviară... Trebuie tras un semnal de alarmă!
fiindcă la un moment dat ne-am temut că o să dispară găina,
cocoşul... Aceste păsări sunt foarte frumoase şi utile, şi care fac
parte din tezaurul faunei domestice, din partrimoniul uman.
Aşa e și în Biblie trecut, animalul domestic se manifestă ziua,
odată cu omul; animalul sălbatic se ascunde ziua şi se manifestă
noaptea. Animalul domestic este al nostru şi, dacă la mâini ţinem
foarte mult, la corpul nostru ţinem la fel, la sănătatea noastră,
tot așa trebuie să ţinem, poate de două ori mai mult, la aceste
necuvântătoare care, altfel spus, înseamnă viaţa noastră. Nu
se poate concepe fără ele viaţa pe pământ. Noi nu credem că
vom ajunge ca în acele filme S.F. care rulau la noi prin anii 70, în
Occident apăruseră mai demult, și care vorbeau de eliminarea
producției particulare. Atunci au apărut supermarketurile,

supermagazine care înghițeau magazinele mici și care anulau
orice activitate productivă particulară, mai ales de creșterea
animalelor, dar și producția de legume... Era o luptă, în acei ani,
care se dădea de către clasa săracă împotriva clasei bogate...Mai
ales în țările în curs de dezvoltare! O luptă, să nu pătrundă și
să nu se extindă aceste supermarketuri!...căci ele înghit totul:
înghit ţări, înghit politici, înghit sisteme economice, înghit totul,
schimbă filosofia despre viață. Te face să te plimbi toată ziua prin
ele, să trăiești prin ele, abia acum întrezărându-se raiul în care
omul să nu facă nimic. Citesc pe internet, în dimineața aceasta,
că într-un oraş din Spania primarul a anulat orice circulaţie de
maşini în tot orașul!... Adică să nu mai facem nimic, să stăm,
să ne odihnim (după ce?), să pictăm, să pictăm pe trotuare...
Domnule, omul trebuie să muncească ca să trăiască. Toffler în
scrierile sale spune exact cum i-a spus Dumnezeu lui Adam, că
vom munci până ne va sări muştarul...ca să trăim! altfel nu vom
putea trăi, că vom transpira exploatând metrul pătrat de pământ
pe care trăim, metrul cub cu tot cu aer. Ori, acum, se spune:
da, o să staţi şi o să vă plimbaţi; o să aveţi pensii, o să faceți
turism etc. Se face această propagandă care este în concordanţă
cu toate curentele ăstea despre care se vorbeşte astăzi duse
de superiniţiaţii lumii și care le dezvoltă în scopul înjumătățirii
populației... Apropo de treaba asta, că am plecat de la găini şi de
la curcani, am spus-o şi cu altă ocazie, în 1980 „Bibanul”, Dem
Rădulescu, vâlceanul nostru, la un revelion spunea un catren pe
care l-am reţinut şi nici până ziua de astăzi nu l-am uitat, şi îl
amintesc mereu și altora: „De ce când se schimbă anii,/ Rămân
fără cap curcanii,/ Viceversa dac-ar fi/ Omului i-ar convenii?”...
Mă aflu acum în faţa dumneavoastră şi vă spun că, dacă acum
șase ani plângeam la televizor când vedeam cum frumuseţi de
cocoși și de găini, şi de curcani, erau aruncate (aceste păsări
domestice) într-o scârbă totală și dispreț nejustificat, mare păcat,
astăzi mă întreb cutremurat cum au putut să facă o asemenea
crimă, să arunce la pubelă de vii păsările frumos colorate și să
se mai lase și televițați? De ce? Spuneau că aşa e legea. La gripa
aviară s-a constatat că analizele de la Londra (ştiţi că pleca avionul
cu analizele la Londra) nu sunt bune..., păi cum să analizez eu în
laboratoarele de la Londra virusul din Tanganyka? Rezultă că iată
se iau decizii globale. Ca să scăpăm de un virus omorâm tot!...
Preşedintele Consiliului European, când a venit în România a
spus: am fost primiţi ca nişte prinţi. M-am simţit prinţ în această
ţară extraordinară. Aşa a spus el acum o săptămână, când a venit.
Câți pași au mai rămas până când pentru ca să salvăm populația
lumii exterminăm parte din populație? ... Eu am trei proprietăţi la
ţară şi peste tot vreau să pun ba pruni, ba nuci, să ţin găini, pisici,
câini. Porci, nu am curajul, acum, pentru că este foarte greu,
chiar se interzice! Când vecinul meu a avut un porc am ţinut şi

De ce când se schimbă anii / Rămân fără cap curcanii
Viceversa dacă ar fi / Omului i-ar conveni? (BIBANUL)
eu un porc la el, fiindcă trebuia să îi dai mâncare de două-trei ori
pe zi. Vreau să spun că aveam această chemare de a merge zilnic
la ţară şi să cresc ceva... Aveam toți această chemare!..și acum?
Dacă e să-l credem pe Toffler va veni ziua în care banul public va
intra în buzunarul celui care, fără nici o condiție, va cultiva, va
crește și va îngriji ceva. Va trăi din metrii lui pătrați! Acesta va fi
barometrul de calitate al vieții viitoare, dacă va mai fi! ...Munca
la țară pare să dispară. Asta este condiția nivelării dintre oraș și
sat...Scade mereu, în fiecare zi, cu asemenea propagande care
se fac la aceste nenorocite televiziuni. Cum poţi să mai trăieşti
şi să mai ai și speranţă în viitor. După ce a fost gripa aviară care
ne-a nerușinat pe toți, acum este și pesta porcină, și urmează?...
ce oare urmează la aceste popoare de nimic care merg la Londra
când mănâncă din Tanganyca să-și ia temperatura?!...Păzeștene Doamne de virusul care poate lovi pe români, pe bulgari, pe
sârbi „și alte naționalități”...Păi dacă acum moldovanul îmi pune
cordon în vamă să nu trec cu maşina şi mă stropeşte cu nu ştiu
ce substanţă albă... Am fost în Republica Moldova când cu gripa
aviară şi ne-au oprit de trei ori să îmi spele maşina, la roţi; şi am
spus: Domnule dacă ne dăm jos dai cu asta şi pe noi? că şi noi
avem tălpi! Nu mi-a răspuns nimic.
R: - Cum, Doamne iartă-mă, exact cu două luni înainte de a
exporta carne de porc românească, exact peste două luni puteam
să exportăm în Uniunea Europeană carne de porc, a apărut pesta
porcină africană care a trecut peste opt ţări şi s-a manifestat, se
manifestă în continuare în România?
P. C. - Domnule Boban vor veni ei la noi să ia carne, nu mai
mergem noi la ei. Aşa cum în timpul lui Ceauşescu ţăranul român
se ascundea ca să aibă carne. Asta e calitatea românului să nu
respecte legea. Legea impusă lui, mereu a fost strâmbă. Păi ce
se întâmpla cu românul de la Vâlcea și Sibiu, dacă povestea totul
statului, dacă se turnau unul pe altul? Dacă Miliția și Securitatea
nu pactiza cu poporul? Cetățeanul român, comunist ori nu,
spunea una și făcea alta! Din păcate, dar nu total, austriecii nu
au rămas aici din cauza haiducilor...care nu respectau nimic,
dar istoria a păstrat partea lor bună...dădeau la săraci parte din
pradă...trebuia să aibă și ei un spate!
R: - Cum vedeţi, aşa cum aţi afirmat în urmă cu câteva
minute, îndemn la nemuncă înseamnă acele plăţi sociale... şi
faptul e îngrozitor că am văzut porci, în zilele noastre, care au
pesta porcină africană că sunt îngropaţi de vii în gropi comune
ca pe vremea lui Hitler, la Auschwitz!...am văzut cu ochii mei
cum aruncau pur şi simplu porcii vii în groapa comună şi după
aia acopereau cu pământ!...în România s-a întâmplat, la Calafat.
Petre!... erau vii!...porcii!
P. C. - Hingherii iau câinii şi nu arată ce fac cu ei. Dar tu vii şi
dai la televizor! ce vrei să arăţi cu asta?
R: - Au apărut Cultura vâlceană şi Forum valcean în formula
de ziar tipărit şi am o întrebare: se vând, se citesc?
P. C. - Dacă eu aş ocupa zece metrii pătraţi în primărie s-ar
vinde tot. Vă spun de ce, s-au perindat mulţi primari, toţi veneau
la noi când eram în FCR, atenţie Forum vâlcean nu este Forumul
Cultural al Râmnicului. Să nu se confunde; ăsta a apărut ca protest
cultural, al nostru, al câtorva, deoarece FCR a desființat revista
Forum 10 pe care o făceam noi, Intol Press, cu partea pozitivă din
FCR. Şi am spus ca dacă au desfiinţat-o lasă că facem noi alta așa
cum trebuie și nu o revistă anuală, care să oglindească activitatea
anuală a FCR... Toţi veneau şi ne promiteau că o să facem un
punct de librărie în Râmnic, un stand într-o librărie, unde să
se desfacă presă vâlceană culturală, și carte, tot ce se preta la
Legea 186 din 2003. Punct de desfacere cu tot ce se produce
în Vâlcea și despre Vâlcea. Păi noi avem ziarele din Bucureşti!...
ăştia luau ziarele noastre şi le ţineau sub tejghea; şi îmi spune
un vânzător: - Păi cine se uită la ziarele ăstea? Zic: domnule, dar
dacă i-ai spune: vrei să cumperi două ziare de ăstea? cumpără
şi unul de ăsta! Şi îmi mai spui și dumneata ce să scriu. Păi la
pagina șaptisprezece a furat unul o oaie... Vreau să spun că
un om care vrea să vândă, vinde. I-am testat pe unii; ia banii
dumneata de la toate ziarele mele!...și s-au vândut. La primărie
aş organiza chestia asta, aș face cea mai dură, în aplicare legea
186 din 2003...Ei dau la olimpici și elevi, dar mai ales la sportivi,
banii, adică tocmai celor care nu se regăsesc în vizorul legii 186
(legea presei și cărții de cultură plătite din bani publici)... Mă
duc să bag o carte la marea librărie (unde primăria ține gratis
acest excepțional spațiu...foarte mare! Domnul Boban nu am
putut nici să stau la uşă de vorbă căci „nu avem aprobare de la
Bucureşti să vindem decât ce ne dau ei.” Aș fi curios, cine îi dă lui
ăsta salariu? ... Le-am spus haideţi şi făceţi un raft cu publicaţii
vâlcene. Noi nu avem distribuţie deloc. Am primit premiu în
2016 de la UZPR (Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România)
pentru presa culturală a Râmnicului!!... (va urma)
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DESPRE CUTREMURELE DE PĂMÂNT ŞI URMĂRILE LOR
Gheorghe PANTELIMON

