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VALENTIN NAUMESCU: „POLITICA MARILOR
PUTERI ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST-30 DE
ANI DE LA SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECE”
Petre CICHIRDAN

E

veniment exceptional pentru vâlceni, unul dintre fiii Râmnicului,
foarte drag nouă încă din perioada când
era elev al liceului Lahovari și se implica în
publicistica vâlceană, pentru ca în 1990,
în primele zile ale anului, primul ziar
privat din România-în mod real-Reporter
să apară și cu numele lui Valentin Naumescu semnatar de eseu literar și membru în caseta de redacție… În 1989, la Revoluție, în 16 decembrie, ilustrul nostru oaspete de astăzi, get beget vâlcean din
Râmnicu Vâlcea, cu strămoși colosali, moldoveni, din ținutul
Hotinului și coborâtori până la dinastia Roman!
Vali Naumescu, făcea parte din trupele de securitate, cu mâinile înghețate pe pistolul automat,
trupe care apărau locuitorii Timișoarei de o
eventuală răsturnare de guvernare provocată
de destabilizatorii de țară! ai anilor nouăzeci!…
Astăzi noi ne mândrim cu acești copii-vlăstarele
noastre-și așteptăm de la ei o corectă evaluare a unei realități românești care a existat
după anul de revoluție și victorie socialistă și
stalinistă, 1944, când partidul communist a
ieșit din ilegalitate și a demolat piatră cu piatră
dinastia de sorginte germană! și când a urmat
pentru țara noastră o perioadă foarte dificilă și
plină de surprize politice prin care România a
fost considerată unul dintre cele mai puternice
state afiliate involuntar, dar solid, Pactului de la
Varșovia…O țară în care Liturghia de Duminică și-a urmat cursul
firesc săptămână de săptămână timp de patruzeci și cinci de
ani până în 1989; Filarmonicele puține câte erau și Teatrele,
la fel, au dat reprezentații săptămână de săptămână timp de
patruzeci și cinci de ani!

Carte apărută la Editura Humanitas din București, 2019,
fiind prezentată cititorilor ca o ediție de lux, cu o copertă
sugestivă care trimite lectorul la civilizația greacă fiind
dominată de coloanele dorice ale unui panteon închinat
democrației antice! …Semnează această copertă Ioana Nedelcu, iar tehnoredactarea, de o uniformitate și suplețe admirabile, canon estetic pur european, este semnată de Manuela
Măxineanu, redactarea aparținând Andreei Niță.
Un document de reală informare și instalat pe hârtie
volumetrică care face cartea și mai intima, și mai atrăgătoare.
Cartea se citește și se reține ușor având la sfârșit pe lângă
un repertoar bibliographic, optim, referințe pline de bun simț
la subsolul de pagină, un inspirit indice de nume care ușurează
reținerea și pătrunderea mai adâncă a textului.
Cartea este închinată soției Simina și fiicei Valentina, amănunt de finețe, care îl situează pe autor în marea familie a creatorilor de
frumos și cultură și, care, cred în triada psihosocială și psihoeconomică de creare a personaltății citadine, de educare a acesteia: Fabrica, Familia și Comunitatea (idee în literatura
noastră de sorginte Ștefan Dumitrescu)!
La întrunirea de la Biblioteca Județeană din
Râmnicu Vâlcea, unde Valentin Naumescu și-a
prezentat cartea, au participat pe lângă publicul select care a onorat sala, alături de autor, Adrian Bușu-vicepreședinte al Consiliului
Județean Vâlcea, Florin Epure-directorul Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu
Vâlcea și reprezentantul Bibliotecii-dna Alina
Nicola.
Evenimentul de la Biblioteca Județeană, lansarea de
carte și prezența și comentariul valorosului invitat-vâlcean! îl
considerăm evenimentul social cultural numărul unu din ultimii ani care a avut loc în acest lăcaș de cultură!...
Adrian Bușu: - …Mi-am pus întrebarea cui folosește

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la
fostul pod al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan
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această carte?...celor care sunt inițiați în procesul geopoliticii și
geo strategiei, sau publicului larg care a trăit evenimentele descriese în această carte și va trăi evenimentele pregătite de capitolul XI …despre care îmi permit să vorbesc la finalul întâlnirii…O
primă concluzie ar fi aceea că domnul conferențiar dr. Valentin
Naumescu a reușit să îmbine atât informațiile pentru cei avizați,
cât să găsească și un stil pentru cei neavizați și cei care ar vrea săși explice de ce în ultimii treizeci de ani zona central și sud estică
a Europei este o zonă extrem de frământată. O zonă în care am
avut state unitare, naționale, care s-au destrămat, unele pe cale
pașnică altele cu războaie interetnice care au sângerat această
zonă sau au lăsat sute de mii de oameni fără adăost! De asmenea, și trebuie să vă felicit încă o data, domnule Valentin Naumescu, ați avut curajul să arătați și interesele marilor hegemonii
care își doresc întâietatea în această zonă extrem de sensibilă a
Europei!... Statele Unite ale Americii, Federația Rusă și Uniunea
Europeană!...un al treilea jucător care, din păcate,
pierde teren în lupta de impunere a unor reguli de
conviețuire în această parte a Europei… Cartea vă
prezintă, stimați participanți, o serie de definiții,
sistematic dacă vreți, asupra Europei centrale și de
est! Ce înseamnă o societate liberală, ce înseamnă
o democrație, ce este nationalismul, ce este suveranitatea…vă explică pe larg, cine a fost detonatorul
căderii Cortinei de Fier! De ce nu a reușit Uniunea
Sovietică să fie în anii nouăzeci un competitor cu
Statele Unite ale Americii! De ce Uniunea Europeană,
după un proces de integrare a unor state de sub fosta Cortină de Fier, a evitat să continue extinderea,
și, până la urmă, în 2007, România și Bulgaria iar în
2013 Croația, au fost totuși admise! pentru un așa
zis echilibru al puterilor în Europa. Cartea tratează,
de asemenea, intervenția în această lume a celei de
a doua mari puteri mondiale, China, în acest areal!
Firesc, se pune întrebarea de ce Japonia care este a
patra putere în lume nu se implică în acest areal! Eu
vreau doar să vă sugerez, dar vreau să vă las pe dvs
să o aprofundați! Dar vă spun că sunt niște informații
atât de pertinente, și văzând prezentarea pe care colega noastră a făcut-o despre cariera profesională a
invitatului nostru, îmi dau seama că dacă nu ar fi venit din mediul diplomatic, cartea aceasta își pierdea
cel puțin jumătate din valoare. Sursele pe care dânsul le-a citat permit afirmația că această carte deține
informații sută la sută valabile…(enumeră schimbările
aduse în 1990 între care numește „societate capitalistă” cea care
a urmat după ’90 și care ne va aduce bunăstare-n.n.) Din păcate
noi românii nu am fost pregătiți pentru aceste schimbări pe care
ni le-au adus anii nouăzeci, și am pierdut! Vreu să spun că România este una dintre țările perdante! a ultimilor treizeci de ani!
S-a pierdut initiativa celor trei mări, aici, între Polonia, România
și Croația! (Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică n.n)
din păcate rămânând la stadiul de proiect. Autorul descrie foarte
bine politica Grupului de la Vâșegrad! care în anii 90 s-a separat
cumva de restul grupului țărilor venite din blocul comunist, acestea sperând într-un ajutor mai consistent venit din occident. Și pe
undeva au pariat bine aceste țări, fiindcă iată: Polonia, Cehia, Ungaria sunt înaintea țării noastre (noi rămânem la părerea noastră
că această pierdere de loc favorabil este una vremelnică, neuitând
diferența istorică-ca forță europeană –
dintre țara noastră și cele trei până în
ani 80! n.n). Sunt jocuri care se fac și
uimesc Uniunea Europeană: uitați-vă
la domnul Orban care este puternic
orientat către …Moscova! Se întreabă
autorul dacă democrațiile liberale vor
rezista asaltului naționalismului!? Și
nu cel născut în Estul Europei, ci în cel
născut în Vestul Europei!...Un Le Pen
în Franța, un Brexit englez, care va da
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peste cap Uniunea Europeană, sunt încercări pe care țările din
vestul Europei ne arată că nu sunt pregătite să le rezolve (părerea
noastră este că nu trebuie uitată sistematica acțiune din umbră
a Rusiei privind destabilizarea Europei și care este extrem de
vizibilă din anul 2012 n.n). Criza Catalană, criza Scoțiană…Toate
acestea sunt tratate extrem de profesionist, dar, atenție! pe
înțelesul tuturor. Pe mine m-a impresionat tratarea destrămării
unui stat ca Iugoslavia (ca pe întreaga comunitate internationalăcum să bombardezi și să dărâmi podurile peste Dunăre, din Belgrad, în ultimul deceniu al secolului XX! n.n) care ca și România
a apărut pe harta lumii în 1918 (astăzi acest război dus de SUAoricând poate fi Rusia-vezi Crimeea-împotriva Igoslaviei poate fi
oricând o sperietoare pentru țara noastră privind Transilvania. De
aceea trebuia ca Centenarul să însemne inaugurarea autostrăzilor
dinspre Vâlcea la Sibiu pe Valea Oltului și Iași-Târgu Mureș …Cluj!
n.n)! Cine are urechi să audă! De la un război de zece zile s-a desprins de Iugoslavia, Slovenia, cea mai industrializată…Marea întrebare desprinsă din carte este dacă democrațiile liberale vor fi
viitorul!? spațiului central și est european, sau națaionalismul ne
va întoarce la protecționism în care fiecare stat va încerca să se
izoleze. Generația mea și a autorului va trebui să răspundă acestor întrebări…
Florin Epure: - …Valentin Naumescu, un diplomat, cadru universitar cunoscut, chiar foarte cunoscut, un publicist de mare
talie, care pe mine personal mă captivează ori de te ori am ocazia să-i citesc articolele pline de substanță. O carte care cuprinde
foarte multe titluri în bibliogafie, multe la care nu putem avea
succes, nici în biblioteci, nici pe Internet, oameni personalități ai
lumii politice și istorice, care s-au referit la acest spațiu geo politic
și geo strategic, și care trădează cercetarea dvs domnule Naumescu de zeci de ani, de la 2010, prima dvs carte, și
până acum, multe subiecte și multe cărți s-au legat
de această cercetare…Rar întâlnești o gândire atât
de pătrunzătoare și atât de limpede…Parcurgând
aceste pagini putem înțelege și noi foarte ușor ce
s-a întâmplat în acest spațiu al Europei centrale și
de est, și acesta este cel mai important lucru. Nu
numai politicienii și istoricii, ci și elevii și studenții
pot înțelege aceste lucruri care altfel rămân ascunse
cunoașterii tuturor…foarte simplu explicat de dvs,
foarte logic, așa că meritul ei principal este accesul
publicului…
Valentin Naumescu: - Trebuie să spun de la început că sunt cuprins de o mare bucurie și emoție
că mă aflu aici la Râmnicu Vâlcea! Această bucurie
și emoție vine cel puțin din trei motive: vin în fața
dumneavoastră cu o carte pe care aș îndrăzni să o
numesc… a maturității!; după aproape douăzeci și
cinci de ani de cercetare academică! Al doilea motiv
este că vin în fața dumneavoastră cu a treisprezecea
lansare, a treisprezecea carte, dar nu acesta este lucrul cel mai important, ci că este prima lansare în
orașul natal! …Al treilea motiv este faptul că vorbim
în subtitlul acestei cărți de 30 de ani!...de la sfârșitul
Războiului Rece, iar întâmplarea face că mâine eu
am întâlnirea cu colegii de liceu și aniversăm treizeci
de ani de la terminarea liceului! Un motiv în plus să
trăiesc cu multă bucurie această întâlnire. Mă uit în
sală și văd figuri cunoscute care îmi trezesc emoții,
anii copilăriei, colegii de școală, profesorii, iată, desigur, familia!...
Nu o să povestesc cartea, vă las pe dumneavoastră să decideți
dacă aveți plăcerea să o citiți! Dar, există în acest moment trei
mari teorii, trei mari paradigme asupra regiunii în care ne aflăm
și care prezintă trei viziuni între ceea ce este și ce poate fi Europa centrală și de est: prima este teoria integrării!-prima, mai
mult sau mai puțin îmbrățișată de toate guvernele…și care spune
că această regiune este complet integrată odată cu expansiunea
Uniunii Europene…și a Alianței Nord Atlantice! O teorie, să zicem,
optimistă! Și care continuă, spunea foarte bine domnul Bușu teoria de la începutul anilor ’90 a „Sfârșitului Istoriei” a politologului
Francis Fukuyama-o oprire, staționare a transformărilor! Un punct
maxim al democrației liberale față de care mai departe nu se poate
merge!...e clar că istoria nu s-a sfârșit în 1989, însuși Fucuyama
revizuindu-și ulterior teoria. A doua
mare teorie este cea a Periferiei; este
o teorie geo politică, a granițelor, și
care spune că orice s-ar întâmpla orice
am face rămânem aici, o regiune a
periferiei! O margine! O regiune a
interferențelor între marele orient și
marele occident și că această condiție
este ca o fatalitate, care nu poate fi
schimbată. A treia teorie, viziune, și pe
care se axează în cea mai mare măsură

această carte este teoria competiției strategice a marilor puteri
pentru influență! Această teorie nu neagă primele două teorii, nu
este incompatibilă nici cu prima, nici cu a doua, dar spune că am
intrart într-un nou capitol al Istoriei în care marile puteri-actori
globali-(marile puteri având o tentă peiorativă, în sensul de real
politic din secolul trecut); de fapt teoria spune că s-a deschis o
mare competîție pentru creșterea influenței, intereselor, a expansiunii marilor puteri! …Nu trebuie să trăim cu senzația că Europa
centrală și de est este singura regiune de interferență….Peninsula
Coreeană, de exemplu! Orientul Mijlociu (Europa centrală și de
est așa cum o arată și poziția, și „relieful” cultural și politic, economic, a baleiat permanent între civilizația oceanului și civilizația
interior continentală axată pe marile fluvii navigabile și pe relieful
muntos, cuprinzând din belșug ambele genuri de valori n.n) Asia
de sud est!...Mai sunt și altele…Trebuie să părăsim gândul pe
care îl promovează unii, că aici este centrul lumii! Nu suntem
chiar kilometrul zero al planetei, al lumii!...Această a treia teorie
spune că marile puteri nonoccidentale, Federația Rusă și China,
nu ar mai ține cont de granițele pe care le-ar fi impus occidentul
aici!...râul Prut, unde se încheie flancul estic al Uniunii Europene
și Nato! Atât Federația Rusă cât și China încep să pătrundă cu
multă îndrăzneală, agresivitate mascată prin aceste manevre ale
războiului hibrid (nu armele sunt principalele unelte…tensiunile
sociale, entice, dependența energetică n.n) în acest spațiu și unde
încep să câștige influență strategică! Baza conflictelor de astăzi
nu mai este realizată de armele convenționale, de soldații în atac
care înfig steagul pe pământul făgăduit…Astăzi competiția pentru
influență strategică se duce cu mijloace-arme hibride cum ar fi
mijloacele de dezinformare a opiniei publice! de manipulare, de
ingerințe în procesele electorale, …alegerile care au loc în diferitele democrații. Știm că o mare parte a platformelor iliberale
din Europa, illiberal-un termen sintetic care reunește toate partidele și curentele politice care se opun ordinii politice liberale
și proiectului European….Naționalismul este doar una dintre diversiunile platformelor iliberale. Sunt și altele: care promovează
xenofobia, reacția exagerată împotriva migrației (migrația este
vegheată de divinitate și este logică în conceptul existențial al
Vechiului Testament n.n)…iată sunt mai multe versiuni ale ascensiunii platformelor iliberale: pierderea locurilor de muncă o altă
diversiune a unei platforme iliberale (printre cele mai răspândite
și nu de ieri de astăzi, în RDG, spre exemplu se ducea o politică
incredibilă de achiziționare forță de muncă din toată lumea! de la
muncitori și până la ingineri n.n). Vom vedea, ele au un punct de
întâlnire!...ele se întâlnesc în Rusia! Și un fapt deja arhicunoscut,
sunt finanțate pe filieră rusească! Exemplu platforma organizației
lui Marie Le Pen din Franța-în jur de opt milioane de euro…totul,
apărând publicului prin acțiunile, desigur, mascate, ale investitorilor străini, strategici etc. Războiul hybrid este o continuare
a Războiului Rece, cum spunea și domnul consilier județean! …
Această carte își propune să deschidă, cum spunea doamna moderator, diferite piste de reflecție! Asta mi-am propus….Cel mai
important în politica internatională este să pui corect întrebările. Jumătate din problemă este ca și rezolvată! Nimic nu este
ireversibil în politica internațională, și în politica internă, așa cum
vedem! Odată asumată politica liberală credeam că toate lucrurile vor merge fără asperități! Nu este așa, și valorile democratice și proiectul European și cel liberal trebuie apărate zilnic! În
sensul sesizării derapajelor pe care le poate face guvernul,
bunăoară…
Pe scurt, autorul Valentin Naumescu a făcut și o trecere în
revistă a acțunilor care alimentează platformele iliberale din țările
din estul Europei, cu precădere în Ungaria și Republica Moldova,
după părerea noastră, pline de responsabilitate și de…bun simț.
A mai adăugat vorbitorul referindu-se la clivajele din politica
internatională, actuală, că, iată, chiar acum se vorbește de resetarea relațiilor franco germane ruse! Fractura relației transatlantice fiind cea mai gravă din momectul actual. Un lucru foarte grav,
ostracizarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite!
Un fapt care pentru noi are o mare importanță, România fiind
membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană și în același
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timp fiind parte dintr-un tratat cu Statele Unite…Iată o relație
ideală pentru România: parteneriatul strategic cu Statele Unite,
membră Nato și membră UE! un acoperiș rotund de securitate.
Ce se întâmplă dacă una dintre laturile triunghiului se fisurează?
…Desigur aceste sunt provocări ale momentului cărora România
va trebui să le facă față!...
*
Valentin Naumescu este conferenţiar doctor abilitat la Departamentul relaţii internaţionale al Facultăţii de Studii Europene de
la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. A fondat în 2013
şi coordonează Grupul de Reflecţie Citadel, think tank de politică

internaţională în cadrul universităţii. Este expert independent al
Comisiei Europene în relaţii internaţionale. A fost secretar de stat
la Ministerul Afacerilor Externe (2005–2007), consilier diplomatic
în Centrala MAE (2007–2008) şi consul general al României la
Toronto (2008–2012). Printre cele mai recente cărţi ale sale se
numără România, Marile Puteri şi ordinea europeană: 1918–2018
(coord.; 2018), Criza Uniunii Europene şi ordinea globală în era
Trump (coord.; 2017), Marile schimbări: Crize şi perspective în
politica internaţională (2015), Democracy and Security in the 21st
Century: Perspectives on a Changing World (2014) şi The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics,

Perspectives (coeditată împreună cu Dan Dungaciu; 2015). De
asemenea, coordonează volumul The New European Union and
Its Global Strategy: From Brexit to PESCO, în pregătire la Cambridge Scholars Publishing, în Marea Britanie. (wiki-11 noiembrie
2019)
NAUMESCU, Valentin (n. la 13 oct. 1970 în Râmnicu-Vâlcea)
– medic endocrinolog, istoric şi europenist, cu licenţe în fiecare
dintre aceste domenii; politolog, cercetător. Din 2008, consul
general al României, în Toronto. Cărţi: Politici sociale în Europa
postbelică (2000), Despre liberalism în România. Realităţi, dileme,
perspective (2001) etc. (Istorie locală-Personalități râmnicene III)

RESCRIEREA ISTORIEI, PRIVIND „BĂTĂLIA DE LA POSADA”!
Gheorghe JIANU

M

arţi 17 septembrie 2019, începând cu ora 17,00 a avut
loc la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanu” Vâlcea,
lansarea cărţii: „Adevărata
Posadă: Defileul Bistriței”,
autor Arhim. Veniamin
Micle de la Mănăstirea
Bistriţa olteană.
Acest subiect a stârnit de-a lungul timpului
dezbateri publice privind locul bătăliei, păreri
pro şi contra, interese locale, mai mult s-au mai
puţin bazate pe argumente solide.
Unii s-au grăbit chiar să bată „ţăruşul” locului
Bătăliei de la Posada, fără să mai aştepte şi alte
puncte de vedere.
Este posibil ca de această dată să asistăm, prin
această carte, la rescrierea adevărului Istoric.
După o trudă de documentare şi cercetare
a autorului, a ieşit de sub tiparul tipografic o
lucrare bazată pe documente prin care autorul
aduce în faţa noastră cu argumente locaţia
Bătăliei de la Posada (1330), desfăşurată între regele Carol Robert de Anjou al Ungariei şi
voievodul Basarab I al Ţării Româneşti.
Autorul cărţii document ne-a declarat că „interesul” scrierii cărţii este unul singur: rescrierea
adevărului istoric pentru ca generaţiile viitoare
să poată să cunoască trecutul țării şi al poporului român.
Acest eveniment al lansării cărţii şi a dezbaterii publice are ca organizatori: Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanu” Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Știinţă şi
Cultură, U.Z.P.R.-Filiala Vâlcea.
Şi-au dat concursul pentru reuşita evenimentului şi: Petre Cichirdan-patronul ziarelor de
cultură din Râmnicu Vâlcea, preotul Nicolae State
Burluşi, Gheorghe Jianu-preşedinte al Asociaţiei
Ziariștilor de Investigații Râmnicu Vâlcea.
Cu ocazia acestui important eveniment, am
invitat să participe: istorici, profesori de istorie,
intelectualitate, iubitori de istorie, tineri având
posibilitatea să fim cu toţii martori la rescrierea
unei pagini din istoria glorioasă a țării și poporului român.
Mii de mulțumiri autorului care ne-a dat posibilitatea să ne hrănim dorinţa de adevăr istoric
prin această carte document.
*

Marian Petrescu, Sorin Minghiat, Ovidiu Stângă

REGELE CAROL ROBERT DE ANJOU AL
UNGARIEI, DĂRÂMĂ TOATE
„POSADELE” DIN STÂNGA OLTULUI!
Autorul cărţii menţionează un document foarte important, ignorat de toţi cercetătorii tematicii, anume: Diploma regală din 2 noiembrie 1332.
La doi ani după Bătălia de la Posada, regele Carol
Robert de Anjou afirmă următoarele: „Am ajuns
cu oastea în țara românească spre a o cerceta și
am străbătut-o în liniște”. De aici rezultă că bătălia nu s-a petrecut în această zonă, astfel toate
localizările de pe teritoriul din stânga Oltului
sunt infirmate de respectivul document regal.
Recunosc că după lansarea cărţii, cu titlul menţionat, a Părintelui Arhim. Veniamin Micle de la
Mănăstirea Bistriţa olteană, în data de 17 septembrie 2019, eveniment organizat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” din municipiul Rm. Vâlcea, am considerat că trebuie să aştept pentru
a constata comentariile ulterioare pro şi contra.
Fiind un subiect sensibil, controversat privind
locaţia Bătăliei de la Posada anul 1330, piatra de
temelie a ortodoxismului şi recunoaşterea de către cei ce doreau obligarea trecerii forţate la catolicism prin forţa bătăliei, aceștia, s-au recunoscut
învinşi de voievodul Ţării Româneşti, Basarab I.
Însăşi prin titlul îndrăzneţ al cărţii, Părintele
Arhim. Veniamin Micle, după un studiu şi cercetare de ani, bazat pe documentele acelor vremuri a venit în faţa noastră cu o carte document,
cu argumente solide privind locaţia bătăliei.
Cercetarea autorului dă peste cap cercetarea
sumară a celor ce au scris şi localizat Posada de la
Gherghiţa din Prahova până la Valea Cernei în Mehedinţi, întrucât nu au adus suficiente argumente. Autorul menţionează, citez: „Posada
trebuie căutată între Râmnicu Vâlcea și Turnu
Severin, însă mai aproape de început decât de
finalul traseului”, am încheiat citatul.
Ca drept împlinire a reuşitei în luptă a lui Basarab I, aici s-a ridicat Schitul Sfântului Mucenic
Procopie, locul unde astăzi se află Mânăstirea
Bistrița olteană.
În baza documentelor menţionate în carte se
poate lua în serios ca argument locaţia bătăliei.
Am considerat să fac aceste precizări pentru simplul motiv de a avertiza prin umila mea
prezenţă de iubitor al adevărului istoric, că a
sosit momentul să rescriem Istoria noastră în
numele adevărului și nu prin interese de moment, cum ar fi: politice, administrativ locale,
financiare, bătând hotar al evenimentului fără o
documentare serioasă.

Nicolae State Burluși

Ioan Gavrilă

LANSAREA CĂRŢII, UN SUCCES!
În prezenţa unei săli pline, începând de la
tineri, istorici, profesori, intelectuali, oameni de
cultură, preoţi, cetăţeni iubitori de istorie, ziarişti
şi televiziunea locală Vâlcea 1, organizatorii:
Forumul Cultural al Râmnicului, Arhiepiscopia
Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură şi Biblioteca Judeţeană au deschis festivitatea lansării cărţii document.
Cuvântul de început şi prezentarea a revenit
profesorului dr. Ioan Soare, preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului care a scos în evidenţă activitatea autorului cât şi importanţa cărţii.
În alocuţiunea domnilor: preot. prof. dr. Ştefan Zară, preot prof. dr. Ion Gavrilă, Nicolae State
Burluşi, Petre Cichirdan, Dumitru Garoafă (istoric), Gheorghe Jianu, col. rez. Marian Petrescu etc., toţi prin cuvântul exprimat au apreciat
activitatea de cărturar a autorului şi interesul fiecăruia asupra cărţii lansate. Au fost şi intervenţii,
prin care s-au exprimat opinii contrar celor menţionate în carte, la care autorul cu calm şi argumente a demontat fiecare exprimare legată de
subiect.
Preot prof. dr. Ştefan Zară a dat citire mesajului adresat autorului de către Arhiepiscop Varsanufie, cuvinte de preţuire şi apreciere faţă de
cărturarul şi de călugărul cu har Veniamin Micle.
Pe lista vorbitorilor a fost inclus şi prof. dr. în
istorie Florin Epure, care din motive profesionale (aşa s-a înţeles) nu a onorat cu prezenţa,
evenimentul. Era interesant cuvântul acestuia
faţă de cartea document, din perspectiva faptului că a fost prezent cu ani în urmă la Perişani
- Vâlcea, când s-a oficiat ca locaţie Bătălia de la
Posada unde a prezentat un punct de vedere.
Evenimentul de atunci a fost din plin onorat de
prezenţa politicienilor, istoricilor, intelectualilor,
cetăţenilor etc.

Prof. dr. Ștefan Zară și Arhim. Veniamin Micle

Fac precizarea că pe iniţiatorul evenimentului de la Perişani, primarul Ion Sandu personal,
telefonic, l-am invitat la lansarea cărţii Părintelui
Veniamin. A promis că va fi prezent, dar oare de
ce nu a fost prezent???... să înţelegem că nu i-a
căzut bine această carte?
Printre cei ce au luat cuvântul s-a aflat şi
domnul dr. oftamolog Ioaniţescu. Cu toţii ne
aşteptam ca prin cuvântul luat să facă o caracterizare a cărţii. Din păcate, domnia sa a încercat să folosească momentul pentru lansarea
propriei cărţi cu referire la Posada, ce o avea la
vedere fără să amintească un cuvânt la adresa
autorului sau a cărţii.

INVITAȚI, ELITA RÂMNICULUI!
Îmi cer scuze dacă prin omisie nedorită nu
amintesc toate personalităţile prezente la eveniment.
Prin prezenţa unor personalităţi locale, am
constatat interesul privind cartea lansată de autor. Am zărit în sală: prof dr. Alexandru Popescu Mihăești; Iulian Comănescu, prof. dr. Ioan
St Lazăr, prof. Dr. Gheorghe Dumitrașcu; prof.
Gheorghe Pantelimon; ing. Dr. Mihai Sporiș;
prof. Ion Mustețea; prof. Adrian Boureci; ing.
Barbu (manager „Cozia-Forest); ec. Albinaru
(A.J.F.O.M.); maestrul Modest Cichirdan (fost
dirijor-Filarmonica Craiova) etc.
În numele Părintelui Arhim. dr. Veniamin
Micle, mulţumesc tuturor celor prezenţi la eveniment.
Consider ca autor al acestui articol şi iniţiator
al ideii de organizare şi lansare a cărţii, că, evenimentul poate fii considerat o reuşită. Vă pot
asigura cu sinceritate că singurul interes credibil
al autorului este şi va rămâne, o scriere pentru
stabilirea adevărului istoric, privind controversele şi interesele stabilirii locului Bătăliei de
la Posada.
Autorul aşteaptă ca istoricii să se pronunţe
şi să dea un verdict corect privind cercetarea
şi documentarea în interiorul celor 300 file de
studiu ale cărţii.
Rm. Vâlcea, 02 octombrie 2019
P.S. În Biblioteca fiecăruia este bine venită
această carte document. Cei interesaţi de a intra
în posesia cărţii, o pot solicita direct de la autor. Apelaţi la nr. de telef. 0723/047589, Bogdan
Neagu.
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UN MARE ROMÂN INTRAT ÎN UMBRA UITĂRII
CONSTANTIN STERE (1865-1936)
Gheorghe Dumitrașcu

E

ste cunoscut ca o personalitate
dinamică şi multilaterală, om politic
de anvergură şi om de cultură, Constantin
Stere a jucat un rol de primă mărime timp de
aproape cincizeci de ani, în cuagularea şi dezvoltarea spiritualităţii româneşti. Considerat
un adevărat creator şi animator al curentului
poporanist, consilier apropiat al liderului liberal Ion I. C. Brătianu (Ionel), apoi unul din
fondatorii Partidului Ţărănesc – devenit din 1926 Partidul Naţional
Ţărănesc (din care Stere s-a retras în 1931).
C. Stere a străbătut, în lunga lui activitate politică, un drum
sinuos, concepţiile sale social-politice situându-se constant în
zona unui radicalism democratic. Despre Constantin Stere, apreciat drept simbolul etic al democraţiei româneşti, Mihai Ralea
arăta că: „timp de treizeci de ani toate partidele au trăit din programul său: «cooperatism, ţărănism, constituţionalism, agrarism,
libertăţi publice, expropriere, vot universal» - la toate aceste idei
de reforme a fost un precursor redutabil” .
Protagonistul nostru, un intelectual de seamă, este un
revoluţionar până în fibra sa cea mai intimă, un om politic
aproape providenţial, despre care se poate spune că a înfăptuit
Marea Unire a românilor chiar înainte ca ea să fie consacrată ca
fapt istoric în documente oficiale.
Nimeni nu va putea să-i tăgăduiască lui Stere rolul covârşitor
jucat în unirea Basarabiei iar în Sfatul Ţării a desfăşurat o intensă
şi fertilă activitate în favoarea unirii Basarabiei cu Vechiul Regat,
rostește numeroase discursuri convingătoare pentru împlinirea
ţelului suprem – unirea. În ziua de 27 martie 1918, la Chişinău,
după multe tratative şi ezitări, impresionantele sale discursuri
contribuie semnificativ la adoptarea hotărârii de unire a teritoriilor dintre Prut şi Nistru cu România. Sfatul Ţării votează, cu o
majoritate impresionantă, „Unirea” iar Stere nu-şi poate reţine
lacrimile de bucurie – era clipa cea mai impresionantă din zbuciumata sa viaţă. I-a fost dat să trăiască satisfacţia încoronării cu succes a sforţărilor sale de o viaţă întreagă. Prin votul liber al Sfatului
Ţării, adunarea obştească a norodului basarabean, pe baza principiului autodeterminării popoarelor – care potrivit concepţiei
wilsoniene de mai târziu, va deveni lege în materie de jurisdicţie
internaţională – Basarabia hotărăşte unirea cu patria mamă.
Ca o recunoaştere a activităţii sale în sprijinul unirii Basarabiei
cu Vechiul Regat, la 30 martie 1918, a fost decorat – împreună
cu principalii făuritori ai evenimentului – de regele Ferdinand, cu
Marea Cruce a Coroanei Româneşti. Primindu-l, regina Maria îl
caracteriza ca fiind „un om straniu, puternic, entuziast, cam brutal
şi totodată un visător plin de misticism slav” .
Despre contribuţia sa la înfăptuirea actului istoric de la 27
martie 1918, C. Stere afirma – în cartea sa de memorii publicată
în 1930 – că : „în cimitirul dintre Prut şi Nistru niciun glas nu se putea ridica. Sarcina de purtător al cuvântului Basarabiei nu o putea
lua decât un basarabean scăpat de sub puterea călăului moscovit.
Ar fi rămas o ruşine, pe veci neştearsă, a acestei generaţii dacă nu
s-ar fi găsit un om care să-şi asume această sarcină. Sunt mândru
că am găsit în mine puteri de a duce această povară” .
O existenţă furtunoasă
S-a născut la Horodiştea, judeţul Soroca, Basarabia, într-un
regim de clasă privilegiat. Tatăl său provenea dintr-o veche familie boierească, iar el a crescut şi şi-a petrecut copilăria pe moşia
părintească de la Ciripcău. La vârsta de opt ani devine elev al unui
pension de băieţi din Chişinău, unde şi-a format o cultură de bază
în literatura rusă dar şi în germană şi franceză.
În perioada cursurilor liceale se iniţiază în ideile narodnicismului rus, îndeosebi din lucrările lui P. Lavrov, Bakunin,
Cernîşevscki, Herzen, Dobroliubov, Pisarev etc. De tânăr s-a ataşat
celor revoltaţi de starea materială precară în care trăia ţărănimea
şi a aderat, pe când era elev de liceu, la organizaţia conspirativă
„Narodnaia volia” (Voinţa poporului) . La 17 ani a întemeiat prima „celulă” narodnică printre liceenii din Chişinău, citind şi comentând „literatură subversivă” şi ocupându-se cu transportul
clandestin al acesteia editată în Occident.
După terminarea studiilor liceale, cu rezultate strălucite, s-a
înscris ca student la Universitatea din Odesa (1883). A fost arestat
de poliţia secretă ţaristă iar, în final, a fost trimis în surghiun în
Siberia, între anii 1888 şi 1892. În acest timp şi-a format o cultură

generală solidă citind cu nesaţ autori şi opere fundamentale din
domenii precum economia politică, istoria religiilor, politologie,
cele mai multe cărţi fiindu-i trimise de tatăl său din domeniul filosofiei şi sociologiei . În carcere şi în pustietatea Siberiei îşi face
ucenicia vieţii. La această şcoală a experienţei dureroase a învăţat
să descifreze problemele grave pe care le pune viaţa. Din această
costisitoare experienţă vor ieşi cele trei volume ale sale: „Vania
Răutu”, „Lutul” şi „Hotarul”.
Mai târziu, în discursurile sale, îşi va aimnti că a fost tovarăşul
de exil al lui Lenin şi Pilsudski. Primul dintre aceştia chiar şi-a înscris numele în istoria omenirii prin îndrăzneaţa, uriaşa şi utopica lui reformă politico-socială eşuată până la urmă, iar celălalt
devine întemeietorul statului polonez.
Tot în anii de detenţie are şi primele revelaţii privind rolul şi
semnificaţia conştiinţei naţionale, îndepărtându-se treptat de mişcarea socialistă radicală, cu care va intra ulterior într-o polemică răsunătoare. Se eliberează din detenţie la sfârşitul anului 1891 iar în
noiembrie 1892 s-a refugiat în România, la Iaşi, obţinând cetăţenia
în 1895. Sosind la Iaşi a simţit, după mărturisirea sa, că „sunt în ţara
mea, între fraţi” şi a scris versuri evocând „draga mea Românie”.
Procesul de legitimare a sa în viaţa politică
şi cultura românească începe, asemănător ca şi
în cazul lui C. D. Gherea, prin adoptarea lui de
către puternicul grup de socialişti ieşeni având
ca membri personalităţi influente precum fraţii
Nădejde, Gr. Ibrăileanu, Ionescu Raicu-Rion,
Gh. Botez, Mihai Carp, D. D. Pătrăşcanu, N.
Beldiceanu etc. Curând, faima de revoluţionar
deportat în Siberia precum şi lecturile bogate
temeinic asimilate, au făcut din C. Stere idolul
tinerimii intelectuale de stânga.
Dorind să cunoască legislaţia autentică
românească se înscrie la Facultatea de Drept
a Universităţii din Iaşi (1892) pe care o absolvă
(1897) cu rezultate remarcabile, susţinând teza
de licenţă „Evoluţia individialităţii şi noţiunea
de persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic”. Teza sa de licenţă este şi cea mai importantă
lucrare sociologică a autorului, apreciată de Tr. Herseni drept „cea
dintâi încercare de sociologie teoretică la înălţimea celor din Occident, intreprinsă în această specialitate cu deplină ştiinţă” care îl
recomandă ca pe un „sociolog cu aptitudini neobişnuite” .
Din anul 1901, Constantin Stere urmează o carieră universitară
de prestigiu ţinând cursuri de drept administrativ, drept constituţional, filosofia dreptului. Recunoscut în mediul universitar ca o
„celebritate în materie”, corpul profesoral al Universităţii ieşene îl
va alege rector al respectivei instituţii. În această calitate i-a sprijinit pe tinerii basarabeni, care veneau să studieze la Iaşi, asigurându-le cazarea şi o subvenţie bănească. Fiind temeinic pregătiţi, mulţi
dintre aceştia, întorşi la Chişinău, s-au angajat în mişcarea naţională, care avea să culmineze cu unirea Basarabiei cu România.
Activitatea politică şi publicistică
La scurtă vreme de la venirea sa în ţară, Constantin Stere a devenit o personalitate remarcabilă a mişcării socialiste înfluenţând
trecerea tinerilor „generoşi” în cadrul partidului liberal. Dintre iniţiativele sale se remarcă editarea, împreună cu Paul Bujor, a revistei „Viaţa Românească” – începând cu anul 1906 – în care a publicat
studiul „Social-democratism sau poporanism”, care avea să stea la
baza ideologiei ţărăniste în perioada interbelică. El conduce, cu
multă pricepere, această revistă care a făcut epocă în viaţa cultu-rală
românească. În coloanele ei propăvăduieşte poporanismul, doctrina care avea ca scop tocmai punerea în valoare a specificului românesc. Tot aici, cauza naţională găseşte în el un slujitor devotat .
Începând din anul 1901 şi până în perioada Primului Război
Mondial este ales de patru ori deputat liberal devenind un politician înfluent şi foarte preţuit de fruntaşul liberal Ion I.C. Brătianu,
căruia i-a fost unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori, drept
care în 1914, a fost desemnat preşedinte al Comisiei parlamentare pentru modificarea Constituţiei în vederea înfăptuirii reformei agrare şi a celei electorale. În timpul conflagraţiei mondiale
părăseşte Partidul Liberal şi, după război, întemeiază Partidul
Ţărănesc care, în 1926, devine Partidul Naţional Ţărănesc. Conduce acest partid până în anul 1931 când îşi dă demisia, întemeind pentru scurtă vreme Partidul Ţărănesc – Radical.
Personalitate puternică, Stere a nutrit o nestrămutată încredere în propria superioritate morală şi intelectuală, în justeţea