S

eismul care s-a produs în România în noaptea de 27
spre 28 octombrie 2018 ne oferă prilejul să explicăm
cauzele, răspândirea pe Glob şi fenomenele pe care le generează
cutremurele, ţinând cont de faptul că provoacă teamă şi
îngrijorare în rândul populaţiei şi uneori mari pagube materiale şi
victime omeneşti. Pământul (Terra) face parte din Sistemul solar,
alcătuit din Soare, planete, sateliţi, comete şi meteoriţi. Soarele
se află situat printre miliardele de stele ce compun Galaxia
noastră, numită Calea Lactee. Miliarde de galaxii alcătuiesc
Universul. Planeta noastră se află la o distanţă de 150.000.000
km de Soare, o stea de mărime mijlocie, care îi oferă lumina şi
căldura, în absenţa cărora nu ar fi posibilă viaţa.
Învelişurile geografice ale Pământului sunt litosfera,
atmosfera, hidrosfera şi biosfera. Pe litosferă, care este învelişul
solid, de piatră, se sprijină celelalte. Litosfera (scoarţa) este
formată din plăci tectonice – blocuri mai mari sau mai mici,
separate prin mari rupturi sau fracturi. Plăcile sunt formate din
scoarţă continentală, pe uscatul terestru, cu grosimi cuprinse
între 20-80 km, şi din scoarţă oceanică, cu grosimi de 5-10 km.
Ele reprezintă suportul pe care sunt aşezate continentele şi
oceanele. Vorbind despre alcătuirea internă, de la suprafaţă până
în centrul Pământului sunt 6370 km. Sub litosferă, până la 2900
km adâncime se află un alt înveliş numit manta, a cărei parte
superioară este formată dintr-o materie topită la temperaturi
foarte ridicate, de peste 10000C, numită magmă. În timpul
erupţiilor vulcanice magma incandescentă iese la suprafaţă prin
aparatul vulcanic şi se transformă în lavă. Mantaua îmbracă
partea centrală, miezul Pământului sau nucleul. Plăcile tectonice
nu sunt fixe, se deplasează cu câţiva centimetri pe an, pe partea
superioară a mantalei, fiind purtate de curenţii magmatici. Ele se
ciocnesc sau se subduc. Subducţia este fenomenul de pătrundere
a unei plăci sub cealaltă, în mantaua superioară, care se face
printr-o despicătură mare în scoarţă numită fosă. Marginea plăcii
subduse coboară tot mai adânc în manta şi începe să se topească.
În mod obişnuit se subduce placa formată din scoarţă oceanică,
fiind mai grea, iar cea alcătuită din scoarţă continentală, fiind mai
uşoară, rămâne deasupra. În zonele de subducţie au loc erupţii
vulcanice şi cutremure de pământ. Pe glob există şase plăci
tectonice majore: pacifică, americană, africană, euro-asiatică,
indo-australiană şi antarctică, separate prin rifturi (spărtură
sub forma unor despicături pe toată grosimea scoarţei), iar cea
pacifică prin fose. De asemenea mai sunt plăci medii, ca mărime,
sau mijlocii şi unele mici sau microplăci, care se află şi în zona
ţării noastre. Numărul microplăcilor care afectează teritoriul
ţării noastre oscilează, în funcţie de autori, între 3 şi 5. Acestea
sunt: Placa Est-Europeană, numită local şi Placa sau Platforma
Moldovenească, în est-nord-estul ţării, care pătrunde prin
subducţie sub Carpaţii Orientali; Microplaca (subplaca) Moesică,
în sud şi sud-est; Microplaca Transilvană şi Microplaca Panonică,
ambele fiind cuprinse, după unii autori, în Microplaca Intraalpină.

Cauza cutremurelor, pe Glob, o reprezintă deplasarea plăcilor
tectonice pe mantaua superioară. Dinamica lor constituie esenţa
teoriei tectonicii plăcilor. În zonele de subducţie, placa de
deasupra opune rezistenţă celei care se subduce şi în funcţie de
viteza de înaintare a acesteia se produc energii care se descarcă
sub formă de cutremure.
Cutremurele (seismele) sunt zguduiri bruşte, neaşteptate
ale scoarţei terestre, care se produc într-un timp foarte scurt.
Locul de unde porneşte mişcarea se numeşte hipocentru sau
focar, care se află la adâncimi cuprinse între 60 km şi 700 km.
Ele sunt normale până la 60 km, intermediare, de la 60 km la
300 km şi profunde de la 300 km la 700 km. Din hipocentru
pornesc unde seismice care produc vibraţii ale scoarţei terestre.
Acestea se propagă din hipocentru spre exterior, pe distanţe de
sute sau mii de kilometri, ca unde longitudinale şi transversale,
iar din epicentru, ca vibraţii concentrice, pe suprafeţe întinse.
Cu cât hipocentrul este mai adânc cu atât cutremurele sunt mai
puternice. Zona de la suprafaţa terestră corespunzătoare hipocentrului se numeşte epicentru. După intensitate se deosebesc
cutremure mici, microseisme, care sunt înregistrate doar de
aparate (seismografe), pe seismograme şi cutremure mari, macroseisme, catastrofale, care produc victime omeneşti, strivite sub
dărâmături, cum s-a întâmplat la cutremurul din 4 martie 1977,
mai ales în Bucureşti şi mari distrugeri materiale. Cutremurele
sunt diferite şi după magnitudine, o caracteristică ce reflectă
mărimea energiei degajate şi se măsoară pe scara Richter, o scară
de apreciere, cu oscilaţii între 0,3 şi 8,6 grade. Magnitudinea
este o problemă instrumentală care se determină precis. Efecte
dezastruoase au cutremurele cu magnitudine de peste 7 – 7,2
grade. Pentru a determina intensitatea cutremurelor, în funcţie
de amploarea distrugerilor, este scara Mercalli, până la 12 grade.
Intensitatea se referă la efecte, în funcţie de condiţiile geologice
locale şi diferă de la o zonă la alta. Pe întreg Globul se înregistrează
anual, peste un milion de cutremure mici. În Japonia se produc
zilnic 4-5 cutremure de mică intensitate, fiind ţara în care se
înregistrează cele mai frecvente cutremure de pământ. Japonia
oferă cel mai bun exemplu de dinamică a scoarţei terestre pe o
suprafaţă redusă şi cu foarte multe fenomene asociate.
Răspâdirea seismelor se suprapune zonelor în care există
mari fracturi în scoarţa terestră şi celor vulcanice. Cele mai
puternice sunt în zonele de subducţie a plăcilor tectonice. Cele
mai importante zone seismice, unde se produc cutremure cu
frecvenţă şi intensitate ridicată, sunt: „Cercul de foc al Pacificului”,
ţărmul de est al Asiei, Arhipelagul Japonez, Filipine, în sud-est, în
Indonezia; pe ţărmul vestic al Americii de Sud, Americii Centrale
şi la Nord de peninsula California, în vestul Americii de Nord;
zona seismică a dorsalelor oceanice, în special dorsala Oceanului
Atlantic, acestea fiind forme de relief submarin specifice fundului
oceanelor şi zona seismică din lanţul munţilor tineri, din care fac
parte şi cutremurele din ţara noastră.
Regiunea cu seismicitatea cea mai ridicată din România se află
în Subcarpaţii Vrancei, care este cuprinsă între Microplaca Mării

Negre, care se deplasează spre nord-vest, Microplaca Transilvană
care se deplasează spre est-sud-est şi Placa Moldovenească
ce se deplasează spre sud-vest. Cel mai vechi cutremur, dintre
cele cu dată certă, s-a produs pe 29 august 1471, în Vrancea, cu
magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter. Alte cutremure: 24
decembrie 1605, cu magnitudinea de 7,1; 19 august 1681 – 7,1;
12 iunie 1701 – 7,1; 11 iunie 1738 – 7,7; 6 aprilie 1790 – 7,1;
26 octombrie 1802 – 7,9 (Cutremurul cel Mare); 26 noiembrie
1829 – 7,3; 23 ianuarie 1838 – 7,5; 6 octombrie 1908 – 7,1. Ne
vom referi şi la alte câteva seisme. Cel din 1940 a avut loc pe 10
noiembrie, la ora 3,39, de 7,40 pe scara Richter, cu epicentrul în
Vrancea, la 133 km adâncime. A fost cel mai mare din secolul XX.
La Bucureşti a durat 40 de secunde. Bilanţ tragic: 1000 de morţi,
4000 de răniţi şi au fost distruse 65.000 de case. Cel din 4 martie
1977 s-a produs la ora 21,22, a durat 58 de secunde şi a avut
magnitudinea 7,20 Richter. Urmări: 1570 de morţi şi 11.000 de
răniţi – majoritatea în Bucureşti – şi 35.000 de locuinţe distruse.
A provocat panică mare. Altele au avut loc pe 31 august 1986, pe
30 şi 31 mai 1990. În vara anului 1991 şi în decembrie 1991 s-au
produs cutremure şi în Banat.
După anul 2000 activitatea seismică din România a fost mai
redusă. Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 Richter (6 în zona
epicentrului) s-a produs în noaptea de 27 spre 28 octombrie
2018, la ora de vară 3,38 de minute şi 11 secunde, la o adâncime
de 151 km şi face parte din activitatea seismică normală a zonei
Vrancea. Acesta a avut o durată de 20 de secunde. A fost cel mai
puternic, după cel din 22 noiembrie 2014 care a afectat judeţele
Tulcea şi Galaţi şi a avut magnitudinea de 5,7. Cel din 2018 a fost
urmat de două replici nesemnificative, cu magnitudinea de 3,2
respectiv 3,6 pe scara Richter. S-a produs în apropierea oraşelor
Covasna, Nehoiu, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc şi SlănicMoldova şi s-a resimţit la Bucureşti, şi ceva mai slab în municipiul
Râmnicu Vâlcea, dar şi în alte ţări ca Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Autorităţile nu au anunţat pagube materiale substanţiale sau răniţi ci numai persoane care au făcut atac de panică.
Acest seism a stârnit o adevărată isterie naţională. Profeţi falşi au
susţinut că au prevăzut fenomenul, cu două luni înainte şi au acuzat autorităţile că nu au trimis populaţiei mesaje de avertizare.
În nicio ţară dim lume, nici în Japonia, nu se poate anticipa
producerea cutremurelor, ele nu pot fi prezise. Dar este de
apreciat că România are una din cele mai informate reţele, din
punct de vedere al seismelor. Analiza datelor ne arată că, în ţara
noastră, cele mai multe cutremure s-au produs în luna octombrie,
dar este o pură întâmplare. Directorul onorific al Institutului
Naţional pentru Fizica Pământului (INFP), seismologul Gheorghe
Mărmureanu a studiat periodicitatea producerii marilor seisme
din Vrancea şi a ajuns la concluzia că acestea se repetă ciclic. În
opinia sa, cutremurele au loc cu o ritmicitate de 37 sau 100 de
ani. Seisme cu o magnitudine de aproximativ 7 au avut loc în
1738, 1802, 1838, 1940 şi 1977. Conform acestui tipar, un seism
major va avea loc în Vrancea în 2040, plus sau minus un an.
(Continuare în pag. 14)

ION TĂLMACIU: „LACRIMA DIN ȚĂRÂNĂ”
(Urmare din pag. 9)
În lipsă de ceva parale din stand în stand
dădeam târcoale, priveam cu sârg la vânzătoare
și nu aveam nimic în buzunare și cardurile îmi
erau goale... „De-o vreme, ca să-mi fie bine,/
Îmi pierd vremea prin magazine./ De la un
stand la altul dau târcoale/ Simțind o durere
acută în buzunare.” (De-o vreme...) Dacă nouă
patinoarul de Crăciun din centrul Râmnicului ne
amintea de Breugel cel Bătrân lui Ion Tălmaciu,
pornind să colinde de sărbători magazinele
vâlcene, îi amintea de Goethe și de Tolstoi
vrând probabil să sugereze cât de intelectual
este gestul Consiliului Local al Râmnicului; care
și mai mult ne-a invitat pe scaune la minus două
grade Celsius să vedem un spectacol oferit pe
banii poporului de Teatrul Ariel...normal, alături
de patinoarul mobil! În lipsă acută de muncă
și parale vâlcenii se-nghesuie la berea de-un
litru, de doi litrii, mai nou de două kilograme...
„Goethe se oprește în parc să se-nchine/ Citind
într-un ziar un pasaj despre mine,/ După care se
încheie ușor la fermoar/ Urmărindu-l pe Tolstoi
la patinoar,/ Ies din magazine cu un efort inutil,/
Pipăi grijuliu sticla de-un kil..../ Și mă trezește,
în sfârșit, nu întâmplător,/ Ceasul de la pieptul
vieții mele,/ Deșteptător.” (De-o vreme...)
Poetul se descrie, ni se prezintă cum îi
place, și cum ne place: „Eu pot să dau cât pot
fără să cer”, specific Culturii vâlcene-scrise-care
răzbate în lume pe gratis! Pe Ion Tălmaciu alături
de darul său, pictura sau poezia, nu-l poate supune nimeni!... așa cum este întreaga gene-

rație a anilor șaizeci. Specific lui și nu numai este
faptul că nu știe să plângă, mai ales să se plângă, cârciuma și femeia fiindu-i puse deoparte și
el ca Narcis bucurându-se de aceste priorități:
„Pe-ndrăgostiți îi știu pe dinafară/ Oglinda îmi zâmbește șugubăț;/ Ehei băiete-mi zic, ai dato-n bară:/Femeia e iubire și dezmăț.” (Femeia e iubire) Trecerea
prin viață în pas de marș, specific
tinereții, este a dracului de paiață,
în pas de dans, la bătrânețe...„Și
iată” există nuntiri în ambele
etape ale vieții: „Când fructul
nu-i gătit de sărbătoare,/ Mirese
plânse trec în pas mărunt/ Prin
liniștea profundă care doare,/ Iar
mirele, de-acum este cărunt.”
Dragostea de viață și de natură este de nestăvilit, de neoprit,
chiar și atunci când totul pare
încremenit sub albul zăpezii, sub
stratul de gheață al iernii poetul găsind căldura
celor predispuși la hibernare...avuții, bogații
în energie virtuală ; energii condensate, seuristraturi din pământul gras și de acasă...Greieri,
șoricei, brotăcei de unde or avea ei atâta energie
pentru viață? Mai ales atunci când omătul totul
îl îmbracă? „Câmpul se trezi din vis,/ Peste-al
iernii alb covor/ - Doamne, ce mai paradis,/ Cât
Exiști, n-am cum să mor.” (Alb de paradis)
Este ludicul un ideal? Pare a se întreba
poetul. Cert este că de atâta râs și de atâta plâns
ca masca actorului de teatru, poetul adoarme

obosit...Să dormi obosit de râs și de plâns și totul
fără mască! Da poate fi un ideal când ești un
mare iubitor de viață... „Sunt obosit de răsărit,/
Dar tot copil sunt la amiaz/ Și râd și plâng pe
înserat/ Iar noaptea dorm, sunt
obosit...” (Remember)
Mai sunt librari ca altădată?
...Cărțile de azi sunt multe și
prea colorate, și prea sunt multe
televiziunile de știri, televiziunile
toate, și te cuprinde plânsul
când pe un ecran pripășit printre
cele prea multe, și neștiut de
nimeni sau aproape așa ceva
vezi, surprinzi un film ca „Frații
Karamazov” bunăoară și plângi,
plângi, suspini: ce bine a fost
odinioară! Și te trezești între
mii de telefoane și demonstrezi
pașnic cu ele fluturând cum
nici salvările Smurd nu flutură
lumina și sunetul absurd, și nici
pompierii, și nici polițaii care împreună nu fac
răul pe care îl fac telefoanele mobile! de stricat
ochii copiilor și părinților, atât cât mai există,
Smart și Yahoo în loc de scris poezie și carte...
La Betel, și Iacov adormi cu capul pe-o piatră și
visă că a vorbit cu Dumnezeu. Ion Tălmaciu îl
are pe Dumnezeu în el... „Mă simt bătrân deatâta tinerețe,/ O simfonie-mi trece a izvor,/
Când, singuratic, țuică beau prin piețe/ Și dorm,
apoi, pe-o piatră de covor.” (Autoportret)
Buni și răi, toți soarta-și poartă, unii cad și
alții se ridică, dar toți ajung cu siguranță chiar

și sub aceeași cruce din lemn de brad, pentru
popor desigur, că lui îi place țărâna dulce... „Măntrebau de pașaport/ Când mi-au pus țărâna-n
gură./ Mă voiau ba viu, ba mort,/ Mi-au luat
tot din bătătură” (Ăia)...care întreabă, pe bani
, pe alții de ce și cum?! ...În contrasens cu
cunoscuta stare în care nimic nu este mai bun
la gust ca această „Sare a pământului” (Gogu
Rusu) care este dorul de frumoasa satului, da,
de frumosul țării care este satul românesc, de
dorul de casă și ogradă, de bunici și nepoți, de
rășină de brad și busuioc, de mamă și leagăn, de
„...întâia și veșnica doamnă/ Fecioară.”; văzută
de la naștere și până la moarte în bătrâna și
vestita icoană de deasupra candelei, de la
capătul patului... (Dor)
Frumusețea există și ea este mereu deasupra noastră...fiindcă frumusețea vine de la
Dumnezeu. Frumusețea și armonia, care există
și atunci când fulgeră și tună, și se crapă pomul,
în univers totul există împreună (Când pașii mă
dor). Putem conchide că, în general, poezia lui
Ion Tălmaciu este aproape o spovedanie despre
lucrurile, faptele cunoscute și necunoscute,
spuse și nespuse, întâmplările vieții, care
l-au purtat parcă pe o alee a unor „plopi fără
soț”...O alee pe care o vedem toți, dar pe care
nu ne-ncumetăm a merge, nu îndrăznim, căci
orizontul se îngustează devenind punct! Și,
se demonstrează că punctul este imaterial,
definindu-se ca limită la minus infinit; și
mulțumindu-ne a citi cărți așa cum este aceasta
pe care a scris-o el cu foarte multă maturitate...