opiniilor sale, impunându-se aproape ca o forţă a naturii, nu însă
fără o anume abilitate în regizarea apariţiilor publice. Primele articole din „Evenimentul” avansează deja ideea atitudinii greşite
a socialiştilor faţă de mişcările naţionale precum şi pe aceea a
inaplicabilităţii marxismului în ţările agrare, în care proletariatul
propriu-zis lipseşte. În astfel de ţări, implicit în România, soluţia
optimă ar fi fost desăvârşirea revoluţiei burgheze prin introducerea, pe cale parlamentară, a reformelor democratice, în special a votului universal, împroprietărirea ţăranilor concomitent cu
ridicarea nivelului lor cultural, pentru că această categorie socială
trebuia cointeresată în virtutea ponderii ei numerice şi economice, prin ea desemnându-se de fapt termenul de „popor”. Un
rol împortant în iniţierea şi realizarea reformelor revenea – după
convingerile lui Stere – intelectualilor, inclusiv artiştilor, îndeosebi
celor proveniţi din „popor”. De aici şi programul ideologic conturat şi numit „poporanist”.
Cât priveşte publicistica lui Constantin Stere, aceasta este stufoasă şi variată iar pentru analiza ei trebuie să se ţină cont de
contextul nu numai cultural ci şi istoric, politic. Mentor al „poporanismului”, alături de G. Ibrăileanu, socialist declarat, revoluţionar el însuşi încă din prima tinereţe, mai târziu
revine la un echilibru conceptual şi politic. Publicistica unui intelectual şi om politic atât de influent, cum a fost C. Stere, admirat şi contestat, dar niciodată ignorat, are un accentuat caracter polemic, cu nerv şi temperament combativ. Încă de la începutul activităţii sale publicistice face o critică acerbă stărilor de lucruri
din vechea Românie. Aşa, de pildă, într-un foileton social publicat în 1895 în ziarul „Adevărul”,
ajunge la concluzia că la noi „s-a inaugurat ... o
stare socială analoagă cu ceea ce se numeşte în
sociologie – faza de acumulare primitivă a bogăţiei”, caracterizată prin „crime şi despoieri
îngrozitoare”. Clasa care patronează acest proces şi se identifică cu ele este „tânăra dar putreda noastră burghezie” care întruneşte „toate virtuţile” unei societăţi în decădere şi „are toate
sălbăticiile barbariei”, clasa ce „a veştejit chiar înainte de a înflori”.
Referitor la introducerea în România a „civilizaţiei capitaliste” prin intermediul puterilor vest-europene, C. Stere susţinea
că aceste puteri nu aveau alt scop decât propriile interese economice şi politice iar clasa politică de la conducerea României
n-a ştiut să organizeze producţia naţională pe baze capitaliste ci a
acumulat avuţii uriaşe, „dar nu ca efect al capitalizării ci ca rezultat al unor hoţii şi pungăşii fără seamăn”.
Aceleaşi atacuri virulente le întâlnim şi în ceea ce priveşte
viaţa politică a ţării pe care o redă, aproape exclusiv, ca fiind
„nişte lupte crâncene pentru împărţirea spolierilor stoarse de
la nenorociţii contribuabili”: „partidele noastre istorice – aprecia Stere – nu-s decât bande organizate pentru ... concentrarea
bogăţiilor naţionale”... însăşi Constituţia nefiind pentru ele decât
„o fiţuică de hârtie”. Revoltat că de-a lungul istoriei moderne politica a fost deprinsă „să închine ţara ba la stânga, ba la dreapta”,
protagonistul nostru îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că „Europa... îşi pune prea des piciorele în strachina noastră naţională şi
fiica-i adoptivă, burghezia română, ştie s-o respecte” .
Interesant este că Stere a combătut, în numele convingerilor
sale liberale şi poporaniste, concepţiile socialiste pe care le-a socotit inadecvate realităţilor româneşti. Totodată considera de o
importanţă vitală pentru însăşi existenţa statului român şi pentru
viitoarea unire a tuturor românilor într-un singur stat, lichidarea marii inechităţi în repartiţia proprietăţii funciare. Mai târziu,
cu concursul lui C. Stere, s-a înfiinţat în Basarabia cel dintâi ziar
românesc şi s-a creat o tipografie având ca scop împlinirea visului
său de unire a Basarabiei cu patria mumă.
Publicistul Constantin Stere va arăta şi calitatea sa de scriitor
într-o serie de lucrări, amintintite mai ales de nostalgici, iar romanul autobiografic „În preajma revoluţiei” îi va asigura un loc
important printre romancierii primei jumătăţi a veacului al XX-lea.
Trădător, „germanofil” sau vizionar
Cunoscând şi trăind faptic ororile întreprinse de Rusia asupra populaţiei basarabene, Stere a fost de la început, împotriva
alianţei cu Antanta (Franţa, Marea Britanie, Italia, Rusia) subliniind că „drumul spre Alba-Iulia trebuie să treacă prin Chişinău” .
În noiembrie 1916, Constantin Stere a rămas în teritoriul ocu-
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pat de Puterile Centrale, iar în septembrie 1917 a editat ziarul
„Lumina” în paginile căruia critica decizia guvernului Brătianu şi a
regelui Ferdinand de a angrena ţara în război alături de Rusia. În
toată această perioadă a apărat cu tenacitate valorile naţionale şi
a militat pentru unirea Basarabiei cu România.
Stere a avut neşansa de a se situa în tabăra filogermană,
văzând în această poziţie singura posibilitate de a înfrânge Rusia
sovietică şi a asigura eliberarea Basarabiei, căci în caz de biruinţă
a Rusiei – raţiona el – „noi trebuie să renunţăm pentru totdeauna
la cele două milioane de suflete din Basarabia, care va fi cel puţin
condamnată să ajungă o enclavă rusească şi să cadă în vasalitatea
de fapt a puternicului imperiu” . Deşi politica pe care a preconizato în timpul neutralităţii s-a dovedit a fi complet greşită, trebuie
precizat că Stere n-a rămas pe teritoriul ocupat din proprie iniţitivă
ci după dorinţa expresă a lui Ionel Brătianu. El n-a avut luciditatea
şi calmul liderului liberal, Ionel Brătianu, nici iniţiativa profetică a
lui Take Ionescu sau Nicolae Iorga, care, în ciuda vitregiei momentului, s-au îndărătnicit să creadă în izbânda finală a Antantei. Constantin Stere n-a intuit disoluţia imperiului austro-ungar. Datorită
calculelor greşite asupra „învingătorilor”, între cele două războaie
mondiale va fi perioada cea mai controversată din activitatea lui
C. Stere, adesea „gratulat” cu apelativul „trădătorul”.
„Cazul Stere”, după însemnările apropiatului său Pan Halipa, a semnificat în mod exagerat atribuirea a două „trădări”: în
primul rând opţiunea sa pentru alianţa cu Puterile Centrale şi
apoi, rămânerea sa la Bucureşti în timpul ocupaţiei germane şi
editarea ziarului „Lumina”. Analizând cu discernământ faptele
sale în contextul situaţiei de ocupaţie a României, după Pan Halipa, se consideră că Stere a rămas la Bucureşti, aşa cum s-a mai
menţionat, în urma unei misiuni speciale încredinţată de Ionel
Brătianu, care urmărea „să aibă o rezervă pregătită de cu vreme,
în cazul în care Puterile Centrale ar fi fost învinse” .
În 1919, în contextul victoriei Antantei şi a tragerii la
răspundere a celor ce „colaboraseră” cu armatele de ocupaţie, un
asemenea bun român, cu stat de serviciu bogat în slujba ţării, va fi
înfăţişat opiniei publice ca un trădător de neam, arestat, dar eliberat după o lună. Numai intervenţia lui Ionel Brătianu şi a însuşi
regelui Ferdinand au făcut să nu se dea curs acţiunii judiciare. Dar
acuzaţiile de trădare vor fi reiterate la toate iniţiativele sale politice, climatul ostil împiedicându-l să-şi ducă ideile politice la capăt
şi, împlicit, să ocupe locul de lider pe care-l merita.
Un militant consecvent pentru progresul ţării
Continuând să fie recunoscut ca om cu largi orizonturi culturale şi politice puse în slujba ţării, Constantin Stere este ales depu-

tat în provincia sa natală în anii 1919 şi 1920, dar refuză mandatele. În schimb, în februarie 1921 este ales din nou şi primeşte
mandatul dovedindu-se a fi un adevărat luptător pentru mandatul obţinut, în sprijinul celor care l-au ales. În Parlament, pentru C.
Stere, a început o nouă viaţă luptând pentru aplicarea gândurilor
sale de reformă, militând pentru fuziunea partidelor ţărăniste din
toate provinciile. S-a împlicat şi în dezbaterile pentru modificarea
Constituţiei, iar în iunie 1924 el declara, într-un discurs, că fusese
„unul din factorii hotărâtori pentru unirea ţărănimii din Regat şi
Basarabia cu ţărănimea din Ardeal” . Totodată a acţionat pe plan
politic pentru unirea Partidului Ţărănesc cu cel naţional, îniţitivă
ce a stat la baza alcătuirii Partidului Naţional Ţărănesc.
În toţi aceşti ani, care au urmat după Marea Unire, a suferit
atacuri nemeritate legate de poziţia sa în timpul războiului, ceea
ce nu l-a determinat să renunţe la crezurile sale în folosul României
întregite. Deşi competent şi cu distinsă capacitate intelectuală, C.
Stere a fost ocolit ori de câte ori se formau noi guverne, evitânduse afișarea lui.
Curând, el se refugiază în liniştea de la Bucov, lângă Ploieşti,
unde Stere spera să aibă relaxarea necesară după o carieră extrem
de zbuciumată. Dorinţa i s-a îndeplinit numai parţial. La 26 martie 1930 a fost solicitat telefonic de Iuliu Maniu, preşedintele de
atunci al Consiliului de Miniştri, să vină la Bucureşti pentru a participa la şedinţa festivă prilejuită de aniversarea Unirii Basarabiei
cu România. Iniţial, Stere a declinat oferta din motive familiale, iar
„domnul prezident” a insistat, afirmând că, având în vedre rolul
pe care Stere l-a avut în realizarea Unirii, nu se putea să lipsească.
A doua zi dimineaţă, Stere a luat loc în loja oficială, dar curând
avea să constate că i se întinsese o cursă. Când raportorul Nicolae
Costăchescu i-a menţionat numele, trei genrali au părăsit ostentativ sala, sfirmând că nu puteau rămâne alături de „trădătorul”
Constantin Stere. Incidentul a căpătat proporţii dramarice, prin
demisia lui Henri Cihoski, ministrul de Război, care s-a solidarizat cu respectivii generali. Iuliu Maniu a convocat Comitetul de
Direcţie al PNŢ, în ziua de 3 aprilie 1930, în cadrul căruia a lăsat
să se înţeleagă că situaţia de criză nu putea fi depăşită decât prin
una din următoarele soluţii: fie demisia guvernului şi trecerea
partidului în opoziţie, fie plecarea lui Stere din partid. Pentru a nu
fi acuzat că ar fi pricinuit căderea guvernului şi pierderea puterii
de către PNŢ, Stere a decis, la 4 aprilie 1930, să demisioneze din
acest partid .
Peste un an, în mai 1931, C. Stere a fondat Partidul Ţărănesc
Democrat, care în februarie 1933 a fuzionat cu Partidul Radical
Ţărănesc, condus de Grigore Iunian. Practic, în 1933, C. Stere se
retrăgea din viaţa politică, dedicându-se activităţii literare. La Bu-

cov putea să admire natura, să îngrijească florile şi animalele, săşi adune gândurile, să-şi încordeze forţele creatoare. Într-una din
cărţile sale, C. Stere scria: „Stau în grădină, sub crengile înflorite
ale cireşilor de Japonia, ale căror culori vibrează în undele solare.
Îmi cutremură toate fibrele firii mele chemarea de cruciat al condeiului” . I. Leoveanu, secretarul literar al scriitorului, menţiona:
„Viaţa domnului Stere oscilează între scris, citit şi grădină. Conacul
de la Bucov este o elegantă vilă pierdută într-o insulă, în mijlocul
unui parc, între alei de flori” .
Aici a fost vizitat de George Călinescu în 1932, care a scris:
„Închipuiţi-vă un boier de ţară năvălind pe toată uşa, odată cu
ceaţa şi cu mirosul de zăpadă, într-o haină de moşie cu blană sură
la gât, bună la vânătoare ca şi la oraş, cu glasul şi tusea profunde,
imperative. Vorba şi mâna îi sunt prietenoase şi egale pentru
toată lumea, în felul democraţiei rurale a unui fermier care dă
bună ziua vecinului, trage copoiul de pielea cefei, bate vaca pe
spinare şi calul din grajd pe coamă” . În acea atmosferă de linişte
C. Stere a dictat secretarului său cele opt volume din romanul
În preajma revoluţiei, care s-a bucurat chiar atunci de un mare
succes (primele patru volume au cunoscut tot atâtea ediţii), înscriidu-se ca una dintre cele mai valoroase creaţii din literatura
română.
Va fi pensionat la 1 februarie 1936, de la catedra pe care n-o
putuse onora atâtea decenii. Se stinge din viaţă la 26 iunie 1936.
Dincolo de tulburătoarele vremuri care i-au marcat existenţa
sa politică, personalitatea puternică a lui Constantin Stere – de
adevărat titan, cum l-a caracterizat Petre Pandrea – se impune
memoriei noastre ca un veritabil doctrinar şi un militant intransigent pentru realizarea reformelor din România postbelică. S-a
luptat stăruitor pentru naţiunea sa, iar locul său în Pantheonul
virtual al neamului românesc este pe deplin meritat .
De o incontestabilă actualitate sunt cuvintele adresate de
C. Stere, la 27 martie 1918, deputaţilor din Sfatul Ţării din Basarabia reprezentând populaţia rusofonă şi alte minorităţi din
această provincie românească: „Poporul român n-a venit în Basarabia din afară, el s-a născut aici, a fost acel cazan unde au fiert şi s-au topit elementele din care s-a născut acest popor. Noi
n-avem unde ne duce şi pe noi nimeni nu ne poate alunga din
casa noastră [...]. Un veac întreg limba noastră era oprită, un veac
întreg cartea în limba maternă a fost persecutată... Nenumărate
jertfe au făcut acei care au voit să-şi însuşească începuturile culturii naţionale. Şi acum, când noi voim să intrăm ca stăpâni în casa
noastră, reprezentanţii minorităţilor - pe care îi primim în bună
voie ca cetăţeni- n-au dreptul moral de a ne închide uşa prin forţa
baionetelor, n-au voie să ne împiedice” .