Petre CICHIRDAN
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UN INCIDENT ABSURD,
TIPIC PENTRU... ROMÂNIA
Marian PĂTRAȘCU

Î

n ziua de 13 noiembrie a. c., am avut o experiență
oribilă cu niște asistente și un medic stagiar. Pentru
o consultație la Gastroenterologie, am încercat să mă
programez telefonic, așa cum fac la cabinetele medicale
din Policlinca Nord (Gastroenterologia se află la
Maternitate). Mi s-a răspuns că nu se poate așa, trebuie
să mă prezint personal. Am încercat să-i explic asistentei
care mi-a răspuns (la interior 3428, unde anterior, timp
de o oră, nu mi-a răspuns nimeni!) că sunt persoană cu
dizabilitate neurologică gravă și că mă deplasez foarte
greu, având dureri foarte mari, dar ea mi-a închis telefonul în nas! Figura asta
s-a mai repetat de încă două ori! Furios mi-am luat scuterul electric (cu riscul
de a rămâne fără curent, distanța până la Maternitate fiind destul de mare,
dar și de a face un accident, fiind, cum am spus, foarte furios) și cadrul de
mers cu ajutorul cărora mă deplasez și m-am dus să mă programez că așa a
vrut o bembelucă de asistentă. Am pătruns cu scuterul în interior și am ajuns
în fața cabinetului cu pricina. Ușa era deschisă și înăuntru erau două asistente
și o infirmieră. Stând pe scuter, am anunțat că doresc o programare. Cele două
asistente s-au făcut că… plouă! Am strigat la ele foarte tare, mai exact am
urlat din cauza surescitării, și în sfârșit una dintre asistente a catadixit să vină
la mine.
Am întrebat-o de ce mi-a inchis telefonul în nas, este drept - tot cu voce
tare, iar ea mi-a răspuns că n-a fost ea aceea. I-am cerut să mă programeze,
dar, ce să vezi - mi s-a refuzat programarea pe motiv că d-na dr. Nadia Ignat
este în concediu! I-am răspuns acelei asistente că știam că este în concediu,
dar și că vine lunea viitoare, adică pe 19 noiembrie. Mi-a cerut apoi tot felul
de documente cu speranța evidentă că nu voi avea unul ca să poată să mă
trimită la plimbare. Ghinionul ei - i le-am prezentat pe toate! Tot n-a vrut să
mă programeze! Ei, și atunci am explodat făcând un scandal monstru.
La un moment dat, a apărut acolo și un medic tânăr, stagiar - am bănuit
eu, care crezându-mă și retardat mintal, mi-a vorbit extrem de urât, cerândumi să tac din gură. După un schimb dur de replici cu el, mocofanul a sunat la
Poliție să vină să mă salte și mi-a zis că trebuie să rămân pe loc până vine un
echipaj acolo. Eu l-am întrebat cine mama dracului se crede el ca să mă poată
reține? Dacă s-ar fi pus în calea scuterului meu, eram hotărât să dau peste
el! În sfârșit, am plecat și mai furios decât venisem, iar mocofanul acela de
medic a alergat ca nebunul înaintea mea la poartă. Ajuns acolo portarul mi-a
pus bariera și mi-a cerut buletinul. I l-am dat. S-a dus în ghereta lui și se tot
moșmondea să-mi scrie datele, evident, cu intenția de a mă reține acolo până
vine Poliția, așa cum îi ceruse medicul acela cretin.
Înfuriat și mai mult, urlu la mocofan: ”Băi, idiotule, tu știi să scrii? Vino
și dă-mi buletinul că dacă nu te-a luat mama dracului!”. În fine, mocofanul
vine lângă mine și începe să mă interogheze mai ceva ca Securitatea înainte
de 1990 (pentru cine nu știe, precizez că în anul I de facultate chiar am fost
anchetat de Securitate!), punându-mi tot felul de întrebări idioate cu intenția
evidentă de a mă reține cât mai mult pe loc. Redau doar una, ca exemplu: că
să-i arăt eu lui unde am pe buletin mutația pe Râmnicu Vâlcea. I-am răspuns,
evident - urlând: ”Băi idiotule, locuiesc în Râmnic de 41 de ani, uită-te dracului
la adresa de domiciliu, ori nu știi să citești? Deschide dracului bariera că dacă
nu intru în ea cu viteză și ce-o fi, o fi!”. Speriat de urletele mele, dobitocul mi-a
dat buletinul, a ridicat bariera și am plecat. Vă spun cu mâna pe inimă: nici nu
știu cum am ajuns la... trecerea pe sub calea ferată de la Hervil (ce-oi fi căutat
acolo, nu știu?!), deși eu rețin că am trecut pe sub podul de peste Olt, mă și
mir că m-au ținut bateriile atâta drum (locuiesc pe strada Independenței) și că
nu am făcut un accident!
Ajuns acasă, fiindcă mă așteptam (și mă aștept în continuare!) la o amendă
grasă din partea onor Poliției vâlcene, am reclamat tot incidentul și am trimis
textul prin E-mail inspectorului șef al IJP și, spre știință, l-am trimis directorului
SJU Vâlcea și doamnei dr. Nadia Ignat, șefa Secției Gastroenterologie. La sfârșit
l-am rugat să nu mă amendeze, ci să mă bage direct în pușcărie pe viață,
fiindcă în țara asta este posibil orice!
Pentru că textul trimis la IJP Vâlcea mi-a permis un număr limitat de
caractere, în cel trimis directorului SJU am mai făcut precizarea că am o fiică,
medic rezident gastroenterolog la Institutul Regional de Gastroenterologie și
Hepatologie Cluj Napoca (mâine, 15 noiembrie, are examenul final, pentru
că a întrerupt rezidențiatul de două ori, dăruindu-mi doi nepoți superbi fată și băiat) și că, dacă aș ști că se poartă cu bolnavii așa cum s-au purtat cu
mine asistentele acelea și, mai ales, cretinul acela de medic stagiar, din acel
moment eu voi considera că nu mai am o fiică! Tocmai de aceea vă invit să
vizionați filmul de la link-ul de mai jos, o comedie absurdă la fel cum este și
viața socială din țara noastră, care, statistic vorbind, este una de lichele și de
secături, excepțiile, mult prea puține pentru a schimba ceva, nefăcând decât
să confirme regula! Cea mai bună dovadă în acest sens este tocmai halul în
care a fost adusă! Și a fost adusă aici fix cu concursul nostru de popor mioritic,
care nu știe decât să se vaicăre! Mai mult, avem niște defecte de caracter
îngrozitoare, pe care eu le consider ca fiind chiar congenitale (vorbesc în
cunoștință de cauză!), ”este o înfricoșătoare epidemie de meningită morală:
vârful - bolnav de sifilis, temelia de pelagră” (Octavian Goga) iar ”aflatul în
treabă este metodă de lucru la români!” (Petre Țuțea). ”Trăiască poporul
nostru! Ăla rău și leneș!” - se strigă de câteva ori în filmul de mai jos. Și pe
bună dreptate!
https://www.youtube.com/watch?v=pTzWuTywuwo
P. S.: Fac precizarea că, mai sus, este vorba despre filmul „Undeva, la
Palilula”, în regia lui Silviu Purcărete.
Râmnicu Vâlcea, 14.11.2018

Câmpia facebook
Gheorghe Puiu RĂDUCAN 

P

e mănoasa și fertila câmpie facebook, deseori
m-am repezit și eu la însămânțat. Când ai cu ce, de
ce și unde, cum să n-o faci, fratele meu?
Am semănat și eu de toate: poezii, fragmente de
proză scurtă, lungă și ... semi...
Mi-am făcut și prieteni, și dușmani. Normal, nu! Dintre
semănăturile mele, am „cules” o carte, „Jurnalul mierii”
– un jurnal de proză scurtă în care am tot atacat puterea
pentru nelegiuirile făcute, pentru halul în care ne-a adus.
Tot făcându-i comuniști, un „prieten” m-a „abuzat” cu
toată forța-i comunistă:
Da ce p..a mea, bă, tu nu ești comunist? Nu ți-a făcut,
bă, Ceaușescu, școli unde ai învățat? Nu te-a învățat, bă,
el, carte? Nu ți-a construit, el, bă, blocuri unde să stai?
Rău era cu pluta, sărmanul, și l-am și șters din lista
de prieteni. Era înrăit fleașcă. Degeaba-i spuneam (eu
cu domnule, el cu bă și dute-n...), că înainte de venirea
comuniștilor cu tot răul lor, deportări, chinuri, omoruri...,
cu „polul românesc” se cumpăra la Paris, că Turnul Eiffel
din Paris este construit cu material românesc de la Reșița,
omul, nu și nu: Dute-n…
Am continuat să scriu, să scriu, să iau atitudine, mai
ales că „adevărurile” hoților pe care i-am tot ales ies din
ce în ce în evidență.
În manuscris mai am o carte de genul acesta, gata de
tipar (I-auzi…) și încă una la care am ajuns pe la vreo 100
pagini, „De-ale gurii”. Problemele financiare au făcut ca
acea carte de cca 200 pag să nu apară.
Trăim momente groaznice. Ne alegem călăii, ei ne
bat, ne chinuiesc, ne fură, ne mint și noi…., ne încăierăm
între noi. Ne-au distrus industria și totul, ne-au adus la cel
mai de jos nivel de trai, noi îi aplaudăm și-i votăm. Iată că
la ultimile votări, țara este roșie.
Primul președinte al țării, criminalul comunist, este
anchetat, tocmai acum după un sfert de secol, pentru
crime împotriva poporului său. Acest criminal este
deschizătorul drumului spre dezastrul din care nu vom
putea ieși. El și urmașii lui ne-au nenorocit, dar, iată că
mai răsar „flori gingașe, nostalgice”, care „te belesc”
dacă spui adevărul. În perioada acestui criminal a început
demolarea și îndatorarea țării. Au „căzut” cele mai multe
bănci, a existat un Caritas și un F.N.I.
Au existat mineriade.
O țară fără datorii, preluată de criminal se dă-n
prăbușire, în destrămare. Ura, dezbinarea s-au urcat pe
noi „culmi de civilizație” și progres.
Al doilea președinte, s-ar putea să fie și el anchetat,
sau ar trebui. A avut cea mai caraghioasă domnie din
câte-au fost.
Nefăcând nimic, și-a predat mandatul spunând
simplu: M-a învins sistemul! Cum să te învingă, nene!?
N-ai avut poporul de partea ta?
Nefăcând nimic, a întors „turma” tot spre roșu. A, a
făcut și el ceva!: Și-a pus ca prim ministru pe cel mai mare
trădător al mișcării sindicale românești, omul care a ucis
partidul țărănist, actualul avocat al poporului. Avocatul
poporului și pușcăriașul M.M. au distrus mișcarea
sindicală din România, abandonând „turma”, „sărind”
în brațele puterii. Ba, pușcăriașul comunist M. M. zis şi
Manivelă a avut tupeul să spună pe post de televiziune că
el este cel mai amărât dintre toți, că nu are decât vreo 45
milioane de euro.
A venit şi al treilea preşedinte, tot o scursură
comunistă și el, pe cale de a fi arestat. Cei doi intermediari

din timpul suspendărilor sale, unul comunist foc, iar
celălalt, tinerelul Căcărău, au pus partidul brătienilor în
brațele primului preşedinte care l-a vopsit în roșu, ba au
creeat și un liberal – democrat comunist, omul cu multe
neveste la activ, zis şi Motociclistul, – un trădător, care,
numai și numai în preajma puterii roșii îl găsești, ba și cu
funcții care mai de care mai gogonate.
Despre actualul președinte ce să mai zicem! Va fi
cu siguranță anchetat și de ce nu, condamnat! după
predarea puterii. Uite cât de curați sunt toți președinții
de după lovitura de stat din 1989. Iată în ce hal ne-a adus
regimurile lor. În loc să ne unim, să luăm atitudine, ne
dușmănim, ne urâm. Țara nu mai este în pericol de a fi
atacată din exterior, nu mai este cazul, țara se „erodează”
pe interior. Toate regimurile de după decembrie ’89 au
contribuit masiv la jaful național.
Cu dovezi clare a ceea ce simțim și trăim am scris și
scriu, chiar dacă am fost sfătuit de un domn general (fost),
om de o mare calitate și valoare, s-o las mai moale...
L-am întrebat:
-Domnule general, am dreptate?
-Da, dar vedeți că se mai întâmplă și accidente...
M-am mirat ca și acum.
Mă mir și nu pot înțelege de ce sunt atâția proști, de
ce s-a prostit așa de rău poporul meu și nu ia atitudine
împotriva celor care ne distrug țara și-mi „sar mie la gât”,
când scriu câteva minuscule „trăiri” ale momentului...
Detractorii lui Eminescu, părintele limbii române, s-au
înmulțit ca muștele pe baliga proaspătă. Nu poți să zici
nimic despre starea în care suntem, despre cei care ne-au
adus în halul ăsta că se găsesc câțiva trepăduși, câțiva ...
ciudați, roșiatici bineînțeles, care te „pocnesc”, îți...„sar
la glandă”. Despre mulți dintre ei am impresia că sunt
destul de amărâți, dar „înroșiți” puternic...., acționează
sinistru, mecanic, pestilențial, inerțial.
Pentru că mi-am permis să scriu mai zilele trecute
ceva despre gingașul copil Ghiță care s-a ... „evaporat” și
am încheiat articolul cu: „Bă, da proşti mai suntem, bă!
Bravos, bre!”, a sărit ca arsă o „madamcă”, tare ofuscată
că spun ce scriu... Iată mai jos comentariul:
„- Chiar toți sântem proști după tine dragă?” ...Uită
tanti să pună semnul întrebării, dar îi răspund:
- Dacă va bucurați de ceea ce trăiți, vă doresc numai
bine!
„- Nu ai răspuns, toți suntem proști, tu ești singurul
deștept” (îmi mai spune doamna fără să pună punct) Tot
ea: „- Rușine” (tot fără semn de punctuație)
- Da. Rușine că ne-au adus pe ultimile locuri în lume!
(zic eu)
„- Știu dragă, dar este frumos să ne faci pe toți proști” (tot
fără punct mai zice madam care s-a băgat în vorbă precum
musca-n portofelul iepii. Probabil, „nervoasă cu nervii”, mai
discuta cu cineva… tot un „ofuscat” comunist …)
- Atunci, cei care au votat ROȘU sunt deștepti!
Multumită? Sănătate și o seară frumoasă! (mai zic eu…)
„- Eu nu am votat că nu am mutație aici, seară plăcută”
(fără punct - mai zice madam )”
Cu prostia dată pe fudulie, iată că „încărcăm”
caracteristica poporului român și zicala: „Prostul nu e
prost destul, dacă nu e și fudul!”.
De-aici ni se trage și ni se va trage. De la prostie și de
la fudulie. I-aș mai răspunde doamnei:
-Iertați-mă, doamnă! Nu dumneavoastră și ai
dumneavoastră sunteți proști! Noi suntem, doamnă!
Aleluia! Amin!
17012017 – Rm. Vâlcea

DESPRE CUTREMURELE DE PĂMÂNT...
(Urmare din pag. 13)
Este vorba de un cutremur de mare adâncime, cu
acumulări masive de energie. Însă o estimare statistică
ne arată că un cutremur mare se poate produce oricând
în ţara noastră. Specialiştii susţin că seismele mai dese
prezintă avantajul că prin descărcarea energiei acumulate
nu pot provoca dezastre de mari dimensiuni. Îngrijorător
este faptul că, mai ales în Capitală, există un număr mare
de imobile neconsolidate după martie 1977, care prezintă
risc seismic şi pun în pericol viaţa oamenilor. Peste 170 de
şcoli şi grădiniţe, licee şi facultăţi funcţionează în clădiri
aflate pe lista celor care pun în pericol viaţa copiilor,
elevilor şi studenţilor. După anul 1990 au fost consolidate
doar 20 de clădiri, din cele 343 afectate, cele mai multe
situate în Centrul Vechi al Capitalei şi pe Calea Victoriei.
Pentru Bucureşti sunt estimări sinistre, conform cărora un
cutremur devastator, care s-ar produce în toiul nopţii, ar
face 450.000 de victime, dintre care 6500 ar muri sigur.
În ţară există hărţi seismice de risc şi un cod de
construcţii care trebuie respectat. În general, nu trebuie
să se construiască pe terasele râurilor şi nici pe zonele
nisipoase, instabile, din apropierea apelor. Pe lângă riscul

de pierdere a unor vieţi şi bunuri materiale trebuie luate
în calcul şi urmările de ordin geografic ale seismelor mari,
care prin acţiunea lor au un rol important în schimbarea
înfăţişării litosferei şi influenţează, de asemenea în mod
negativ viaţa oamenilor. Ele produc crăpături şi surpări ale
scoarţei terestre, alunecări de teren, pot bara cursul unor
râuri prin prăbuşirea unor stânci sau bloca unele căi de
comunicaţie, mai ales rutiere şi feroviare, pot influenţa
apele subterane prin dispariţia unor izvoare şi apariţia
altora, iar cele care se produc pe fundul mărilor şi mai
ales al oceanelor contribuie la formarea unor valuri mari
denumite tsunami, care pot să distrugă nave şi aşezări
omeneşti construite pe ţărmuri. Spre exemplu, în urma
cutremurului din 26 octombrie 2018, insula Zakynthos
din Grecia, situată în Marea Ionică, s-a deplasat cu cel
puţin trei centimetri spre sud-vest.
Oamenii trebuie să se obişnuiască cu ideea că seismele
sunt fenomene naturale pe care nu le pot controla. Cu
toate progresele ştiinţei şi tehnicii nu se pot face predicţii,
nu se pot determina, cu precizie, data şi ora producerii
lor. De aceea este necesar să se respecte măsurile de
apărare stabilite de autorităţi, pentru diminuarea cât ma
mult posibil a efectelor cutremurelor.
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CÂND PIETRELE VORBESC
Constantin GEANTĂ

D

e multe ori pietrele vorbesc, spunând poveşti din
vremurile de demult. Ele sunt cele pe care istoria este
inscripţionată de către condeiele acelora care demult au trecut
în lumea amintirilor.
Astfel, trecând prin Călimănești, într-o vară fierbinte, m-am
întâlnit cu doi oameni deosebiţi, Ion şi Gheorghe. Pe aceştia îi
cunoşteam de mulţi ani. Erau gospodari apreciaţi în localitate.
Erau oameni înţelepţi care cunoşteau foarte multe poveşti
despre aceste locuri. Emoţia revederii, dar şi adierea care venea
dinspre pădure, îmi trezeau trăiri ciudate. Am intrat în vorbă
cu ei întrebându-i despre mai multe lucruri. La despărţire, Ion
a zis:
– Dacă ajungi la Stânca Vulturului, vei observa o stemă care a
fost încrustată din vremuri imemoriale.
– Acolo se spune că se află povestea unei bătălii care s-a dat
acum câteva sute de ani, a completat Gheorghe.
– Interesant, dar cum se poate ajunge acolo?
– Mergi pe drumul acela care se vede, apoi treci printr-o
pădure. De acolo o iei pe o cărare care şerpuieşte şi ajungi la o
stâncă.
– Dar, Gheorghe, nu i-ai spus că până să ajungă acolo, trebuie

CONSTANTIN
GEANTĂ

POEME
Între cuvinte
Între cuvinte
am trăit
dramele nespusei iubiri.
Viața ca o pradă
m-a pândit
încercând să mă devore .
Eu,
cu fiecare secundă ,
am ieșit biruitor
asemeni unui vânător iscusit.
Trăiesc într-un perpetum
mobile...