Despre credințele mistice în conștiința populației
rurale vâlcene
Ion MICUȚ

O

amenii din vechime,
care nu știau nici
carte, mai ales că până
în secolul XVII slujbele
bisericești se desfășurau
în limba slavonă pe care
ei nu o înțelegeau, trăiau
într-o atmosferă legendarreligioasă și mitică, îmbibată
cu mult misticism. Sătenii cunoșteau principalele rugăciuni: Tatăl nostru, Crezul, Înger
îngerașul meu; țineau posturile cele mari, știau
semnificația Crăciunului, a Învierii; cunoșteau
zilele celor mai importanți sfinți: Sf. Ion, Sf. Gheorghe, Sf. Petru, Sf. Maria, Sf. Dumitru.
Eventualele porniri neomenești, vicii și
păcate, erau cumva inhibate, de teama că îi
vede de sus ochiul lui Dumnezeu.
În viața cotidiană trăiau fenomene și stări
mistice rămase în conștiința lor anterior adoptării creștinismului, ca de exemplu: puterile malefice la răscrucile de drumuri la miezul nopții;
cântecul aducător de nenorociri ale bufnițelor;
ghinioanele pricinuite de pisicile negre; urletele
prevestitoare de rele ale câinilor și lupilor; vârcolacii care înghițeau luna; focurile pe dealuri
și în locurile periculoase de Anul Nou, care ar fi
indicat aurul îngropat și unii care au avut neno-

rociri când au efectuat săpături pentru a descoperii comorile; balauri cu mai multe capete din
locurile mlăștinoase sau cu vegetație abundentă
care înghițeau copii și animale; liliecii ce prevesteau pustietatea unor case; focurile la Lăsatul
Secului, la începerea postului Paștelui aprinse
pe dealuri și declamarea unor strigături pentru
alungarea spiritelor rele; descântecele pentru
îndepărtarea spiritelor dăunătoare și a bolilor
la oameni și animale; spargerea veselelor (oale,
căni, străchini) din care au mâncat anterior cei
decedați, ca ei să nu mai fie tentați să revină ca
strigoi; pomeni, în mâncare, bani, îmbrăcăminte,
obiecte pentru ca sufletele morților să fie îndestulate pe lumea cealaltă. În luna iunie, când au
loc fenomene meteorologice violente, cu tunete
și fulgere, oamenii considerau că Sfântul Ilie
aleargă cu carul pe cărările cerului, biciuinduși caii și fulgerele puteau să lovească pe cei
păcătoși ori care lucrau în zilele de sărbătoare.
De asemenea, credeau că reîntoarcerea din
drum poate aduce un rău; că se puteau abate
belele asupra celor care munceau în anumite
zile, nu numai cuprinse în calendarul bisericesc
cât și cele transmise prin tradiții, cum ar fi:
grindina, focul, trăznetul, boala unor animale,
secetă, inundații, păcatele grave de tot felul ale
părinților care vor cădea pe capetele urmașilor
până la al șaptelea neam.
Tot o legendă ancestrală cu caracter mistic

era și cea legată de existența strigoilor. Aceștia
erau morții îngropați, ale căror suflete încă
nu părăsiseră corpurile și care puteau aduce
neplăceri în rândul membrilor din familie, inclusiv intenția acelui personaj că ar dori să mai ia cu
el pe cealaltă lume, pe cineva apropiat din rude.
Se vorbea că, pentru uciderea strigoiului,
trebuia dezgropat cadavrul la miezul nopții fără
lună, să i se înfigă un țăruș în inimă, concomitent cu incantanții cu funii de usturoi, stropiri cu
aghiazmă, aprinderea de lumânări, scuturarea
unei cruci, rugăciuni. Asemenea superstiții s-au
transmis până în zilele noastre.
Știu că în anul 1993, am anchetat în activitatea mea de procuror, o asemenea acțiune a
unor cetățeni dintr-o comună din județul Vâlcea,
care au avut o rudă, o femeie vârstnică decedată, dar spiritul său venea în casa unde trăia
familia fiului său și unde a locuit, producând zgomote, spărgând obiecte prin casă, acestea fiind
semne că ar dori să mai ia cu ea pe cealaltă lume
pe cineva apropiat din familie. Timp de mai multe
săptămâni, persoanele care trăiau în acea casă,
au suferit stări de spaimă și teroare. S-au hotărât să o dezgroape într-o noapte fără lună, așa
cum auziseră la bătrânii din sat, apelând la doi
consăteni mai nefricoși, pe care i-au mai și
întărit cu câteva pahare de țuică, să sape groapa și să ridice capacul sicriului. Majoritatea membrilor din familie au fost prezenți cu cru-

ci, usturoi, lumânări. Cei doi gropari au povestit la ancheta penală, că după ce au scos pământul și au ridicat capacul coșciugului, au observat la lumina lumânărilor, că, deși bătrâna
murise de cca 5 săptămâni, era roșie și bucălată la față, mai tânără decât atunci când murise.
Cu ajutorul unui topor i-au înfipt un țăruș de
salcâm în inimă și atunci, în liniștea noții, s-a
auzit un șuierat prelung, gros și lugubru, precum și un miros puternic, înnecăcios, din rana
provocată de țăruș. Au scos țărușul și cu lichidul
de pe vârful lui i-au uns pe frunte pe membrii familiei, apoi l-au intrudus înapoi în rana de
la piept. Groparii i-au lăsat țărușul în piept, i-au
pus capacul și apoi au așezat pământul peste
sicriu. Toți și-au explicat acel șuierat tânguitor
și mirosul de hoit, prin faptul că sufletul a părăsit corpul și astfel strigoiul a fost răpus, mai ales
că nu s-au mai înregistrat în familia respectivă
asemenea fenomene. Groparii au povestit la cârciumă ce s-a întâmplat și astfel toată lumea a aflat,
inclusiv preotul, și toți cei care au participat la acel
ritual au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de profanare de morminte și cadavre.
Un alt caz asemănător s-a întâmplat prin
anul 2002, în comuna Stoilești, când tot așa, a
decedat o femeie învârstă (poveștile cu asemenea stafii, de regulă se regăsesc în persoana femeilor n.n.).
(Continuare în pag. 7)
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„PARADISUL ROȘU” O EXPOZIȚIE SURPRIZĂ PENTRU BUCUREȘTENI
LA INCEPUTUL ANULUI 1943

O

mare și apăsătoare decepție marca societatea
românească la începutul anului 1943. Bătălia de la Stalingrad se încheiase cu victoria sovieticilor după câteva luni de lupte
violente. Românii lăsaseră pe teatrele de operațiuni militare peste
15.000 de morți, la care se adăugau mii de răniți și mai mult de
90.000 de dispăruți.

Oricât de dureroasă a fost înfrângerea de la Stalingrad
(Volgogradul de astăzi), nu era timp pentru lamentări.
Moralul rușilor era, evident, în creștere, ceea ce alimenta
temerile că vor iniția mișcări de trupe și acțiuni ofensive.
Autoritățile militare și civile din România se preocupă
să refacă încrederea militarilor în capacitatea combativă
a Armatei române și a aliaților săi și să diminueze starea
defetistă a populației, îngrijorată de perspectiva înaintării
Armatei Roșii spre granițele țării.
În sistemul instituțional din acea perioadă, Ministerul
Propagandei Naționale (M.P.N.) era autoritatea investită
cu cele mai importante atribuții în combaterea degradării
moralului militarilor și civililor prin manipulări mediatice,
zvonuri, știri false sau alarmiste. Arsenalul propagandistic
de care dispunea ministerul este orientat cu precădere, în
noul context militaro-politic, spre anihilarea dezinformării
militarilor și civililor, creșterii încrederii lor în instituțiile
statului și în capacitatea lor de a face față situațiilor dificile
create de desfășurarea războiului. Se acționează mai intens pe latura psihologică în propagandă, radioul și emisiunile pe care le difuzează dobândind un rol mai important. Se vrea a emisiunile radiofonice să devină “vocea”
care însoțește pe ascultători și îi însuflețește în credința,
speranțele și așteptările lor.
Presa scrisă destinată frontului a fost adaptată la
cerințele nou apărute după Stalingrad. “Santinela” și
„Soldatul” (cu versiuni în limbile germană și italiană) publicații de front editate de Marele Stat Major al Armatei sub patronajul M.P.N. - oferă ofițerilor și soldaților articole, comentarii, eseuri despre vitejie și eroism, povestiri
atractive cu subiecte din viața de zi cu zi pentru a fi mai
aproape de frământările și trăirile militarilor.
Activitatea M.P.N. era orientată deopotrivă și înspre
populația civilă, etnicii români din alte țări și mass media
internațională, îndeosebi prin misiunile diplomatice din
străinătate.
Se pare că șocul Stalingradului determină ca materialele vizuale destinate propagandei să fie utilizate mai extins, îndeosebi sub formă de expoziții. O astfel de expoziție
este organizată în 1943 la București, cu titlul surprinzător
„Paradisul roșu - expoziție anticomunistă”, sub egida Ministerului Propagandei Naționale. Întreaga documentație
a expoziției era furnizată de arhiva „Institutului de Documentare Anti-comunistă” din București și consta în înscrisuri, grafice, statistici, hărți și fotografii din surse sovietice
și alte izvoare internaționale, „riguros verificate”, după
cum precizau organizatorii acestui eveniment.
„Să nu uiți nici un moment privitorule - invita pe vizitatori catalogul expoziției - că mare parte din piesele documentare ale expoziției de față sunt culese după însăși
statisticele sovietice; restul furnizând ziarele și publicațiile
bolșevice, discursurile șefilor comuniști și constatările
la fața locului cu aparatul fotografic în mână. De aceea
pentru organizatorii acestei expoziții nu s-a pus niciuna
din problemele pe care le ridică, de obicei, o expoziție

plastică. Nu s-a urmărit nici un efect decorativ. Nu s-a avut nici
o intenție speculativă. Expoziția anticomunistă rămâne un document. Atâta tot.”
Exponatele erau prezentate pe panouri de sticlă, cu suporturi metalice, pe pilaștri sau suspendate cu frânghii și în vitrine,
fiind distribuite în 3 secțiuni (săli) și 42 de subsecțiuni, ordonate
tematic.
„<<Paradisul roșu>> - atenționau organizatorii expoziției – nu
este decât o simplă oglindire autentică a unor contururi sumbre
și a unor realități monstruoase: acelea pe care le-a dat la iveală
colaborarea forțelor întunericului moral și mizeriei materiale din
Rusia acestui tragic <<Paradis>>”.
Vizitatorii parcurg pas cu pas istoria însângerată a Rusiei comuniste după venirea la putere a bolșevicior. Prima secțiune are
ca tematică „Revoluția din octombrie 1917” prin care se dezvăluie
„planurile secrete ale Francmasoneriei”, care prin bolșevism urmărea dominația Rusiei. O dominație ce dezlănțuie asupra „poporului rus, creștin, tradiționalist, iubitor de familie și ogor [...] cea mai
sângeroasă teroare pe care a cunoscut-o vreodată istoria”, teroare susținută de marea finanță evreiască și orchestrată de o armată
de “ucenici vrăjitori”, în frunte cu Lenin (evreu după mamă, născută BlanK), Troțki (Leiba Braunstein), secondați de o pleiadă de
aghiotanți, așa-zișii „comisari ai poporului”.
Lupta pentru putere din Rusia, războiul
civil și excesele conducerii comuniste împotriva populației sunt reflectate în cifre care
grăiesc de la sine. Între 1917 -1939 sunt uciși
membrii familiei imperiale (inclusiv copiii),
128 de episcopi, 26.777 preoți, 7.824 profesori, 8.920 medici, 65.000 polițiști, 75.490
ofițeri, 120.000 funcționari, 360.000 soldați,
75.490 intelectuali, 892.000 muncitori, cca
11 milioane țărani, cca 15-17.000 emigranți
ruși în străinătate.
Mărturii fotografice, cum erau cele ce
prezentau victime ale terorii comuniste, unele asasinate bestial, așezate „în oglindă”
cu portretele asasinilor comuniști însoțite
de reprezentări grafice adecvate (desene,
compoziții picturale sau foto, statistici)
provoacă vizitatorilor nu numai emoții puternice ci și respingere și revoltă față de
fărădelegile bolșevismului rusesc. Acestea se
constituiau deopotrivă și într-un avertisment:
asemenea oribilități puteau să aibă loc și în
România dacă rușii învingeau și ocupau țara,
așa după cum s-a și întâmplat!
Secțiunea a II-a (Sala B), sub sugestivul generic „Nimic pentru popor. Totul pentru Armata Revoluției Mondiale care țintea
să înfăptuiască milenarul vis al jidovimii:
<<stăpânirea lumii>>” focalizează atenția vizitatorilor asupra reprimării bisericii (aspect ce
„dezvăluie esența iudaică a bolșevismului și
influența anarhică a francmasoneriei”), distrugerea familiei tradiționale ruse, politizarea
excesivă a învățământului, înrobirea țărănimii
prin distrugerea proprietății private, transformarea muncitorilor în roboți proletari,
exploatarea bogățiilor țării pentru sprijinirea
țelurilor războinice ale regimului și asigurarea
bunului trai “al despoților bolșevici”.
Panourile redau imagini cu lăcașe de

cult distruse de regimul comunist (biserica Yaroslav și Simonov –
Moscova) sau transformate în hambare, silozuri, cluburi, muzee
antireligioase, cu cruci transformate în tunuri, cu icoane batjocorite, cu odăjdii bisericești folosite ca „podoabe” la cingătoarele
unor lideri comuniști, cu pardosele executate din icoane, cu costume pentru artiști țesute din draperii luate din lăcașe de cult ș.a.
După numai 20 de ani de regim comunist în Rusia, din „48.000 de
biserici și mănăstiri [...] au rămas numai câteva sute” - se preciza
pe unul din panouri.
Prin colectivizarea forțată a țărănimii agricultura Rusiei comuniste a pierdut sute de mii de țărani care au fost omorâți prin
înfometare, execuții, deportări, condamnări la numeroși ani de
închisoare, după cum rezultă din unele exponate ale expoziției.
Secțiunea a III-a (Sala C a expoziției) - ultima de altfel - era
rezervată prezentării Cominternului, instrumentul „incendiar
bolșevic” care „instigă și terorizează întreaga lume pentru a provoca revoluția mondială și întronarea bolșevismului pretutindeni”. Metodele utilizate care constau în „agitația prin presă,
manifeste și planșe cu caracter subversiv, demonstrații, greve,
revolte, răscoale în armată, asasinate, război civil, etc”, sunt redate prin numeroase exemple plasate pe planșe separate pentru
principalele state din Europa, Asia și cele două Americi. În acest
cadru, în câteva subsecțiuni este detaliată activitatea subversivă
distructivă a Cominternului în România. Rețin atenția acțiunile
centrelor bolșevice din sudul Rusiei care vizau cu prioritate Basarabia dar și restul țării precum și a grupurilor teroristo-comuniste din București (care au organizat atentatul de la Senat din
1920 soldat cu morți și răniți).
Un loc special în cadrul expoziției este conferit exceselor
ostașilor sovietici după invadarea Basarabiei, nordului Bucovinei
și Ținutului Herța în 1940, omițându-se însă menționarea Pactului
sovieto-german din 1939 care a promis rușilor ocuparea acestor
vechi teritorii românești. Sub titulaturi precum „Pe aici au trecut
canibalii”, „Aspecte ale distructivismulu bolșevic în ținuturile cotropite” sau „Crimele E.N.K.V.D.-ului”, ochii vizitatorilor surprind
scene de coșmar: distrugeri în Chișinău, Tighina (care a rămas un
„morman de ruine”), Cetatea Albă ș.a, cadavre de bătrâni, tineri
și femei uciși cu bestialitate, oameni legați de mâini și aruncați de
vii în gropi etc.
Pentru toate acestea și multe altele, mareșalul Ion Antonescu ordonă trupelor române să treacă Prutul în 1941 începând
„Războiul sfânt” (subsecțiunile XXXXI – XXXIX) de eliberare a
provinciilor cotropite de ruși. Scene din luptele eroice purtate
de Armata română pentru eliberarea Basarabiei și Transnistriei,
ca și din bătăliile în care sunt angajate unitățile militare române
după trecerea Nistrului, montaje cu trupe și tehnică de luptă
în marș sau în acțiuni în Crimeea, figuri de mari comandanți de
arme, ofițeri și ostași încheie cadrul expozițional. Chipuri sculptate în bronz ale unor militari căzuți în luptele din Bucovina, Basarabia, Odessa, Kerci, Sevastopol, Stalingrad sau Caucaz, care
înscriu parcă în eternitate iubirea de patrie și libertate, străjuiesc
expoziția în ultima ei subsecțiune cu un sublim îndemn: PATRIA
ÎNAINTE DE TOATE!
Bibliografie
Paradisul roșu. Expoziție anti-comunistă organizată de Ministerul Propagandei Naționale, Imprimeriile Institutului de Arte
Grafice “Dacia Traiană”, București, 1943
„Soldatul”. Foaie de lămuriri și informații pentru ostași,
București, nr.252/1943 („Ce este U.R.S.S.” – nesemnat)
Constantin I.Kirițescu, România în al doilea război mondial,
vol.II, Univers enciclopedic, București, p.107 și urm.

Nicolae TĂNĂSESCU

7

nr. 3/2019

Romanizare/sovietizare la cerere, albăstrire
(pamflet)
Mihai SPORIȘ

Î

n jocul naiv al copilăriei exersam geo-politica lumii, jucând în
deplină nevinovăție: „țările”. Așa cred că s-a întâmplat când
marile puteri s-au pus pe bâza mondială și ne-au impus jocul, prea
trist ca să fi fost serios, slujindu-se de poruncile celor cu putere și
naivitatea prea feciorelnicei monarhii române.
„Țară, țară! Vrem ostași!” Vor fi strigat de dincoace, din țara
în care au fost însămânțate semințele roșii, cei doriți de mai putere. „Pe cine?, pe cine?”, le-au răspuns amatorii de grabnică... înfrățire. „Să vină... coloana a V-a!”; să vină divizile : „Tudor Vladimirescu”, „Horia, Cloșca și Crișan”, că ăstora le-am inoculat deja lecția supunerii și au jurat pe ea...!” Așa a stigat și Iliciul, contemporan de-al nostru, prin 1989, dar el se jură acum cu mâna pe Biblie
(că oricum la el nu contează!), că n-a făcut-o decât în glumă, deși
pe telefonul roșu... De ce n-au revenit înapoi, în țara lor, oamenii
mari și lucizi aflați în marele război? Ei nu se mai jucau demult de-a
țările, prea serioasă le fusese experiența de la Cotul Donului, iar
acum „frații de ocazie” îi trimeteau la răcoarea Siberiei, de-a împreună cu exilatul Dumnezeu. Răcoare totală, pentru majoritatea dusă
la roboată, că se făcuse cald rău pe la noi și pământul se pojorâse
de atâta pârjoală roșie, cu atâta combustie dată de români,
măcelului mondial.
„Țară, țară vrem ostași... mai roșii!” Și aceștia au venit, i-am
primit cu osanale și le-am dedicat o mare sărbătoare națională...
să țină minte veacul: marea insurecție de la 23 august. Le-am deschis, nu numai porțile, dar le-am dat tot ce ne-au rugat frățește.
„Davai ceas!” L-am dat cu timp cu tot, preț de-o jumătate de veac!
I-am chemat doar, nu-i așa? și aceștia au venit și s-a procopsit
patria română vreme lungă, să ne ajungă până la os, de atâta
dragoste și stors. Îmbrățișarea a fost atât de intimă că greu s-au
mai dat duși pe la casele lor. Chiar când au plecat și-au lăsat niște
comisari –oameni de comitet (local, central...), că doar erau din
familii acum, uneori, prin idilele eliberării (de noi înșine!), la modul propriu! Avea țara asta solicitată un sân încăpător foarte, din
Carpați până-n Pacific! Și mai avea o poftă de suveniruri marea
uniune, că nu îi ajungea doar acontarea unui... amărât de tezaur,
luat demult broșă pe pieptul ei prea barosan. Ba, a mai fost și un
soi de cumetrie, de tip sov-rom, în care ne făceam daruri reciproce: noi le dam și ei ne luau! Uneori, în marea lor dărnicie, până
prin 1964, ei ne dădeau cu mare generozitate poruncile ...
„Țară!, țară!... Nu te-ai sufocat de atâta tandrețe sufocantă?”
S-au întrebat cei care se rușinaseră de pre slugărnicie frățească!
Erau pe acasă când și-au pus, mai pe șest, întrebarea, și pentru