Doar tu
Doar tu
singură și pură,
ca o fecioară
a șoaptelor inocente,
ai rămas cu mine.
Îîntr-o noapte,
obosit de neodihna
ideilor,
nu puteam să adorm.
Atunci am chemat
toate prietenele mele
dar m-au refuzat.
Fericirea era plecată afară,
Bucuria mă părăsise...
Ddoar tu Poezie,
pură, stingheră
și inefabilă ai venit.
De atunci nu m-ai părăsit
niciodată.

Singura avere
Nu mă laud
cu averi nemăsurate:
cu imperii, armate,
cu un harem de sclave.
Îndrăgostit de cuvânt
mă simt fericit,
atât de fericit,
încât îmi vine să dansez
în ploaie.
Singura mea avere
ești tu
Poezie!

Mi-ai apărut
în vis
Mi-ai apărut în vis.
Chipul tău
Îmi mângâia turmele uitate,
Iar codrii
Murmurau
În unduirea glasului tău.
Palidă zâmbeai
Când fecioară, a şoaptelor
inocente,
Mi-ai apărut în vis.
Cântai,
Iar larii adiau
Miasmele iubirii.
Mi-ai apărut în vis
Şi am suspinat...
Ştiam că pentru mine
Ielele se vor naşte.

POEME IN STIL
HAIKU
Oul lui Brâncuşi –
increatul coboară
în piatra albă
*
Ploaie de vară –
la crucea copilului
flori de nu-mă-uita
*
Greierii tac –
prin foșnetul ierbii
mileniile apun în cânt
*
Printre troiene –
navetiștii grăbiți
cu vântul în față

să meargă vreo patru ceasuri, iar pe vremea aceasta caniculară
nu este uşor.
– Mulţumesc, voi încerca să ajung cu orice preţ.
– După ce ne întoarcem de la fân te aşteptăm pe la noi. Ne vei
spune ce ai văzut şi vom mai sta de vorbă.
– Mai mult, peste noapte poţi să rămâi la mine, Elena va fi
foarte bucuroasă să terevadă! zise Ion.
– Şi Niculina se va bucura. Poate vei mai rămâne vreo zi, două
şi pe la noi, adăugă Gheorghe.
Despărţindu-mă de cei doi, am mers pe drumul arătat de moș
Ion. Ajungând într-o pădure, m-am aşezat puţin la umbră. Tocmai
trecea un cioban cu oile pe acolo. Intrând cu el în vorbă am
aflat că Stânca Vulturului avea o legendă. Astfel, îmi povestea,
că în vremurile de demult, un voievod pe nume Basarab, fiul lui
Tihomir, după ce alungase peste munţi pe regele maghiar Carol
Robert de Anjou, la întoarcere spre capitala Ţării Româneşti s-a
abătut prin acel loc. Ieșindu-i în cale o stâncă mai înaltă, a stabilit
un post de santinelă pentrua veghea înspre hotare.
– De ce îi spune Stânca Vulturului?am întrebat.
– Datorită stemei care are încustată un vultur cu o cruce, mi-a
răspuns ciobanul, dar umblă vorba din bătrâni că sub această
stâncă s-ar afla o parte din comoara lui Mircea cel Bătrân, domnul
Țării Românești.
*
Noapte târzie –
luminat de Orion
după vânat

*
Noapte de vară –
cerul brăzdat de o stea
se răsfrânge în lac

*
Afară burniță
în casă candela –
eu în genunchi

*
Gutuia pe masă
chipul bunicii în ramă –
toamnă târzie

*
Bocancii rupți –
cerșetorul în zloată
în casă bradul

*
La Fukushima
vor înflori cireșii frați în speranță

*
Pe cer Orion –
În casă candela
s-a stins demult

*
Plugul răscolește
inima pământului mireasma ierbii

*
Afară ninge –
bocancii la ușă
copilul visează

*
Afară burnițează –
lângă cămin singur
număr scânteile

*
Priviți copii –
omul de zăpadă
zâmbește spre Orion

*
Ușa deschisă –
vântul pătrunde
prin freamătul inimii

*
Primul nor –
cocorii în stoluri
au pornit înspre sud

*
Petale căzute –
anul acesta
toamna devreme

*
Stea căzătoare –
dâre de foc brăzdează
cerul din vis

*
Noapte pustie –
în lumina lunii
Basho zâmbește

*
Stea căzătoare –
s-a înălțat un suflet
spre Calea Lactee

*
Noapte pustie –
chipul copilului mort
fulger în zare

*
Noapte pustie –
o stea căzătoare
îmi luminează calea

*
Greierii tac –
prin noaptea pustie
ploaia și vântul

*
Plugul ruginit –
pe crucea bătrânului
cântă cucul

*
Bocancul spart
bugetarul zgribulit de ar înceta ploaia

*
La ceasul amiezii broaștele concurează
cu privighetorile

*
Bocancul rupt
cerșetorul în ploaie –
în casă miros de brad

– Dar cine a încrustat acea stemă pe stâncă?
– Nu se știe, dar se spune că un domnitor urmărit de armatele
unui rege maghiar ar fi ajuns în aceste locuri şi s-ar fi adăpostit
sub ea, iar peste ani şi ani s-ar fi întors şi ar fi încrustat stema sa
în amintirea vremurilor de pribegie.
–Mulţumindu-i, ne-am despărţit şi am ajuns la vestita stâncă.
Am fost impresionat de măreţia sa. Într-adevăr, pe ea se afla
încrustată o stemă care reprezenta un vultur cu o cruce. Am
ajuns seara la moş Ion. Gheorghe, ginerele lui, a venit şi el pe
acolo. Elena şi fiica sa, Niculina, m-au primit cu bucuria omului
simplu care îţi dăruieşte tot ce are, numai ca să te simţi bine.
După mai multe zile am plecat, deoarece mi se termina concediul.
–În vara următoare am revenit, de data aceasta însoţit de doi
specialişti. Aceştia fiind arheologi, au cercetat la Stânca Vulturului
şi au găsit la bază o mică peșteră în care se aflau inscripţii și două
casete cu podoabe și documente. După ce au fost descifrate inscripțiile și documentele, s-a constatat că legendele auzite erau în mare parte adevărate. Mai mulţi voievozi şi domni erau legaţi de acele locuri, începând cu Basarab I Întemeietorul, Mircea cel Mare
şi Vlad Dracul. De atunci i se spune Stânca Voievozilor, iar nu
departe de aceasta, Oltul își mână turmele seculare înspre
Dunăre.

ION MICUȚ
epigrame
Dar la anu’ ?!

Bine e și când e rău

Afară-i viscol și polei,
Dar, la Crăciun, am o speranță,
Sacrific porcul de faianță
Că am în el vreo zece lei !

Pe mine a căzut năpasta :
Mi-am rupt piciorul pe ghețuș,
Dar e mai bine că de-acuș
Stau în spital în iarna asta.

Cu slănina-n buzunar

Opinie

De la Crăciun spre Anul Nou
Prea mulți în trenuri se aruncă
Spre Vest, că-s locuri noi de muncă,
Pe scările de la metrou.

Nu scot zăpada din ogradă,
Să nu muncesc în plus degeaba,
Că mâine alta o să cadă
Și-avem primar, să-și facă treaba!

Fiii noștri

Iarna repetabilă

Văzând copiii cum trăim,
Bolnavi, pastile, ceai, magiun,
Au zis să trecem pe regim,
Luându-mi porcul de Crăciun.

Zăpada asta e un chin,
Dar chem vitejii din armată
Ca din ogradă să mi-o scoată,
S-ajung în pivniță la vin.

De Anul Nou

Premeditare

Mi-a zis părintele Burluși*,
Să nu pun lacăte la uși
Și să primesc colindătorii...
Dar îmi furară cârnăciorii !

Un boschetar, la ananghie,
Șutește banii de la unul
Dorind să intre-n pușcărie,
C-aici e gratuit Crăciunul.

Iubirea de părinți

La căldură-n primărie

De tatăl lor, pensionar,
Copiii și-au legat iluzii,
Să-l țină-n viață cu perfuzii,
Că-i vine pensia lunar.