că tocmai plecaseră trupele fraților în permisie pe la rudele lor,
aproape uitate în întinsa lor patrie proletară, au hotărât că, după
20 de ani, se poate scrie alta filă de dragoste, acum doar... ca între
verii din lagărul cu soare și sateliți.
Uite așa țara, fostă populară, acum din ce în ce mai socialistă,
își căuta majoratul cu altă identitate! A început să-și cânte noua
cântare a noii sale credințe, acum obligatoriu proletară, descoperindu-și și obârșiile pe care nu le puteau revendica imperiile concurente în istorie. Daciada, desigur epopee întemeietoare de neam cu
rădăcini, putea scrie cu energie revărsată acum alt suflu eroic, de
care neamul avea nevoie, fiind realmente, în mare nevoie. Părea
această Daciadă o subtilă revenire la o deviză liberală: „prin noi
înșine!”, mascată rebusist să nu se observe disidența în CAER și în
Tratatul frățesc : d,aci adă!, chiar cu riscul izolării- pe vremea lichidării marilor datorii externe. Grea este reconversia, după doar
douăzeci de ani, când carantina traversării deșertului are nevoie
de mai multe generații! Cum să revi la ceea ce a fost? când însămânțarea se făcuse cu temeinicie și pe Dumnezeu, bimilenarul, îl
exilaseră noii doctrinari, și pe El, la mii de Km, iar slujitorilor Lui li
se impusese discreția, tocmai condiție a propriei lor supraviețuiri?
Să ne amintim, cu luciditate, să nu cădem în plasa struțocămilei binomului puterii, care îl face pe Dumnezeu complice, la
circul puterii din logica lui Machiavelli. Romanovii, de la Petru I,
ne-au muscalizat romanizarea veche, apoi prin 1812 ne-au înghițit
din țara basarabă să o aibă mai la piept. Se legitimau și cu dreptul
divin dat de Dumnezeu... împărățiilor, care sunt de la Dumnezeu.
(Dixit!, apostolul neamurilor, în celebrele epistole, expediate de
la Roma!). În 1917, dumnezeul proletarilor nu mai recunoaște pe
Cel din ceruri. Rusia nu se mai revendică din puterea cerească,
iar România (din 1918... întregită!) este încă monarhie, cu rege și
încă Dumnezeul bătrân.
În tatonării, între cele două mari măceluri mondiale, „țările”
își trimit pețitorii să se poată încuscri, la soroc. Ce avans irezistibil
mai apoi „Ordinul Victoriei”, medalia oferită unui monarh-copil și
ușor de ademenit abdicării! Ce ofrandă! Să dai fedeleș, să devină
criminal de război, pe mareșalul propriei tale oștiri, ca apoi să deschizi fără luptă (fără armistițiu!) poarta cetății și să întinzi mâinile
să-ți se pună cătușele, pentru vreo douăzeci de ani!
La sfârșit de mileniu doi , când sabia a rămas doar în recuzita
paradelor, și doar rar ca baionetă în luptele corp la corp, am fi putut cârti dacă am fi avut ... căpitanii noștri! Ce poem frumos :„Dan
căpitan de plai!” , vorbindu-ne despre un alt asalt al Răsăritului! A
fost stârpită din fașă - interzicându-se cuvintele cheie!-, amintirea
eroismului legiunilor romane, al legiunilor lui Avram Iancu, al legi-

unilor moțești aduse din Apuseni de Amos Frâncu, în 1918. Orice
pomenire a cuvântului legionar, trebuia imediat amendată! Orice
licărire a vreunei scântei de eliberare doctrinară trebuia stinsă
imediat! Biată elită românească, într-o țară prea tânără, cu copiii
în jocul patriotismului naiv, n-ai avut nicio șansă!
„Țară!, țară!, vrem marxiști!” . Nu! Greșim când ne folosim de
numele acestui filosof și profet al umanității, invocat de utopicii
Lenin și Stalin, mai apoi de o propagandă proletară... Reformulăm!
„Țară!, țară!, vrem noi propagandiști!”. În vidul creat de temnițe, de canalele hemoragice ale sevei de conștiință românească autentică, s-au ivit noile „divizii” cu patrioții „realismului socialist”,
dar și cele ale serviciilor: „ochiul , timpanul și pulanul”, să acționeze... pionerește, încă din fașă pe poziție: „gata întotdeauna!” .
În perioada ascunderii cuvintelor incomode, de sorginte romană,
ne-am dacizat să nu pomenim prea des despre legionarii Romei.
Ne-am dus direct la Burebista, încă necuprins de puterea Republicii
Roma. Istoriografia s-a scris cu multă fereală să nu se amintească
cumva despre înăbușirile primelor republici bolșevice de către
oștenii romani/români, prin 1918/1919. Cum să vorbești despre
trăirismul identitar al nației române, când internaționalismul proletar devenise cauză a unui globalism de clasă? Mucles! Despre
compromisul marilor puteri, despre bolșevizarea forțată! Eram
încredințați că suntem un stat liber, independent, când toată planeta ne arăta : „stat satelit sovietic”, cu evidentă poziționare, până
în amintitul 1964!
Romanizarea dinspre Roma a treia, mutată de romaniovi la
Moscova, să o numim muscalizare creștin-ortodoxă și protectorat
împotriva Romei apusene a Sf. Imperiu romano-german. Romanizarea dinspre Răsăritul sovietizat, să o numim sovietizare și să o
constatăm după 1944 și până prin 1989 (încă pregnantă prin
1996, salvată de un... front al inerției mentale!).
Prin 1989 plictisul general și poruncile venite din eter au prins
din nou strigare: „Țară! țară!... vrem afară! Dumnezeul din exilare!
Dictatorii de la putere! Omagiile, cărțile și carnețele roșii să fie
scoase și puse la zid, ori împroșcate cu foc, să li se piardă urma,
pe loc! Să înceapă o nouă Roman(izare) cu orient-(expres) spre
vest! Ba! Să rămână nentinare, spre soare răsare, cu vaste parade,
la nevoie... chiar mineriade! Dar se îmbolnăvi și estul și atunci
ne-am înseninat și am început să cerem, senatorial, dreptul la
mai albastru! În valuri sosiră apoi... Atlanticul cu puterea și Uniunea albastră cu mierea. Constantă ne-a rămas doar romanizarea
noastră perenă cu toate culorile ei schimbătoare... Fie acum, dă
Doamne! potrivirea culorii căutate, de atâta amar de vreme, a
României noastre pe planeta glob... albastru!

Despre credințele mistice în conștiința populației rurale vâlcene
(Urmare din pag. 5)
Fiul său rămas în casa bătrânească a vrut
să se căsătorească și atunci a început calvarul
acestuia. Țiglele de pe casă i-au fost sparte noaptea, la fel și geamurile, mobilierul răsturnat,
iar în pod se auzeau zgomote de parcă ar fi jucat niște nuntași. Degeaba a fost adus preotul să
facă slujbe, chiar dacă ținea tot timpul aprinse
candele și lumânări, strigoiul se manifesta tot
mai dezlănțuit. Tânărul avea în sat o fată cu care
dorea să se căsătorească și într-o seară a invitat-o la el acasă. La miezul nopții s-a dezlănțuit
prăpădul: ușile au fost izbite de pereți, icoanele
au fost aruncate din cuie, un vânt înghețat a
stins luminile, patul pe care se aflau cei doi a fost
răsturnat și fata, îngrozită, a fugit țipând de au
ieșit toți vecinii pe uliță. Atunci, tot o bătrână i-a
spus că mama lui l-a iubit prea mult și nu vrea să
îl lase să se căsătorească cu acea femeie, devenind astfel strigoaică. Tânărul a vorbit cu câțiva
bărbați, dar mulți l-au refuzat și până la urmă a
găsit trei inși din sat care, pentru bani și băutură,
au fost de acord să facă exhumarea. Procedura
s-a desfășurat ca și în cazul descris mai sus și,
în cele din urmă, strigoiul a dispărut, liniștea
a revenit în casă, iar după un an, bărbatul s-a
căsătorit, bineînțeles cu altă femeie, au avut doi
copii și viața lor decurge în prezent în mod normal ca la toți ceilalți.
Interesantă a fost poziția tuturor celor

implicați în aceste cauze, în sensul că, în ancheta
penală, au declarat că nu se consideră vinovați,
că au făcut fapte bune, mai ales că efectele s-au
văzut după aceea, când strigoii au dispărut și că
asemenea ființe malefice, stăpânite de diavol,
există cu adevărat.
Bătrânii mai povesteau că lumea mai era
bântuită și de alte ființe imateriale, duhuri, care
erau străvezii și aveau corpurile abia conturate
și care circulau pe drumuri, pe câmpuri și chiar
prin curțile oamenilor. Despre aceste arătări, ei
spuneau că sunt stafii și că reprezentau sufletele
morților care încă nu se ridicaseră la cer, că, din
cauza păcatelor din timpul vieții, Dumnezeu încă
mai hotăra dacă să-i primească în Rai ori să-i
trimită în Iad.
Mai existau relatări despre apariția și altor reprezentări ale diavolului, care apăreau pe
timp de noapte, la răscruce de drumuri și în locuri necurate sau sălbatice, creaturi îngrozitoare
cu înfățișare de animale, cu copite și coarne de
țap, cu ochi scântâietori și gură de lup, blană
de urs, balauri (șerpi) cu mai multe capete
care aruncau flăcări pe gură și pe nări. Aceste
apariții dispăreau dacă se făcea semnul crucii și
se invoca numele lui Dumnezeu. Unii spuneau
că pentru aceste motive se construiau troițe la
răscruce de drumuri ori se montau cruci.
Toate aceste tradiții orale, legende, povești,
mituri, de natură mistică și obiceiuri strămoșești,

ceremonii de alungare a spiritelor rele s-au
transmis și după ce românii din această zonă a
Olteniei s-au creștinat.
Credința în Dumnezeu, chiar dacă nu se
înțelegea prea mult semnificația acelui sentiment, simplitatea regulilor creștine care se
împleteau cu natura spiritului uman; a fost
asimilată, pentru că le asigura oamenilor un
mediu comportamental caracteristic existenței
umane, stabilitatea familială, drepturile asupra bunurilor dobândite prin muncă, apărarea
colectivă în fața agresiunilor altor familii tribale.
A fost facilă adoptarea noilor idei creștine,
mai ales că pe traseul devenirii existenței
raționale, aveau experiența credințelor în zeități,
manifestări naturale, avantajele trăirii în colectivitate, în comunități bazate pe relații de rudenie.
Este greu de recunoscut și mulți puritani
creștini refuză să accepte că, în conștiința românească, în credință, obiceiuri, practici, sunt mult
mai multe tradiții primitive decât cele determinate de creștinism. Natura și fenomenele ei în
desfășurare, neînțelegerea, simplitatea gândirii,
produceau în mintea oamenilor din vechime temeri, reprezentări imaginare, căi instinctuale de
urmat.
Atunci când logica faptelor nu le oferea explicații, își imaginau că în spatele tuturor acelor
fenomene naturale, pe care ei nu le puteau
influența sau înțelege, existau creații nevăzute, cu

puteri copleșitoare, care le influențau și lor destinul și pe care le-au transformat în zeități cu
diferite grade atotputernice, unele benefice
omului, altele potrivnice și ale căror forțe și
influențe, căutau să și le valorifice în interesul
lor, prin practicarea de incantații, rugăciuni, jertfe, construirea de altare, confecționarea idolilor,
etc.
Lumea tenebrelor era periculoasă, imprevizibilă, necon-cordantă și inspăimântătoare.
În subconștientul lor au rămas o parte din
acele tenebre, deși a apărut o nouă credință
mai prietenoasă, blândă, apropiată de oameni
și nevoile lor, cu un singur stăpânitor suprem
care oferea speranțe, coeziune, credibilitate,
siguranță, o viață veșnică în paradisul celor care
se mântuiau și se lepădau de toate păcatele.
Rezumând însemnările de mai sus, conform
cărora oamenii trăiau mai mult cu temerea că
spiritele rele de proveniență diavo-lească le
puteau pricinui pericole și nenorociri, decât
avertismentele și atenționările curprinse în
învățăturile biblice în cazul comiterii de păcate
și fapte imorale cu consecința ispășirii acestora
în Iad. Această disociere s-a produs în mintea
oamenilor și cu credința că Dumnezeu, care i-a
făcut după chipul și asemănarea sa, manifestă
ca părinte, o atitudine mai îngăduitoare și
permisivă, sperând în iertarea acelor păcate.
14.02.2019
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EMILIAN VALENTIN FRÂNCU: „A PATRA PUTERE. JURNALISTUL
ÎN CĂUTAREA PROPRIULUI STATUT”

B

iblioteca Județeană Vâlcea a găzduit miercuri 18 septembrie 2019 lansarea cărții semnată de Emilian Valentin Frâncu, cu titlul de mai sus, și apărută la Editura Rotipo, Iași,
2019. O carte care are la bază Teza de Doctorat în domeniul presei
„susținută recent și materializată acum editorial de către autor
chiar în acest an” (Ion Soare, „O viață dedicată culturii și cercetării
de performanță-Repere biografice” , pag. 359, „A patra putereJurnalistul în căutarea propriului statut”, Ed. Rotipo, 2019).
Spre surpriza tuturor, dovedind o mare deschidere către
comunitatea de dincolo de porțile Arhiepiscopiei ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului a trimis participanților la întrunirea de la Biblioteca Județeană un mesaj de binecuvântare și de
recunoaștere a celei de-a patra putere în stat.
Domniile Voastre,
Onorat auditoriu,
Într-o societate marcată de schimbări imprevizibile, într-un
peisaj mediatic dominat de senzaţional şi agresivitate, a propune
un statut al jurnalistului, în care să se reglementeze coordonatele
profesionale și juridice ale acestei bresle, și care să aşeze în primplan valorile morale şi spirituale tradiţionale, cultivând totodată
res¬pec¬tul faţă de demnitatea umană şi principiile deontologiei
jurnalistice este un act de curaj, dar în același timp și o datorie
morală și culturală obligatorie.
Cu trăsături specifice elanului scriitorilor vâlceni, plini de profunzime și echilibru, trăsături izvorâte din bucuria credinţei și
conștientizarea importanței valorilor tradiționale ale poporului
nostru, volumul A patra putere. Jurnalistul în căutarea propriului
statut, a dlui. Dr. Emilian Valentin Frâncu contribuie la cultivarea
adevărului și a valorilor care stau la temelia culturii şi civilizaţiei
europene moderne: libertate şi responsabilitate, dreptate şi
so¬lidaritate, progres şi spe¬ranţă. Acest volum accentuează că
orice jurnalist trebuie să ofere constant informaţii netrunchiate,
făcute cu profesionalism, dăruire și obiectivitate.
Dl. Emilian Frâncu accentuează în scrierea sa și necesitatea
modelelor în situația dramatică în care se găsește societatea
noastră astăzi. Îndepărtarea de valorile neamului nostru înseamnă
renunțarea la demnitatea și chiar ființa noastră națională. Spunem aceasta, întrucât Europa apuseană nu mai este racordată,
în mare măsură, la aceste valori, acolo consumismul, adesea fără
limită, pragmatismul, uneori exacerbat fără noimă, şi confortul,
conceput aproape ca o nouă religie, fiind valorizate intens. Datoria noastră a tuturor este să apărăm valorile tradiționale ale neamului nostru, iar jurnaliștii au, la rândul lor, datoria, cu mijloacele
specifice acestora, să apere ființa neamului nostru.
În acest, sens apelul făcut de dl. Dr. Emilian Frâncu de a se
reveni la o stare de normalitate și sinceritate în presă este o lucrare mai mult decât bine-venită. Volumul de față se prezintă a fi
o lucrare academică de o certă valoare, cu un aparat critic și o bibliografie exhaustivă, ce oferă atât jurnaliștilor, cât și cercetătorilor
un instrument de lucru extrem de valoros spre cristalizarea unui
statut bine definit Dl. Dr. Emilian Frâncu prin tot ceea ce a făcut
și face pentru Neamul nostru se dovedește nu doar un politician
care și-a pus viața sa în sprijinul semenilor, ci și un jurnalist și om
de cultură de o valoare greu de egalat.
Cu acest prilej de bucurie care îl constituie lansarea unui nou
volum semnat de dl. Dr. Emilian Frâncu, Îl rugăm pe Mântuitorul
Hristos să vă dăruiască sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, precum şi mult ajutor în lucrarea pe care bine o faceți.
Cu arhierești și părintești binecuvântări,
† VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului
Emilian Frâncu un personaj mult controversat datorită
ambițiilor sale în domeniul politic, mai recent, și destul de voalat
dintotdeauna, dar foarte cunoscut ;I apreciat în presa timpului de
început, postrevoluționară, când ilustrul om de cultură și politic
vâlcean se arunca în această vâltoare a Oltului neelectrificat, încă,
desigur idealizat, astăzi în avalul turbinei de transformat puterea
apei în lumină. Vâltoare care în anii nouăzeci învolbura spiritele

care mai de care de a fi fost primul care trece de partea cealaltă
a baricadei care punea capăt perioadei comuniste. Nimeni nu a
făcut-o ca Emilian Frâncu, această trecere spre democrație, în
noul „imperiu” cum ar spune directorul său de tipografie Cezar
Aspru, înființând și conducând mai multe publicații prin editurile
sale Alfa și Corespondent.
Să fim bine înțeleși, ultimul deceniu din secolul XX aparține omului de presă care astăzi scrie
despre puterea acesteia, în stat, a presei scrise;
și, mai apoi, omului politic, în primul deceniu
al secolului XXI! Până la Revoluția din optzeci și
nouă, și noi, și Emilian Frâncu, eram veritabili cetățeni „versailezi” (Țigănia, cartier al Râmnicului de
nord, după 1950 a primit denumirea poreclă de
„Versail”, după denumirea reședinței regilor Franței, Versailles! Am mai spus, țiganii din șatrele de
pe strada Daniil Ionescu dădeau copiilor născuți
după 1950 numele Napoleon, și ei aveau săbii
originale cu care se lăudau bunicii lor coborâți din
Austro Ungaria ca aparținând voievozilor țigani pe
care cel mai adesea i-au găzduit Balta Timișoarei,
după care au evadat spre Sibiu, poarta de intrareîmpreună cu Râmnicul-în Ungrovalahia!) și eram
purtătorii aureolei părinților noștri, după Revoluție, am devenit
purtătorii propriei aure! personalități distincte de a părinților,
fraților și rudelor... Am avut timp până la treizeci și cinci de ani să-i
confirmăm pe ei, să ne confirmăm pe noi, să ne etalăm educația
dată de ei. După Revoluție am devenit eroii străzii noastre, cum
se spune, fiindcă chiar aveam o stradă numai a noastră care există
și astăzi; și fără ca să mai existe decât o singură casă cea dintre
blocurile șapte și nouă de pe Calea lui Traian...
Cartea dlui Frâncu, care s-a născut dintr-o teză de doctorat,
vrându-se una științifică, are o surpriză plăcută pentru cititori,
este ilustrată la fiecare început de capitol de Cornel Chiorean,
alt vâlcean devenit celebru după 1990, inginer și expert tehnic
judiciar în Construcții civile și industriale, și cel mai înzestrat dintre caricaturiștii de expresie ai țării; fiecare ilustrație fiind însoțită
de un catren al celui mai iscusit vâlcean în arta epigramei, Nichi
Ursei! Vedeți dar cât de bine și-a însoțit cartea științifică abilul
nostru autor doctor în două cunoscute științe: știința istoriei și
știința-arta publicisticii! Coperta a fost încredințată prietenului
său de o viață și colaborator în ale cărții Ion Măldărescu (deschidem o paranteză, trebuind să spunem că Ion Măldărescu a fost
coleg de cartier cu noi, dar mult mai apropiat de Emilian Frâncu
prin intrarea în casa proprie familiei Frâncu din strada Daniil Ionescu. Corectura, autorul! și „Revizia finală și pregătirea pentru
tipar”-Ion Soare.
O altă surpriză pregătită cititorilor constă în încredințarea
prefeței și postfeței celor doi cunoscuți oameni de presă ante și
post Revoluția din optzeci și nouă: Gheorghe Smeureanu, și el din
„Versail”, și Silviu Popescu. „Cuvântul înainte” a fost semnat de
Alexandru Țiclea, rector al Universității Ecologice din București,
profesor universitar doctor, care i-a fost și îndrumător la Teza de
doctorat... O carte despre care putem spune că face cinste și onoare oricui o are în biblioteca personală...
Câteva idei apărute cu ocazia studiului acestei lucrări...În
capitolul I „Clarificări conceptuale” la pagina 25 descoperim două
definiții ale profesiei de jurmalist, care, foarte interesant sunt valabile și altor meserii: „...orice persoană care, în mod regulat și pe
bază de remunerație, depune o activitate care constă în a contribui, prin cuvânt sau imagine, la una sau mai multe structuri mass
media” și „Jurnalist este acea persoană care câștigă cel puțin 50%
din veniturile sale din activitatea de presă” (ambele definiții se
regăsesc în Statutul Federației Internaționale a jurnaliștilor). Dar
și mai interesantă, și care s-a pus în aplicare în structua UZPR ni
se pare definiția dată de Protocolul Jurnaliștilor din cadrul UNESCO din 1980: „...orice persoană, indiferent de naționalitate, care
are un serviciu, plătit regulat, de editor, reporter, fotograf, cameraman sau tehnician în presa scrisă, radio, televiziune, care își
exercită profesiunea în acord...”.
Deci, trebuie să înceteze împărțirea
membrilor UZPR după alte criterii,
dar mai ales cel de dublă identitate
profesională: membru UZPR cu
drept la legea 83 din 2016 și membru UZPR fără acest drept afișat pe
site UZPR în 2017!...păi ce sute de
articole semnate de-a lungul timpului trebuie să aducă cameramanul
sau tehnicianul înscris în Uniune!