E doar luna lui brumar,
Soarele nu radiază,
Iar pe neaua ce se-așează,
Nu vezi urmă de primar.

Protest anti-grațiere
pe timp de iarnă

Cu sorcova
și plugușorul

Mai mulți pușcăriași refuză,
Să fie scoși din închisori
Și pe ministru îl acuză,
Că-i dă afară în ninsori.

Făcând avere în al său mandat,
Un senator ce-l știm că a furat,
Chemat la tribunal, a afirmat,
Că banii i-a făcut la colindat.

* Nicolae State- Burluși – preot și om de cultură vâlcean

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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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. 3/2018
de istorie,
viceprimar..În sală am observa
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Os
dar şi personalităţi de la Forumul Râmn
(Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în ist
secretarul general al Forumului Râmniculu
din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu,
tul Vasian Mircescu, comandorul în re
prof. inginer-Gheorghe Gavrilă...

C „Încălzirea globală e un mizilic, adevarata catastrofă

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 românească”
Julimea,
31, 2016)nu ca anul
(Ediţia(Societatea
a IX-a). Acesta
s-aiulie
desfăşurat,

trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Baconsky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănăsoaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia
Driva, preşedinta Forumului Cultural al CălimăNOTA REDACŢIEI
neştiului, a moderat această întrunire,
unde au

participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu
Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti

e tâmpirea globală!”

Urmăriţi clip-ul ataşat! Cât de adevărat, mp4, 21 04 18, şi de noi redat în scris: „Am uitat că înfloresc teii/ pcickir
n expert NASA rupe tăcerea: fenomenul tâmpirii globale e mult mai C-avem iarbă, pomi, natură/ Lumea noastră e mai nou/ Un ecran şi-o tastatură./ N-am mai rupt o păpădie,/ N-am
periculos decât cel al încălzirii globale!
mai alergat prin vânt/ Cum să ţinem capul sus/ Când avem ochii-n pământ/ Ne văităm că n-avem cioburi/ Suntem
Deşi aproape nimeni nu vorbeşte despre tâmpirea globală, efectele ei sunt atât rupţi în fund de foame/ Dar facem la bancă rate/ Pentru super telefoane./ Nu mai ştim ce-i ăla zmeu/ Nu mai ştim
de evidente în zilele noastre încât nimeni nu mai poate contesta existenţa acestui ce-i aia minge/ De pe facebook noi aflăm/ Dacă-afară-n stradă ninge./ În loc să dansă-m cu-o fată/ Noi vorbim de
fenomen. Dar să-l lăsăm pe expertul NASA să explice: - Tâmpirea globală reprezintă jazz şi-n club/ Ne-ntâlnim la cafenele/ Ca să stăm pe net în...grup./ Snepces, Facebook, Instagram/ Asta au copiii-n
fenomenul de creştere anuală a mediei de tâmpiţi la nivel mondial. Ritmul de cap/ Nu mai scriu astăzi la şcoală/ Cât tastează pe Oasap/ Nici dacă ne mor bunicii/ Nu ne ia melancolia/ Şi tristeţea
creştere accelerându-se alarmant de mult în ultimii 25 de ani, tot mai multe guverne ca atunci/ Când ne moare bateria./ Acasă, on line mereu,/ Nu ne mai privim părinţii/ E mai grav să cadă netul/
îşi pun problema consecinţelor pe termen mediu ale acestui fenomen.
Decât să ne cadă dinţii./ Poate crezi că aberez/ Şi gândeşti, bă nu se poate/ Dar faptul că eşti on line/ Chiar acum,
Tâmpirea a evoluat treptat şi a luat diverse forme, pe măsură ce omenirea a îmi dă dreptate./ Nu dormim cât stăm logaţi/ Şi vreau să vă vând un pont/ În curând nu vom fi oameni/ Vom fi
continuat să polueze planeta cu tot felul de gunoaie umane, însă curba graficului care doar un simplu cont./ O s-avem creiere pline/ Dar în suflet vom fi goi/ Noi nu avem telefoane/ Ci ele ne au pe noi!
monitorizeaza tâmpirea planetei a început să urce brusc în ultimii ani, pe măsură ce tot
Ca în educaţia de acum a copiilor: nu părinţii îşi educă copiii, ci copiii îşi conduc părinţii sau, la şcoală, relaţia
mai mulţi pământeni fac abuz de televizor şi calculator. Deşi sunt zone mai predispuse la dintre elevi şi profesori, şi tot aşa...Sau în politică când tinerii sunt puşi în posturi de conducere, iar în spatele lor
tâmpire decât altele, de exemplu Europa de Est, efectele ei se văd deja cu ochiul stau diversioniştii! Şi Biblia în multe capitole ale Vechiului Testament avertizează: vai de timpurile când tinerii
liber pe absolut toate ontinentele.
conduc bătrânii... Nu numai Biblia, ci şi folclorul românesc (Când nu ai bătrâni, să-ţi cumperi). Timp de cinci mii
Vânătoarea de pokemoni, e doar vârful iceberg-ului, unul dintre cele mai vizibile de ani, de la Noe şi până în secolul XX, nu credem că a existat societate umană fără un sfat al bătrânilor...Semne
efecte ale fenomenului, însă un expert poate recunoaşte tentaculele tâmpirii ale tâmpirii la tineri: acceptarea posturilor de conducere fără a avea experiență, reducerea vocabularului, coafura
globale inclusiv în politică, mass-media, pe Facebook sau pur şi simpu pe stradă.
punk, tatuarea, sârme agăţate de organe, lascivitatea pe stradă...Și semne ale tâmpirii la bătrâni: să stai acasă și
Efectele tâmpirii globale ne ameninţă pe noi toţi si pot duce chiar la distrugerea să aștepți pensia, aplaudându-i pe cei care ți-o măresc fără logică; să aplauzi pensiile speciale acordate aparatului
vieţii pe Pământ aşa cum o ştim noi - a declarat expertul american, celebru după din conducera statului; să aplauzi Legea monumentului de for public-eliminarea concurentei în producția de artă!,
să discuți la televizor legea pensiilor și logaritmizarea lor, să accepți 600 parlamentari în loc de 300, să dai jos un
precizia cu care a dezvăluit şi în trecut anumite informaţii clasificate.
din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu- biserică-mausoleu, menită să fie locul de marea ei din temelii.
Constantin
MĂNESCU - HUREZI
În ciuda acestor evidenţe există voci, de regulă interesate, care contestă existenţa președinte înainte cu șase luni de mandat, după ce l-ai ales, să accepți o guvernare așa cum a fost ea după Emil
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