La fel și aplicarea Legii 83 nu poate să țină cont de vechimea în
cartea de muncă căci atunci are loc impozitarea dublă: păi pentru
anii din cartea de muncă iei pensia care ți se cuvine, ori Legea 83
îți suplimentează pensia pentru calitatea de membru al Uniunii...
care se consideră muncă suplimentară cum este cazul tuturor
colaboratorilor în special din domeniul creației în presa scrisă și
audio vizuală...Mai citim un paragraf interesant în
sprijinul celor argumentate mai înainte: jurnalist
se consideră, „este acea persoană care exercită
dreptul inviolabil la liberă exprimare și a cărei
principală sursă de venituri este obținută din realizarea de produse jurnalistice-fie ca angajat, fie
independent-indiferent de domeniul mass media
în care lucrează...” („Codul Deontologic al Jurnalistului”). Desigur în aceste definiții, mai ales cele
europene dinainte de 1990, nu se regăsește presa on line, care astăzi ocupă majoritatea spațiului
pe care îl ocupă presa!
Iată ce am mai notat pe marginea cărții. După
1990 jurnalist este și cel care practică această
meserie fără...stăpân., căci îi lipsește cadrul
propice (foarte repede după anul 2000 a fost
desfințată activitatea de colaborator care înainte
era stipendiată! iată, putând face dovadă și pe partea de venituri... Devine clar pentru toată lumea mai puțin pentru economiștii
și contabilii aventurieri: jurnalist, poet, sculptor, pictor, romancier este totuna! Și, în plus, este profesionist dacă are un venit
din aceste activități sau are parte de alte avantaje materialeechivalente-și vizibile. Exemplu, Haydn primea casă și masă gratuit pe perioda publicării partiturilor lui Bach-din partea contelui
Esterhazy...Mai notăm, după lecturarea capitolului „Pregătirea
profesională a Jurnaliștilor” că noi am observat că jurnalismul trebuie să fie o a doua profesie, nicicând un jurnalist la bază avocat
sau inginer tehnolog nefiind depășit de un jurnalst cu facultatea
de jurnalistică care nu este capabil a înțelege fenomenele petrecute în societate decât ca administrator de știri! În general jurnalistul trebuie să aibă un scop și nu întodeauna să fie doar furnizorul
de întâmplări care să dezvăluie adevărul! De cele mai multe ori
jurnalistul este manipulat și nu este cel care manipulează (deși el
crede că face parte din a doua categorie). Ca în orice profesie instruirea este o chestiune personală și nu una formală, cu atestat.
În capitolul „Concluzii” pe care cel care îl cunoaște poate declara că a citit cartea, E. V. Frâncu își reunește ideile și pune la
dispoziția legiuitorului un adevărat compendiu care să-l ajute să
creeze un adevărat sistem în care jurnalistul să poată activa în cea
mai mare siguranță, căci tocmai despre asta este vorba în această
meserie plină de riscuri și păguboasă de cele mai multe ori punându-l pe el, personaj principal, în fața unor neliniști provocate de
o pătură de cititori extrem de eterogenă! „Nu cine ești te face
jurnalist profesionist, ci ceea ce faci!” scrie foarte inspirat Emilian Valentin Frâncu-Melin-în limbajul camaraderesc. „Cabinetul
de jurnaliști” propus de Frâncu rămâne o inițiativă personală,
neputând pune semnul egal între jurnaliști, avocați, experți tehnici și judiciari...Jurnalismul ca și munca de scriitor preupune oarece
provocare a opiniei publice din care de cele mai multe ori lipsește
argumentul științific, adevărat sau presupus ca atare. Asupra
pregătirii profesionale a jurnalistului aceasta nu poate fi decât una
multilaterală, în orice caz una care se refră la domeniile de bază
care structurează societatea...în rest diviziunea muncii contează!
Chestia cu studenții trimiși la studii de interprindere mai merge
doar în Germania și ea nu vizează decât producția de bunuri materiale. Mai departe, cinstea și bunul simț trebuie să fie atuurile
principale ale jurnalistului. ... Nietzsche spunea să nu aruncăm
cu pietre în fântânile adânci!... frauda intelectuală, ingerința în
viața personală fiind fapte pe care jurnalismul adevărat nu le
poate accepta, din contra ele trebuiesc amendate cu cele mai
grele pedepse. Jurnaliștii nu au dreptul să-și aroge dreptul de a
fi parte din această a patra putere, care, totuși, rămâne un slogan depreciativ când este pe față și mereu afirmat. A patra putere
în stat rezultă, dar ea nu are o formulă reală, care în general se
consfițește prin banii câștigați legal…Când presa este o putere în
stat înseamnă că acel stat este puternic corodat de fenomenul
corupției. …Noi credem că presa scrisă este cea mai dreaptă și
poate fi controlată benefic, și că presa audio vizuală este cea mai
corupătoare fiindcă nu poate elimina perfidia din tonalitatea cuvântului, gura ca factor de deturnare a adevărului…Prea de mult
presa nu mai este decât o putere pentru prostime, dar/și este o
artă pentru partea pozitivă a societății. Presa de mult nu mai este
o putere în statul modern și sănătos construit.

p cickirdan
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Anton Pann spirit emblematic și acreditare a notorietății...
Mihai SPORIȘ

P

ersonalitate emblematică a culturii
române în căutarea modernității,
Anton Pann (1896 – 1852), născut pe malul
drept al Dunării, la Sliven, este un duh prezent
în aerul Vâlcii , amprentă de neșters a trecerii
lui prin orașul domnesc al voievodului Mircea
cel Bătrân. În Râmnicul, acelui mijloc de secol
XIX, va fi fost profesor de muzichie, reținut de
fila de istorie a acelui 1848, când va fi cântat
în Zăvoi un cântec prea frumos (din sânul Maicii... sale, neapărat
română, cu toate controversele datorate nașterii sale în cuprinsul
otoman, sud-dunărean !), să le fie românilor imn național, după
un secol și jumătate (vezi Constituția, din 1991!). Notorietatea lui,
încă din timpul vieții, îl face remarcat de Mihai Eminescu care
observă pe... fiul Pepelii cel isteț ca un proverb și în legătură cu
Povestea Vorbii - o populară culegere de povestioare moralizatoare și de largă accesibilitate, alături de cele despre Nastratin
Hogea. Trecerea lui Anton Pann prin Râmnic a lăsat semne durabile. Spiritul său de patron cultural-spiritual este vădit de urmele
lăsate. Casa Memorială „Anton Pann” din administrarea Muzeului Județean; Teatrul „Anton Pann”; revista de cultură „Povestea
Vorbei 21”, Societatea Culturală „Anton Pann”; Scoala gimnazială
„Anton Pann”, sunt mărturiile la vedere. Chiar impunerea Zilei
Naționale a imnului național: „Deșteaptă-te române!” este
legată de ziua isprăvii sale din Zăvoiul vâlcean și o datorăm parlamentarilor vâlcenii, în cunoștință de cauză, privind contribuția
profesorului de muzichie psaltică. În ceea ce înseamnă muzica
însămânțată de demult, Râmnicul de azi îi păstrează linia și patosul melodic printr-o formație corală excepțională în peisajul
cultural-spiritual românesc : Corul semnariului „Sfântul Nicolae”
, din Râmnicu Vâlcea, condus de ...pr. Prof. Dr. Codruț Scurtu (și el
un mugur, mugurel ,cântând din sânul maicii România, să nu ne
uităm continua respirație a locului și imboldul smereniei creștine,
tânguit printre stăpânirile păgâne...!). Edilii orașului, puși pe modernizarea Râmnicului, îi vor fi translatat casa pe o nouă poziție să-i
dăinuie amintirea, iar scriitorul Constantin Mateescu, vâlcean de
baștină, ni-l va fi readus proaspăt în memorie pe acest adevărat
brand cultural (să folosim și noi un cuvânt... la modă!).
Remarcăm prezența lui Anton Pann la momentele de schimbare a cursului istoriei românilor. Este în elita culturală incipientă
pentru creșterea limbii și a patriei cinstire, cum cerea un contemporan al său. În focul revoluției de la 1848, când Râmnicul se arată
un adevărat centru al afirmării voinței de emancipare națională,
Anton Pann este în prim plan. Prin 1936, când Tudor Arghezi se...
plimba cu bastonul prin București, Anton Pann era dat exemplu
de mare personalitate a culturii române alături de Cantemir, Veniamin Costache, Eminescu, Caragiale etc. După 1964, când neam lepădat statutul de țară satelit-sovietică, au fost căutate modelele revenirii în pielea națională, dar cu Dumnezeul nostru rămas
departe de realismul socialist al omului nou, care nu mai avea în
canonul oficial nevoie de biserici și cânturile ei din strane. Modelul cultural, pentru Râmnicu Vâlcea, oferit de Anton Pann devenise aproape potrivit. În Decembrie, 1989, interzisul „Deșteaptăte române!”- sub o altă conotație a mesajului, însă!- permitea lui
Anton Pann să revină plenar în scenă, de mână cu spiritul ortodoxiei, prea ocultată prin cenzura atee de până acum. Prezentăm
pe scurt acest context istoric pentru a înțelege curentul cel mare
în care nu se putea opune nimeni, chiar dacă vor fi fost și surdinele care au cârtit pe la colțuri, ori prin sertarele scriitorilor...
În 1983 la Râmnicu Vâlcea i-a ființă Societatea literară „Anton Pann”. Statutul acestei asocieri a scriitorilor vâlceni este un

document la îndemâna tuturor. Scopul este cel al unui fapt de
cultură angajat curentului cel mare – altfel nu se putea! Creația
literară rămasă în patrimoniul cultural vorbește singură. Amprenta „Cântării României” este evidentă, în slujirea... realismului
socialist. Remarca unui membru al acestei asociații, la reunirea
aniversară din oct.2019, că cenzura, chiar și securitatea, vegheau
cu strictețe la apărarea canonului creației angajate stăpânului
politic , este fără comentarii și cunoscută tuturor.
Un articol târziu despre societatea aceasta ne oferă un membru al său, Felix Sima, făcând apel la „Cartea de Onoare” a acesteia, care surprinde entuziasmul nașterii, dar și agonia stingerii
abrupte. Cronica surprinde esențialul acestei efemeride din peisajul cultural vâlcean, ca o excepție în țara cea mare... (articolul
se poate citi pe NET!) Ne reamintește poetul Felix Sima, cel care
predă Cartea de Onoare a Societății literare „Anton Pann”, în 23
februarie, 2007, președintului în exercițiu, prof. Costea Marinoiu,
al nou înfințatei Societatea Culturală „Anton Pann”, în august,
1999 - la 10 ani de la dispariția din peisajul realismului socialist
(tocmai abolit, prin schimbare de macaz!) a celei care era obligată,
prin naștere, să-l slujească... (dacă-i ordin ...? cu (ne)plăcere!) .
Reluăm din articolul prietenului Felix câteva informații culese
de el din cronica... de onoare a societății literare: 12 mai, 1987 Valeriu Anania ( ierarhul Bartolomeu al BOR), după ce își amintește de
Povestea Vorbei a lui Anton Pann, care i-a înrâurit copilăria, salută
„luminosul său patronaj” pentru asociația vâlceană; în 20 februarie, 1987 observă, în cronica societății, salutul lui P.S Gherasim Cristea și a lui P.S. Calinic care vor fi fost prezenți
la cenaclul literar;7 aprilie, 1987, Paul Everac, recunoscut pentru ateismul său, trece prin cenaclul vâlcean; 10
sept. 1987 o delegație din Coreea de Nord, în trecere pe
la Râmnic, salută frățește modelul vâlcean și îi dedică un
mesaj : „Mult succes în activitatea Societății scriitorilor
care poartă numele renumitului revoluționar și scriitor al
României Anton Pann” (No comment! Care Românie, în
1848?). Remarcăm prezența unor nume mari din istoria
culturii care salută societatea literară, uneori prezenți
la cenacluri: Marin Sorescu, George Anca, Dinu Săraru,
Nicolae Prelipceanu, Constantin Țoiu, Mircea Nedelciu,
Mircea Tomuș, Dan Laurențiu, Traian T Coșovei. Pe cei din
cercul mai apropiat (întemeietorii asociației!) memoria
vâlcenilor îi reține ușor, ei fiind cei care, după o perioadă
de reacomodare, vor reveni în peisajul cultural în forță:
Doru Moțoc, George Țărnea, Ioan Barbu, Ion Soare, Gheorghe Smeureanu, George Achim, Ioan Șt. Lazăr, Nelu
Barbu, Costea Marinoiu etc. Superbă și subtilă încheiere
de articol, o sinteză-ca un cânt de lebădă!- asupra destinului fostei societăți literare Anton Pann, cândva un model
de inițiativă vâlceană pentru spațiul românesc, după cum
s-a remarcat la momentul potrivit, ne face poetul Felix
Sima: „Cetatea are umbră lungă,/Des cercetată de poeți-/
furați, adesea, de-o nălucă/ Ce se-nfășoară în pereți.../ ca
între mantii de călugări/ Ce trec prin ochiul meu livid-/
vor sta poeții-n echilibru/ cu emisferele de vid...” Apoi
poetul salută pe cititorii de semnături de autori trecuți
prin vreme . O facem și noi aici pentru toți membrii fostei
asociații literare Anton Pann, cu recunoștința întreagă,
pentru angajamentul lor de-a afirma patria, cântând-o,
într-o fecundă delimitare - totuși în lagărul cel mare!-, de
internaționalismul prea roșu, neuitând însă de rigorile
impuse de vreme pentru o secularizare forțată. Ce s-a
întâmplat după 1989, când geopolitica lumii s-a schimbat? Se știe! Programul ideologic s-a schimbat și odată
cu el orientarea culturii, într-un cadru instituțional scăpat
de chingile unui determinism doctrinar. Asocierile s-au
destructurat. Fiecare pe cont propriu, în căutarea oportunităților
de supraviețuire. Unii au căutat alte determinări cu posibilități de
nutrire facilă și chiar le-au găsit în oferta noii „economii de/din
piață” cu cerere de răspândaci de vorbe pentru amăgire, uneori pentru chestiuni serioase (după cum fiecare se va fi dumirit
cum mai curge necesar omenirea din preajmă!). Ceea ce fusese
unitate de comandă se fărâmiță în atâtea fărâme de putere, fiecare căutându-și liderul alfa. Așa s-a iscat destructurare tuturor
coagulărilor trecute și trecerea prin vidul poetului (inspirație
inefabilă!). Eclipsa, tunelul ca o noapte dinspre prea est, către
prea vest a durat politic până prin 1996, iar ca reînodare a firelor
unor asociații culturale, până prin 1997-1998. Atunci sub un patronaj al mediei (cea mai flexibilă în peisajul comunicației rapide și
cea mai orientată!) apar suplimentele culturale ale presei scrise,
emisiuni dedicate culturii pe canalele tv. locale vâlcene (Vâlcea
fiind, și în acest caz, cu multe întâietăți pentru înnoire, în spiri-

tul vremii lumii largi!). Oferta unui patronaj pentru o asociere a
forțelor literare – prea electroni... liberi!- a venit din partea Televiziunii locale Etalon, care avea în conducere oameni de cultură
care cunoscuseră importanța socetății literare (numim aici pe Iulian Margu, Doru Moțoc și pe nou venitul (rezervist militar) Mihai
Mihăiță Loviște. A fost o adunare cu trâmbiță la vedere și de-o
incontestabilă importanță. Se readunau, după un deceniu, forțele
exersate ale scrisului împreună. Pe cont propriu fiecare, cum
remarcam, nu își aveau vizibilitate mai ales că perioada
nega tot ceea ce a fost înainte, fără discernământul necesar de-a separa luminile de umbre.
Rostul acestei recuperări este tocmai de-a clarifica
o problemă în dezbaterea publică, privind continuitatea
societății culturale „Anton Pann” din societatea literară,
înfințată în 1983 – cu un anume statut și cu anume membrii fondatori! Susținem că Societatea Culturală „Anton
Pann” este o altă Mărie, chiar dacă pentru o altă pălărie și-a
prins însemnul nemuritorului... Anton Pann. Juridic este
evidentă discontinuitatea: altă dată de naștere, alt statut,
alt sediu, alți membrii fondatori, alt context istoric. Ce le
este comun? Mediul vâlcean care este unul propice culturii
și spiritualității, într-o trăire efervescentă, pro-activă, cum
s-a arătat în dinamica lui post decembristă: filarmonică recuperând tradiția!, Bibliotecă Județeană- cu un edificiu
multifuncțional (personalizată, cu Antim Ivireanul, ales
patron al orașului Râmnic!)– într-o locație nouă!, teatre în
locații noi (Anton Pann și Ariel!). Din această efervescență
a mediului cultural s-a născut inițiativa publică a susținerii
actului de creație, pornind din interiorul Consiliului
Județean. De aici s-a rostogolit inițiativa pentru înfințarea
mai multor asociații, folosind prevederea constituțională
a liberei asocieri a creatorilor. Societății literare „Etalon”,
care se subordona orientării programatice intreprinderii media cu aceeași siglă: „Etalon”, în 1999 i-am propus
eliberarea de sub tutelă și distanțarea de acest nume –
Consiliul Județean, asumându-și distanțarea de vreun
partizanat politic, tocmai pentru asigurarea libertății creatorilor angajați voluntar în actul cultural. Noii „rebeli”,
adică fondatori ai Societății Culturale „Anton Pann” (nu
doar literare!) au fost: Mihai Sporiș (consilier județean
între 1992-2008!), prof. Costea Marinoiu, Ion Soare, Mircea Monu, Petre Petria, Zenovia Zamfir, Nicolae Mazilu,
Ion Măldărescu George Voica cărora mai apoi li s-au
adăugat cei care se împotriveau ieșirii din „Etalon” (Ioan
Șt Lazăr, Iulian Margu, Mihai Mihaita s.a ). Sediul l-am
ales la „Ex-Libris”, de unde Costea Marinoiu- ales secretar al socetății, conducea rețeaua de librării vâlcene, iar
activitățiile, grație susținerii Consiliului Județean le desfășuram la
secțiile Bibliotecii Județene, răspândite prin oraș (localul nou se
va fi pus în funcțiune mai târziu!). Inițiatorilor li s-au adăugat apoi
multe alte nume, provenind din fosta societate literară, ori mai
tineri: Elena Neacșu, Laura Vega, Adina Enăchescu, Ionel Grigoriu,
Leon Dură, George Achim, Nichi Ursei, Alexandru Mircescu, Constantin Mănescu, Gigi Poșircă, Paul Stănișor, Matei Călin, Eugen
Petrescu, Marin Bulugea. Lărgirea cercului a fost permanentă și
atracția lui a crescut. Evenimentele s-au întors în sediul vechi al
Casei memoriale „Anton Pann”, prin decizia Consiliului Județean
(patronul Muzeului Județean). Au apărut noii membrii pentru că
din 1999, anul înfințării, am înfințat revista asociației: „Povestea
Vorbei”, căreia îi vom fi pus director pe Doru Moțoc, un exponent
al culturii locale cu o bună notorietate (veche și nouă!), deși nu a
mai călcat pe la asociație.
(Continuare în pag. 13)
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„AȘA S-O FĂCUT LUMEA DE REA, CĂ MĂ MIR
CĂ SE MAI FACE ZIUĂ”
MOTTO:

ION MICUȚ
EPIGRAME

Trist... La optzeci și trei de ani Florin Piersic trage o dureroasă concluzie:
„Așa s-o făcut lumea de rea, că mă mir că se mai face ziuă”.

(Primit de la binevoitori pe Internet, 10 noiembrie 2019)
«Astăzi, pentru prima oară am înțeles ce-a vrut să spună J.F. Kenedy: „Nu te
întreba ce poate face țara pentru tine, ci ce trebuie tu să faci pentru țara ta.”
Ce-ai făcut tu, române? Îți spun eu: ți-ai furat căciula singur!
Nu te-ai limitat la căciulă, ai furat o bucată de traversă să o vinzi la fier vechi
și acum te plângi că faci cu trenul zece ore în loc de trei, ai furat componente din
sistemul de irigații și apoi te-ai plâns că îți omoară seceta culturile, ți-ai tăiat bucata de pădure și apoi ai țipat, ca din gură de șarpe, când casa ți-a luat-o la vale,
ți-ai păcălit la cântar clientul intrat la tine în magazin și, apoi, ai dat din colț în colț
că nu mai ai vânzare, ți-ai vândut pământul ca să-ți cumperi BMW și apoi ai jelit
că n-ai ce mânca, ți-ai aruncat gunoaiele în râuri, lacuri, pe stradă, în parc, și apoi
ai fost indignat că este mizerie, ți-ai deschis firma și ți-ai bătut joc de angajați,
apoi te-ai văitat că ai dat faliment.
Să-ți mai spun?
Bă, ți-ai învățat și copilul că necinstea și lipsa de respect te fac „șmecher” și
plin de bani.
Să amintim și despre corupție!
Măi române, câți ai corupt tu când n-aveai răbdare să stai la coadă, la un
ghișeu, când vroiai niște facilități care nu ți se cuveneau, când nu doreai să mai
plătești taxe ca să te dai mare cu excursii pe la dracul în praznic?
Vrei educație? Păi de unde?
Ai uitat când reclamai profesorul că ți-a tras de urechi odrasla pentru că era
obraznică? Când l-ai mutat la o alta școală, vezi doamne că aceea e mai „cu moț”,
ajungând sa îți ruinezi copilul și școala? Când îți agasai propriul copil cu meditații
peste meditații pentru a demonstra că mutarea lui la altă școală este benefică?
Doar sufletul lui de copil știe cât suferă și, nu, nu îți va recunoaște niciodată cât îl
doare și cât este de obosit, de frica să nu te supere.
Când ai mulțumit ultima dată unui profesor care, poate cu trudă și în condiții

Dieta

precare, ți-a făcut copilul „om”? Te-ai întrebat cât ai contribuit tu la educația
copilului tău?
Te-ai întrebat dacă tu, în locul acelor profesori, ai fi fost mai bun?
Te-ai întrebat, măcar o singura data, cât de bine i-ai făcut copilului tău? Lui
sau ție?
Ai uitat când, fără urmă de considerație, ți-ai vorbit de rău părinți, copiii,
profesorii, vecinii...? Ce faci tu pentru țara și pământul tău natal? Ești mândru?
Când ai luat atitudine că cineva asculta tare muzică, în autobuz, sau că cineva face scandal într-un loc public? Când ai vorbit ultima oară fără (CPM) bip-uri?
Ce-ai făcut tu, ca cetățean de rând, române ? Nimic!
Ai contribuit cu vârf și îndesat ori prin tăcere ori prin participare.
N-ai vrut să știi de solidaritate, n-ai vrut să auzi de cinste, ai vrut doar vila și
mașina bengoasă, chiar dacă rahatul de la vila ta polua lacul din vecinătate și pentru pământul pe care ți-ai construit-o ai dat șpagă la primar, să-l treacă în intravilan.
Datorită celor ca tine au avut de suferit cei onești, cei cu bunul simț la
purtător, cei care au știut că bunăstarea nu este o consecință a șmecheriei,
mitocăniei, arivismului și lipsei de scrupule. Din cauza ta au ajuns ceilalți pribegi,
mulțumindu-se cu resturile de la masa altora, pentru că tu nu te-ai implicat,
pentru că ție nu ți-a păsat, pentru tu ai aplaudat nedreptățile de care te foloseai
să-ți fie bine trăgând după tine și o gloată de buimaci care spera că totul va fi roz,
din secunda doi, dacă te urmează.
Nu mai arăta cu degetul spre alții! Arată spre tine!
De-aia n-ai o țară ca afară! Pentru că te doare în bască de lege, de țară (pe
care o înjuri pe unde te duci), pentru că te doare în flecul de la pantof de toți
și toate, chiar și de mamă-ta, de copilul tău și pentru că, oricât ai primi tot ți se
pare prea puțin cât timp vine altul și-ți promite mai mult.
Ai cerut, dar n-ai dat nimic în schimb! Nici măcar un „bună ziua” îngrijitoarei
care spăla scara blocului sau măcar... duce un pet în lada de gunoi!...»

Internaut 1

Sunt ca un băț de acadea,
Deoarece soția mea
E bucătar de milioane,
Gătindu-mi numai macaroane.

Abisală
Se plânge unul și-l ascult,
Că pentru-amantă totul face,
I-a dat mulți bani să se îmbrace,
Dar s-o dezbrace, și mai mult.

Fiecare
are un Moș Nicolae
Moșul unei fete
Tânără, blondină,
I-a pus daru-n ghete:
Doar o limuzină.

Noi locuri de muncă
Și lacomii sunt tot ca hoții,
Dar bine vom trăi cu toții,
Că și hapsânii cei bogați
Ne angajează ca argați.

Sâc, sâc!
Sunt anchetat în cinci dosare,
Dar am o cale de scăpare:
Plătesc un post de senator
Și-l pun în fund pe procuror.

Compasiune
pentru concetățeni

Și Europa s-a bubat toată…încă din 2009

INCREDIBIL, DAR ADEVARAT!
« Aţi observat că politicienii noștri luptă ca nebunii să intre în administratia UE???
Şi de ce?
Pensionarea la cincizeci de ani, cu nouă mii de euro pe lună pentru funcţionarii din UE a fost aprobată!
În acest an, trei sute patruzeci de functionari se
vor pensiona la cincizeci de ani cu o pensie de nouă
mii de euro pe lună (încă trei pensii pe lună și ei pot
cumpăra un aoartament luxos într-o țară ca România-paradis eco european n.n)!!!
Da, ati citit corect!
Pentru a sprijini integrarea personalului nou de la
noile state membre ale UE (Polonia , Malta, Europa
de Est), funcţionarii din ţările membre (ca Belgia,
Franţa, Germania...) vor primi din partea Europei
această ofertă (= cadou prețios, putem spune de aur)
doar ca să se pensioneze.
De ce şi cine plăteşte ?
Noi!
Ei votează legi, fără control şi-și atribuie ,,pensii
de aur” cu impozitele noastre.
Tehnocraţii europeni beneficiază de pensii de
nababi...!!!
Parlamentarii, care beneficiază de regimuri speciale, nu primesc nici o treime din ceea ce ating
acesti domni ... Adică, Giovanni Buttarelli, care ocupa
postul de Asistent Supervizor de protecţia datelor, va
primi numai dupa un an și unsprezece luni de serviciu (în noiembrie 2010), o pensie de 1515 euro /
lună. Echivalentul a ceea ce se ,,oferă”, în medie, unui
angajat francez din sectorul privat, după o carieră
completă (40 ani).
Colegul său, Peter Hustinx, si-a văzut contractul reînnoit cu încă 5 ani. Acesta va avea dreptul la
aproape nouă mii euro pensie pe lună.
E simplu, nimeni nu s-a decis sa-i ia la întrebari,

deci e firesc că profită (păi ce la noi îi ia cineva la
întrebări?).
E ca și cum pentru pensionarea lor, ei ar fi primit
un cec în alb.
Mulți alți tehnocraţi se bucură de acest privilegiu
(la noi nu s-a gândit nimeni mai de mult să interzică
magistraților pensia luată după venitul pe ultima lună,
după ce lună de lună încasează leafă pentru incoruptibili de douăzeci de ori mai mare ca salariul minim pe
economie?...până în 2012!-nu cumva autorul articolului își bate joc de noi arătându-i pe ceo din Europa ?):
- Roger Grass, grefier al Curţii de Justiţie , va primi
douăaprezece mii cinci sute euro pensie pe lună.
- Pernilla Lindh, judecător la Tribunalul de Primă
Instanţă, douăsprezece mii nouă sute euro/ luna.
- Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, avocat general, paisprezece mii euro/ luna. (Listă de verificare,
fă click pe adresa de mai jos: http://www.kdoailing.com/redirect.asp?numlien=1276&numnew
s=1356&numabonne=62286)
Pentru ei, este jack-pot-ul mult visat. Fiind în
funcţie de la mijlocul anilor 1990, sunt siguri de a
,,avea o carieră completă”, prin urmare, de a obţine
maximum de 70% din ultimul salariu. Nu numai ca
pensiile lor ,,sparg plafoanele de pensionare”, dar pe
deasupra pentru ei e suficient a lucra doar cinsprezece ani şi jumătate (dintr-o viata de om) pentru a valida
o cariera completa, în timp ce tu, ca și mine, trebuie
să te omori la serviciu patruzeci de ani.
Confruntându-se cu prăbuşirea sistemelor de pensii, tehnocraţii recomandă cariere mai lungi: de la 37,5
ani, la 40 de ani, la 41 ani (în 2012), la 42 (in 2020) etc
(de ce mama dracului dacă noi ieșeam până în 2003
cu cei mai buni cinci ani de salarizare, după patruzeci
de ani, am schimbat legea pensiilor în 2003 și am aplicat-o în 2005, și abia în 2018 după trei ani de calcule

logaritmice am adus-o și noi la cinsprezece ani…ce
bălăcăreală nesimțită!).
Dar pentru ei nu e nicio problemă, sunt suficienti doar 15,5 ani ... Iniţial, aceste pensii de nababi
au fost rezervate doar membrilor Comisiei Europene, dar de-a lungul anilor, acestea au fost acordate si altor angajaţi.
Acum e o armată care se bucura : judecători,
magistraţi, grefieri, controlori, mediatori etc. Dar,
mai nasol, în acest caz, este că acestia nu contribuie nici cu o centime de euro la super- pensiile
lor. Totul se plăteşte de catre contribuabili...
Noi cotizăm toata viata şi la cea mai mică
întârziere de plată ni se reaminteşte, urmează
amenzi, penalităţi de întârziere la plată etc. ...fară
nicio milă.
Ei sunt scutiti de toate acestea .
Vă puteti imagina? Chiar şi judecătorii Curţii de
Conturi, care se presupune că verifica dacă cheltuielile Uniunii Europene sunt legale, beneficiază
de acest sistem şi nu plătesc nicio cotizație. În
schimb ei nu uită că trebuie să joace rolul de ,,jandarmi” la Bruxelles și continuă să dea lecţii de
ortodoxie bugetară, deși au ambele mâini pană
dincolo de coate în oala cu gem.
La ora la care viitorul pensiilor noastre este
serios compromis de violenţa crizei economice,
oficialii europeni au, pe cheltuiala noastră, pensii
de 12500 - 14000 euro / lună, după doar 15 ani de
carieră, fără măcar a contribui cu ceva pentru ea ...
Acest lucru este pură provocare!
(http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2009-05-19/revelations-les-retraites-en-or-des-hauts-fonctionnaires-europeens/916/0/344867 »)
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La Roma, hoții m-au furat
Și când i-au prins, am declarat
Că i-am iertat, aflând și eu,
Că sunt și ei din neamul meu.

Filantropie apuseană
Tăind pădurile-n etape,
Cei din Apus s-au oferit
Ca să ne lase gratuit
Tot rumegușu-n munți și ape.

Obiectiv electoral
Opoziția le cere
Domnilor de la putere:
Suntem mulți flămânzi și goi,
Vrem să guvernăm și noi!

În eventualitate
Ajuns pe patul de spital,
Chirurgu-a zis că-i ideal,
Ca până să se pregătească,
Un popă să mă-mpărtășească.

Modernizare rutieră
În tot ținutul oltenesc,
Căruțele azi ruginesc,
Și-acum juveții-și plimbă des,
Cățelele în Mercedes.

Meritocrație
La Cambridge, cu un doctorat
Putea să fie deputat,
Dar i s-a spus prietenos,
Că nu e hoț și mincinos.

Publicul în agonie
În librărie-i sărbătoare:
Lansează cartea autorul,
Iar cititorii, cu ardoare,
Au pălmuit prefațatorul.
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LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI (IV)
Arhim. Veniamin MICLE
(Urmare din CULTURA Nr. 161)

P

etru Demetru Popescu scria în 1975, că:
„Pripoarele Perişanilor păstrează
urme ale celebrei bătălii, trei castre pe apa
Băieşului pe care le va fi folosit şi Basarab,
iar pe pantele nord din faţa defileului există
urmele unei redute vechi. Au fost săpate şi
şanţuri de apărare”, iar „într-un anume loc
de deasupra Pripoarelor Perişanilor, denumită „Ruginoasa”, s-au
găsit săbii ruginite din epoca în discuţie”, deci „toponimia ne ajută
în reconstituirea urmelor bătăliei”. În concluzie, autorul crede că:
„Am putea spune astfel că bătălia de la Posada este bătălia de la
Pripoare şi că Posada cea veche a sfârşit prin a-şi dezvălui chipul
cel nou şi adevărat”, opinie susţinută şi în anul 1989.
Într-o lucrare apărută în anul 1980, referitoare la bătălia de la
Posada, autorii Nicolae Stoicescu şi Florin Tucă scriu că „undeva
pe la Perişani, trebuieşte căutată şi faimoasa Posadă”. Tot în anul
1980, scriitorul vâlcean Ilie Purcaru (1933–2008) publică lucrarea
Ţara Loviştei, unde, printre altele, afirmă că: „Aici, lângă Perişani,
la vreo doi kilometri de sat, spre cătunul Perişanilor, loc cu vestigii
de castru roman, loc unde, spun istoricii, a fost şi Posada”; autorul
descrie Defileul de la Perişani – Pripoare astfel: „Un defileu cât o
strungă... un defileu miniatură...”. În acest caz, cum ar fi încăput
aici „oastea generală” a regatului maghiar, se întreabă istoricul C.
Rezachevici.
Gheorghe Romanescu scria în anul 1982, referitor la regele
Carol Robert, că: „Drumul cel mai scurt, pe acela din depresiunea
Loviştea, care ducea la Câineni şi de acolo la Sibiu, fiind înfrânt
într-un defileu situat, probabil, între actualele localităţi Sălătruc
şi Perişani”.
Profesorul Dumitru Moţoc localiza Posada tot „în Defileul Pripoarelor”, scriind: „Aşadar, susţinem şi noi că luptele de la Posada
au avut loc cu cea mai mare probabilitate, în zona Perişani – Pripoare şi chiar pe o arie mai extinsă în Ţara Loviştei, care ea însăşi
este ca o „corabie strâmtă” sau ca o „cuşcă” cu o intrare şi o ieşire”.
În anul 2006, Marian Pătraşcu scria, că: „În ciuda „oficializării”
de către Academia Română a locului bătăliei din 9–12 noiembrie
1330, în Ţara Loviştei, la Perişani – Pripoare, acesta continuă să fie
disputat printre istorici şi nu numai”.
De asemenea, în 2008, Eugen Petrescu, referindu-se la bătălia
din 1330, scrie: „Grosul oştirii maghiare a pornit în mare grabă către Olt, dar la Posada, pe Valea Băiaşului, în zona Perişani – Pripoarele, a fost aşteptată de oastea lui Basarab I, unde după luptele date
în perioada 9–12 noiembrie 1330, ungurii sunt zdrobiţi complet”.
Între 2–14 august 2010, în comuna Perişani s-a derulat proiectul naţional de cercetare istorică „Posada 1330”, etapă în urma
căreia se va încerca stabilirea locului exact în care a avut loc celebra bătălie dintre trupele conduse de regele ungar Carol Robert
de Anjou şi Basarab I, cneaz al Ţării Româneşti, în urmă cu 680 de
ani. Consiliul Local din Perişani a decis deschiderea unui şantier
arheologic în zona Posada – Pripoare, pentru a căuta printre stânci, brazi, aluviuni urme ale luptei din acel noiembrie 1330. „Poate
se va găsi şi sigiliul regal al lui Carol Robert de Anjou, cine ştie…”,
spune primarul din Perişani şi nu a greşit. Zeci de săgeţi şi alte
resturi de arme au fost găsite în zona Posadei
Istoricul Florin Epure, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, scria tot în anul respectiv un studiu, publicat în „Enciclopedia Judeţului Vâlcea”. Cu privire la bătălia de la Posada, autorul conchide: „Lipsa documentelor care să ateste locul de desfăşurare a bătăliei din 1330, ne îndreptăţeşte să acceptăm cea mai
veridică ipoteză, acea care se referă la zona montană din nordul
judeţului Vâlcea, mai precis: localitatea Perişani, satul Pripoarele”.
În anul 2010, s-au efectuat la Perişani săpături arheologice.
Printre cei care au făcut parte din echipă, se numără prof. univ.
Petre Gheorghe, prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din Craiova, Constantin Ciobotea, specialist în istoria medievală în cadrul
aceleiaşi facultăţi, Mihai Sporiş şi Costea Marinoiu. Rezultatele
l-au determinat pe primarul Ion Sandu al comunei Perişani să
afirme: „Ultimele săpături ne-au arătat clar că locul Bătăliei de
la Posada este la Perişani. Dacă mai erau oameni care se îndoiau
de acest lucru, rezultatele obţinute de echipa de arheologi, în ultimele zile, arată că la Perişani s-a scris o pagină importantă din
istoria României şi nu numai!”.
Preotul Nicolae Moga, un neobosit cercetător al istoriei zonale, a scris numeroase cărţi şi articole. Referitor la bătălia de
la Posada, afirma în anul 2011, că: „Pe Defileul de la Pripoare
– Perişani, oastea condusă de către Basarab I, a înfrânt armata
condusă de Carol Robert de Anjou, obţinând independenţa Ţării
Româneşti”.