C

Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care 1517-1521, această biserică introduc
(1512-1521). Din Viaţa Sfântului Nifon, patri- aceste știri sunt adevărate, atunci Manolli,
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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5 din zonei ce
Prima dintre ele este biserica Mitropoliei din Athos,i se adaugă, exact în dreptul
bogat, ea a stârnit admiraţia contemporanilor și această ceremonie mitropoliţii de Serres,
avute cu von Radowitz, agentul diplomatic german. Peixoto îl şi examinarea celor mai recunoscute autorităţi, a spune că evreii 1995 al revistei „Lumea Magazin”. Elena Gugu şi Dinu Moraru
Midia și Mitilene, mitropoliţii și epis- Târgoviște, construită în întregime de Neagoe dominate de turlă, două abside laterale, me
poate
fi considerată,
pe drept
cuvânt,
printre Sardes,
întrebase
de ce erau evreii
persecutaţi
în Principatele
Române şi s-au aşezat în principate din timpurile cele mai vechi şi chiar stătuseră de vorbă cu dr. Şerban Milcoveanu şi îi luaseră un
copii
ţării,
egumeni
de la Muntele
aceasta
având opt
turle.Menţionând
Din nefericire,
câte
capodoperele
arhitecturii
din întreaga
lume. alteţei Sale Regale douăzeci
multe altele. Mai
menţionează
că... „la dorinţa
scriitoriide
români
au recunoscut
că ei erauBasarab,
deja în ţară
sub Ştefan
interviu.
numelesălui,adăpostească
s-ar putea ca mai fiecare
târziu să mi
se un grup
numărşi Mihai
de preoţi,
aceasta
există.
Printr-o
sur- Milcoveanu
călugări care
cântau,
de
mă acredita
prinbiserica
scrisoare
specială guvernului
cel Mare
Viteazul,catedrala
cei doi mari
domninu
ai mai
impute
faptul
că dr. Şerban
a fost
legionar,psalmodiau
pedepsit sau re
Înavremea
zidirii,
mânăstirii
Argeșu- Athos, precum și un mare
de laînministrul
documentul
cerut reprezentanţi ai clerului local.
Moldovei
şi Valachiei...
timp după primirea
în România
la ani îndelungaţi
de închisoare.
Dar teoria
dezvoltată
Descriind
eveni- Puţin
prinzătoare
neînţelegere,
această
vestită alternativ
textele
prescrise
pentru diferite t
luisău,
eraprimi
situată
partea Fisch
de nord
a orașului
şi informând
pe la
ministrul
Afacerilor
Străine
despre mentul , Gavriil Protul, avea
mea
oficială,
măclădire
hotărâi să
fac o călătorie
prinla Târgoviște
de el este foarte
El seslujbe.
referă Biserica
la interesele
politice
ale în 1563,
despre
noua
mitropolie
a ţării de
a fostcaptivantă.
demo- de
a fost
pictată
Curtea
de Argeș,
o depărtare
de doi
kilometri
acesta, se fixa o zi pentru primirea mea oficială. următoarele cuvinte entuziaste:
ţară şi anunţând
această
intenţiune
prinţului,
el
puterilor
internaţionale:
ţările
mici
nu
au
nimic
de
spus
şi
sunt
”Și așa vom lată în 1890 de către arhitectul Andrė Lecomte grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiu
dePrintr-o
vecheacoincidenţă
așezare a Curţii
Domnești, pe moșia
curioasă, acestă dată căzu în
îmi oferi o excortă pentru acest scop, declinai însă nevoite să accepte presiunea şi interesele marilor puteri. Printre
nu este
așa mare
și dupentru
Noȕ y,căîn doream
cadrul unui
de restaurare,
Mircea
numită
a fost
ridicată
ruinele
primaFlămânzești.
zi de Paşte, înEaziua
celebrată
în pe
toată
lumea putea spune cu adevărat că
această
amabilă
propunere
să proces
altele dr.
Milcoveanu și
spune:
„încăCiobanul.
din secolul 19 se făceau
sobornică
ca
Sionul,
carele
îl
făcu
Solomon,
nice
înlocuită
cu
un
edificiu
nou,
care
păstrează
prea
La aceste
mari ctitorii,
se adaugă desig
altei
biserici
mai
vechi,
care
fusese
sediul
primei
de evrei ca ziua emncipării lor din robia egipteană.
văd cu proprii mei ochi, iar nu prin ochii oficialilor, planuri pentru fondarea statului Israelit
european”
şi mai departe
ca
Sfânta
Sofia,
care
o
au
făcut
marele
împărat
puţin
din
structura
celui
ridicat
la
începutul
sebiserica
”Nașterea
Maicii
Domnului”
a Sch
În
dimineaţa
zilei,
6
aprilie
1871,
asistai
la
serviciul
sau
a
funcţionarilor
publici,
adevărata
condiţiune
şi
declară:
„planul
viza
teritoriile
Moldovei,
Basarabiei,
Bucovinei,
mitropolii a Țării Românești, voievodul Neagoe
divin
în
Templu...”
Am
redat
textul
şi
titlul
exact
situaţiune
a
avreilor.
Însoţit
de
secretarul
meu
(
dr.
Maramureşul
şi
Galiţia”.
Reproducându-l
nu
fac
antisemitism,
ci
Justinian,
iară
cu
frumuseţea
este
mai
prea
deacolului
al
XVI-lea.
La
două
zile
după
sfinţirea
Ostrov
de
la
Călimănești,
ridicată
în
anii 1
Basarab hotărând să ridice în locul ei o biserică
cum
a
fost
scris
de
el.
Adolphe
Stern
)
şi
de
un
evreu
moldovean,
începui
redau
adevarul.
(Rene
Al.
de
Flers,
„Radio
Europa
Liberă
şi
exilul
solemnă a bisericii mânăstirii Argeșului, adică la 1522 pe locul unei biserici mai vechi, din se
extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai supra acelora”.
După ce se instalase bine la Bucureşti, începuse
meu...”
( „Viitorul
românesc.
O istorie
încă nescrisă”, Ed. Vestala, Bucureşti, 2005)
În anul 1654, adică la opelerinajul
sută treizeci
și șapte
17 Nostru
august1947”,
1717,Paris,
Neagoe
Basarab
hotărăște
clădise
până
atunci
în
ţară.
Lucrările
de
consă-şi facă perindările oficiale în Principatele
Franţa ).
(Text selectat de Simona Maria KIS)
(urmare în pag
biserici,
arhidiamutarea
strucţie
au început,
în 1514
au durat
Române.
Vroia să probabil,
cunoascămai
bine șiţara
în care de ani de la ridicarea acestei
Pentru
români
ar fi foarte
interesantScaunului
să citească Mitropolitan al Țării
patriarhului
Românești la Târgoviște și ridimai
mulţi românii.
ani. Pentru
operamai
dorită,
locuiau
Cum aserealiza
face însă,
toate conul Paul de Alep, fiul și însoţitorul
amintirile lui
atât de nostalgice...
Ziar de cultură
de Asociația
ECOSTAR
21ECOSTAR
în vizita sa
în carea
catedrale
călătoriile
lui ţintiseră
dinmeșcauză Macarie al III-lea Zaim de Antiohia,
S. Podoleanu,
directorul
foii unei
„Notre
Avenir”,aici, aceasta
Neagoe
Basarab
a făcutMoldova.
apel la oProbabil
seamă de
Ziar realizat
de
cultură
realizat
de Asociaţia
Editura
INTOL
PRESS,
prin
SC
INTOL
SRL
și
acolo se
găseau
mai mulţi
evrei. Aproape
sau pe
româneşte
Nostru”,
stimulat
de de 17 mai
admiraţia
faţă„Viitorul
de fiind
sfinţită
la data
Editura INTOL
- PRESS,
prin SC INTOL SRL,
tericădintre
care,
dupăceitoate
aparenţele
, n-au Țara Românească, își exprima
SENATUL
EDILILOR
VÂLCEA
fărănici
excepţie,
de vorbă
numai înaintașul
cu ei. Mica biserica de la Curtea de Argeș,
această
luase şi el1520.
libertatea
să filozofeze
:
peteorie,
care oîşiconsidEa va
fi restaurată
în 1645
lipsit
cei cestătuse
realizaseră
pentru
SENATUL EDILILOR VÂLCEA
descriere a călătoriilor lui făcute prin Moldova, ca şi însemnările
„Basarabia
de
asemenea
o
fost
un
loc
de
stabilire
a
acestor
evrei
era unică, oferind în același timp o descriere de voievodul Matei Basarab.
În
Director:		
Bogdan CICHIRDAN
său,
Radu
cel
Mare,
minunata
biserică
a
mânăpuse de el pe hârtie, fuseseră publicate într-o carte cu titlul, aşa convertiţi ( cazarii sublinierea mea ) la iudaism. Istoricii evrei,
Seniori
editori:
Arhim.
Veniamin
MICLE
Director:
Bogdan
CICHIRDAN
exactă
”structurii
și
a
decorului
său,
însoţită
de
1821
a
fost
jefuită
și
avariată
de
stirii
Dealu
de
lângă
Târgoviște,
cu
care
ctitoria
cum l-a descris el, menţionat mai sus. În carte, Peixoto dezvăluie originari din Basarabia, ne spun că aşezarea evreilor între Nistru
			
Constantin
ZĂRNESCU
Seniori
editori:
Arhim.
Veniamin
MICLE
deslușirea
unor
simboluri
numerice
încifrate
în
eteriști,
dată
după
care
procesul
domnească
de lafilozofice
Curtea şideimpresii
Argeș de
areinteres
multepersonal, iar în şi Prut datează din negura vremurilor”. Mă miră numai faptul
anumite gândiri
Redactor
șef:		
Petre
CICHIRDAN
Constantin
ZĂRNESCU
și în compoziţia
arhitecturală”.
de degradare
a înaintat fulgerăceea cecomune.
priveşte Basarabia,
o spune clar
de tot şică
redauformele
în original
că niciunul n-a
făcut aluzie laBiserica
legiunea iudaică
romană, formată
însușiri
Unele relatări
pretind
Secretar de
redacție: Simona Maria
KISCICHIRDAN
Petre
dărâ- Redactor şef:
Neagoe Basarab, care și-ar fi petrecut o parte mânăstirii Argeșului, concepută de ctitor și ca o tor, fapt care a condus la
Publiciști:		
Felix SIMA
Publicişti: Mihai SPORIȘ
Felix SIMA
			
Mihai SPORIŞ
			
Gheorghe SPORIȘ
Gheorghe
Emil MANZUR
(coresp.SPORIŞ
Timiș)
Gheorghe
DUMITRAŞCU
			
Gheorghe DUMITRAȘCU
Proiectare
și Execuție
Infrastructuri
Rutiere,
Construcții
și Industriale
			
Gheorghe PANTELIMON
Simona Maria KIS
Proiectare
și Execuție
Infrastructuri
Rutiere,
Construcții
Civile șiCivile
Industriale
			
Ioan DURĂ			
Contact:
0740.035.985
Gheorghe PANTELIMON
Contact: 0740.035.985
			
Gheorghe MĂMULARU
Adina DUMITRESCU
			
Constanța BADEA
Gheorghe MĂMULARU
			
Ilie GORJAN
ConstanţaLAZĂR
BADEA
Tehnoredactare computerizată: Ana-Maria
NOTĂ
Ilie
GORJAN
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Ziarul apare
apare cu
și respectă
Legea
186/2003!
Ziarul Ziarul
se adresează
cetățenilorcetăţenilor
cu diverse preocupări
Ziarul
cu16
16pagini
pagini
şi respectă
Legea
186/2003!
se adresează
cu diverse pre- Tel./Fax: Tehnoredactare
computerizată:
Bogdan CICHIRDAN.
0250.736615, 0350.401254,
0746.029824
culturale
de
la
sat
și
de
la
oraș.
Articolele,
grafica,
fotografiile
nesemnate
aparțin
editorului.
Adresa:
Calea
lui
Traian
169,
bl. 5, sc. E, ap. 3
E-mail:
cichirdan@yahoo.com
ocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului.
Parteneri
media:
www.culturaarsmundi.ro
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
Tel/Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824
Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 26 noiembrie 2018
E-mail: cichirdan@yahoo.com Preț: 3 lei

Yarrow şi problema Basarabiei

S.C.
NTX
CONCEPT
S.C.
NTX
CONCEPT
SRLSRL
NOTĂ

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 31.10.17

Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro
Preţ: 3