Tot în anul respectiv, profesorul Vintilă Purnichi scria: „Confruntarea decisivă dintre armata munteană condusă de voievodul
Basarab I şi oastea ungară în frunte cu regele Carol Robert de
Anjou a rămas o enigmă în ceea ce priveşte locul desfăşurării.
Orice enigmă atrage atenţia specialiştilor şi a amatorilor dornici
de o rezolvare senzaţională. Teoria clasică susţine o amplasare a
locului pe drumul dintre Curtea de Argeş şi Sibiu, undeva în zona
localităţii Perişani”.
În anul 2014, apar un reportaj al primarului Ion Sandu din
Perişani, intitulat: „Dumnezeu a creat o singură Posadă”, din care
reproducem câteva extrase: „Adevărata Posadă este cea de la noi!
Acum 684 de ani, sângele strămoşilor s-a vărsat în munţii acestei
văi! Demonstrarea şi susţinerea acestui adevăr istoric a devenit
ţelul vieţii mele!”. A invitat la Perişani specialişti în istoria veche a
României, profesori de istorie, jurnalişti şi militari, mărturisind că:
„Le-am pus la dispoziţie totul, inclusiv un mijloc de transport permanent. I-am rugat să cerceteze dacă acesta este locul unde s-a
dat crâncena bătălie. Au refăcut pe bucăţi drumul până la Curtea
de Argeş, de unde a venit Carol Robert de Anjou, spre Posada. În
final, aceştia au redactat un material cu toate concluziile studiului,
din care rezultă fără niciun dubiu că Posada de la Perişani este
cea adevărată!”. Deşi majoritatea specialiştilor susţineau acest lucru, alţii care doreau să promoveze o altă locaţie a bătăliei, aveau
un argument pe care primarul nu putea să îl combată: dacă la
Perişani este adevărata Posadă, de ce nu s-a găsit niciun vestigiu
istoric, aparţinând bătăliei purtate? O sabie, o zăbală de cal sau o
armură de oştean ungur?”. Iată însă, că: „Inundaţiile devastatoare
din luna iunie au adus la Perişani şi probele istorice: apele au scos
la suprafaţă vârfuri de săgeată şi vârfuri de lance de la armele
folosite în bătălie. Primarul le ţine încuiate în biroul personal, întrun dulap de fier, ca pe o nepreţuită comoară”.
De asemenea, Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ, într-un articol publicat în 2014, observau că: „Singurul defileu este cel de la
Perişani – Pripoare cu o lungime de circa 3-3,5 km, lat de circa
4-6 m, care ar fi permis o deplasare de front a patru oameni. În
contextul acestor realităţii geografice, armata maghiară de circa
10.000 de oameni s-ar fi întins pe distanţă de peste 5 km, care ar
fi crescut proporţional, dacă efectivul forţelor regale ar fi fost mai
mare. În acest caz, prinderea în totalitatea ei în ambuscadă ar fi
fost imposibilă”.
În anul 2015, jurnalistul Mircea Pospai scria că: „M-am ocupat
de Posada de mult timp. Şi sunt în situaţia de a putea spune lucruri care să intereseze şi pe alţii… Şi anume, la Perişani – Pripoare,
unde drumul se îngroapă mai în adâncime, devenind defileu, acolo am susţinut şi susţin şi astăzi că trebuie situată Posada”.
Profesorul Dinică Ciobotea relata, în anul 2015, că împreună
cu mai mulţi colegi şi studenţi de la Facultatea de Istorie din cadrul
Universităţii din Craiova, conduşi de ing. Nicolae Băbeanu din
Poiana Perişani şi de oamenii locului, pe urmele cercetătorilor care
lăsaseră importante mărturii scrise despre zonă şi bătălia din 1330,
„am ales probabil singurul loc întru totul asemănător descrierii Cronicii pictate de la Viena”, „fără să reluăm citarea documentelor şi a Cronicii pictate, putem afirma că la intrarea în defileul loviştean, zicem noi, în Posada de la Pripoare”. Aşadar, punerea faţă în
faţă a textelor contemporane despre bătălia din 1330 şi a coordonatelor geografice de azi ale Defileului Loviştei ne determină
să credem că singurul loc al marii confruntări armate, care corespunde mărturiilor vechi şi geografiei, este valea Băiaşului,
lângă satul Pripoare, loc pe care putem să-l numim Posada de
la Pripoare. Având imaginea acestui loc, desfăşurarea bătăliei
poate fi mai uşor de descris şi de înţeles. Astfel, autorul conchide:
„Noi suntem convinşi că bătălia zisă de la Posada lovişteană,
cunoscută şi sub numele de Pripoarele Perişanilor, nu a avut întinderea presupusă de cei ce au scris până acum despre ea. Ea s-a
desfăşurat numai în Defileul [de la Pripoare] lung de circa 2 km”.
Totuşi, nu toţi cercetătorii sunt de acord cu locali-zarea Posadei la Perişani – Pripoare. Unii dintre ei consideră că trebuie
privită cu rezerve, întrucât există specialişti care, referindu-se la
cele două inscripţii de pe cruci, apreciază că „nu au nicio legătură
cu lupta de la Posada, fiind două texte religioase”.
Invocatele monumente lapidare, semnalate în apropierea
apei Băiaşului şi în curtea bisericii din Băiaş, consemnate de
Doru Moţoc, nu conţin acele inscripţii care „ar eterniza memoria oştenilor căzuţi în lupta din 9–12 noiembrie 1330; ele au fost
descifrate de Victor Brătulescu prin 1930, fiind identificat ca an
al inscripţionării 1693, opera meşterului Oprea diacul din Titeşti.
Renumitul slavist Constantin Bălan a identificat-o în curtea bisericii Sfântul Dumitru din Băiaşu, datând-o între anii 1700–1720, cu
următorul conţinut: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, hram Dumineca a Tot(o)roru Sf(i)nţil[or], Pomeneşte, Doamne, robi(i) lui D(u)mn(e)zău, bisereci, vecinica... Anc<...>, St(a)
n, A[n]ca?, Ion, Stana, Stăn... Ion ...”.

Mihai Golescu scria în anul 2013, că: „S-a întâmplat asta la
Perişani, în Ţara Loviştei, ori sub Castro Argias, pe Argeş? Chiar
dacă Perişanii sunt mai aproape de Sibiu, unde „regele abia
a scăpat cu câţiva inşi”, ajungând până a doua zi la amiază,
adevărata Posadă nu este în Pripoarele Perişanilor, fiindcă locul
nu corespunde descrierii cronicarilor, ci pe drumul dintre cetatea
Argeşului şi valea râului Argeş”.
De asemenea, Doru Căpătaru, scria în 2014, că: „Faţă
de consemnările şi motivaţiile privitoare la stabilirea ca loc
de desfăşurare a luptei din 9–12 noiembrie 1330 la Posada
lovişteană de la Perişani – Pripoare, avem de făcut însă câteva
observaţii, argumentate de conţinutul documentelor existente
şi cercetate”. Astfel, chiar dacă „înfăţişarea fizico-geografică a
locului de desfăşurare a luptei corespunde descrierilor făcute de
Cronica pictată”, să nu uităm că ea nu a fost contemporană evenimentelor, ci mult mai târzie. Şi celelalte presupuse Posade întruneau aproximativ aceleaşi condiţii. În plus, imaginile prezentate
în Cronică nu sunt nişte copii fidele al terenului – nişte fotografii
– ci doar secvenţe realizate din amintirea unui participant la luptă
(dacă într-adevăr a fost un cronicar la faţa locului). Alegerea unui
defileu, destul de mare pentru ca întreaga oaste maghiară să fie
blocată, nu ni se pare neapărat justificată, ţinând cont că oastea
maghiară nu era atât de numeroasă pe cât o consemnau documentele cancelariei regale, fiind numai o parte, restul era trimisă,
după cum am amintit, în ajutorul regelui Wladyslaw Lokietek,
socrul lui Carol Robert. Conform consemnărilor lui Ignaz Aureliu
Fessler din Gesichte von Hungarn, oastea cu care pornise Carol
Robert la începutul expediţiei din septembrie 1330, fusese grav
afectată de foamete şi molime din cauza strategiei lui Basarab
de a pustii „ţara” – teritoriile pe care le aveau de străbătut oştile
maghiare, precum şi de călătoria într-un teritoriu necunoscut. În
plus, însuşi documentul regal din 2 noiembrie 1332 precizează
că Basarab „a năvălit plin de duşmănie asupra unei <mici> părţi
din oastea noastră”, adică a regelui. În aceste condiţii, alegerea
unui „câmp” de desfăşurare prea mare ar fi constituit un dezavantaj pentru oastea lui Basarab. Argumentul alegerii unui loc în
care luptele urmau să se desfăşoare în timp mai îndelungat, aşa
cum s-a şi întâmplat – în intervalul 9–12 noiembrie – a fost impus
nu de lungimea defileului-capcană ci de ziua-lumină. Trebuie să
remarcăm că în luna noiembrie, mai ales într-un defileu muntos
şi împădurit, durata zilei lumină este redusă practic la jumătate
faţă de zilele de vară, ceea ce a contribuit, evident, la creşterea
timpului de desfăşurare a luptei.
Vintilă Purnichi constată că: „Obsesia identificării Posadei cu
orice preţ merge până la interpretări copilăreşti ale elementelor
obişnuite ale mediului natural. Astfel, în regiunea Perişanilor
există mai multe toponime ce fac trimitere la culoarea roşie, imediat pusă în legătură cu sângele vărsat în valuri sub lovituri de bolovani, săgeţi şi săbii”, dar „nu se observă simplul fapt al prezenţei
oxizilor de fier, folosiţi de oameni din vremuri imemoriale pentru
obţinerea de vopsea roşie”.
Istoricii Ştefan Pascu şi R. Teodorescu, referindu-se la ipoteza
că: „Posada, localizată cu cea mai mare probabilitate în zona Perişani – Pripoare din judeţul Vâlcea, ca loc al marelui eveniment consemnat oficial de către istoriografia română actuală”, consideră
că: „Două aspecte trebuiesc relevate, după părerea noastră, în
legătură cu ceea ce îndeobşte numim „bătălia de la Posada” şi
anume: a) la Posada în perioada 9–12 noiembrie 1330 au existat
mai multe bătălii, nu doar una singură şi, cel mai probabil, în mai
multe locuri strâmte între Sălătruc şi Câineni, nu doar la Perişani –
Pripoare; şi b) în armatele lui Carol Robert de Anjou luptau şi mulţi
români transilvăneni. Pentru susţinerea punctului a), argumentele noastre sunt numărul mare de participanţi (10.000 de maghiari), perioada destul de lungă în care s-au desfăşurat evenimentele – patru zile – şi faptul că între Sălătruc şi Câineni sunt mai
multe locuri strâmte în afara celui de la Perişani – Pripoare, aşanumitele „posade”. În ceea ce priveşte punctul b), ne sprijinim pe
adevărul istoric, consemnat în lucrări şi documente”, şi citează pe
următorii istorici şi cercetători: Ion Conea, I. Moga, I Şchiopu, A.
Sacerdoţeanu, I. Gal, C. C. Giurescu, N. Iorga, G. Popa-Lisseanu.
De asemenea, Nicolae Manolescu respinge o a treia ipoteză,
anume că, lupta s-ar fi dat în pasul Sălătruc – Perişani din sus de
Curtea de Argeş, la locul numit până astăzi Posada. Aceasta este,
incontestabil, ipoteza cea mai plauzibilă. Teza lui Neagu Djuvara
lasă fără răspuns trei lucruri: 1) unde s-a aflat oastea lui Basarab
I în tot acest timp, între cedarea Severinului şi incendierea Curţii
din Argeş; 2) după ce a cedat-o şi pe aceasta din urmă, încotro
s-a îndreptat şi cum a reuşit să-i taie calea lui Carol Robert tocmai
pe Cerna, (ideea lui Iorga e chiar mai firească, dacă acceptăm că
e vorba de Câmpulung, unde Basarab I şi-ar fi reaşezat ulterior
scaunul); 3) în ce loc anume pe Cerna a putut masacra Basarab I o
oaste a cărei confruntare o evitase până atunci” (Va urma).
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DE CE SĂ PLECE TINERII DIN ȚARĂ ȘI SĂ CULEAGĂ CĂPȘUNI? ȘI SĂ NU
PLECE ȘI MEDICII, ȘI PROFESORII...ORICE TÂNĂR SAU BĂTRÂN
AGRICULTOR DIN ȚARA ASTA ESTE MAI IMPORTANT DECÂT EI!
(DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN LA EMISIUNEA „INTERESUL GENERAL” TELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1” – IULIE 2019)
Dan Boban: - Bună ziua stimați telespectatori, Dan Boban vă
salută și vă propune o nouă emisiune pentru Interes General. Nu
are importanță titlul, sau are mare importanță, dar sunt puțin debusolat în ceea ce privește activitatea unei instituții a statului care
este foarte importantă, este vorba de sănătatea publică, foarte
multe ambulanțe, foarte multe cazuri de urgență sunt în această
perioadă, din cauza căldurii, din cauza vremii, dar nu sunt de
acord cu atâta indiferență și cu atât comportament neadecvat din
partea celor care ar trebui să aibă grijă de om, necondiționat. Nu
sunt de acord cu cei care au înclinația de a se dăru și competența
de a trata oameni; atunci când te duci la spital, fiindcă ți s-a făcut
rău, să te trateze ca pe un sac cu cartofi! care cartofi, apropo,
s-au scumpit de cinci ori față de acum doi ani de zile. De trei ori
față de anul trecut. Am cumpărat un kilogram de cartofi, care nici
măcar nu sunt românești și au costat trei lei și nouăzeci și nouă
de bani. Pun prețul pe ei mare, trei lei, și, undeva, mic, cei nouă
zeci și nouă de bani. În toată țara, nu numai în Râmnicu Vâlcea se
întâmplă acest fenomen. Este păcat că suntem în situația asta, că
am ajuns în situația asta.
...Am alături de mine un invitat pe
care toată lumea îl cunoaște, îl știe ca un
profesionist în transmiterea acelei părți
din trăirea unui om, numită cultură, un
om care se zbate și, când este dat afară
pe ușă, intră și pe geam... Petre Cichirdan.
Petre Cichirdan: - Bună ziua, bine team regăsit pe tine și pe telespectatorii tăi,
întradevăr, la ora trei, e o probă de virtuozitate să captezi atenția unor oameni,
dar este și asta o oră în care se găsesc
mai ales pe o vreme ca asta de caniculă
oameni care stau în casă și se uită la televizor, și urmăresc posturile noastre, vâlcene, căci, nu așa, seara se uită la cele din
București! Noi, echipa CTEM Lotru - Voineasa, acum am sosit de
la mare, de la Festivalul „Lira Litoralului 2019”, care este la ediția a
XX-a. Ca și anul trecut am avut succes, zic eu deplin, am luat locul
doi pe echipe, iar anul trecut am luat locul întâi. Anul acesta am
avut o echipă subțiată pentru-că au lipsit dansatorii de la jocurile
populare, de la Voineasa, celebra trupă de dansatori de la Obârșia
Lotrului, care sunt unici, formidabili. Ei nu au avut acum posibilitatea să vină. Sunt convins că am fi luat locul întâi, dacă ar fi venit
și ei, mai ales că sunt o echipă cu dansatori și foarte tineri și mai
în vârstă, și femei, și bărbați...Mai este ceva, foarte important, în
competiție să participi la toate probele. Vreau să-ți spun și să informez și pe cei care se uită la noi, că este un festival foarte serios
și probele sunt extraordinar de diverse și fac apel la improvizație,
dar și la pregătire, profesionalism în actul respectiv: de la canotaj,
caiac simplu, o probă foarte grea, nu oricine se poate urca întrun caiac și să îl conducă pe mare, printre valuri, sa meargă până
la o geamandură, să o ocolească și să se întoarcă, totul contra
cronometru. Ai nevoie de forță și pricepere, dar a fost o surpriză
pentru noi că a câștigat un component al echipei noastre care
are șaptezeci de ani, i-a împlinit tocmai atunci, și care a mers fără
șovăire pâna la obiectiv, l-a ocolit, și s-a întors drept și în timp
excepțional. A fost concurat de două persoane cu vârsta între 27 30 ani din București, care erau antrenați. Nicu Sporiș îl cheamă și,
da, este văr cu frații Gheorghe și Mihai Sporiș
Dan Boban: - Deci proverbul „Cine nu are bătrâni să îi cumpere”, e adevărat și se pare că România și-a cumpărat bătrâni.
Petre Cichirdan: - Păi, hai să recunoaștem că România există
datorită bătrânilor pentru că tinerii sunt plecați. Ei se pregătesc
la școală, ca să plece. În orice interviu cu ei spun că vor să plece.
La ora actuală ei nu au viitor în România și nu e bine treaba asta.
Sigur, la figurativ, tu ai dreptate că i-a „cumpărat” pe bătrâni...În
țara noastră s-a creat o discrepanță în rândul populației, crescând
pensiile și salariile, desigur, nu pe valoare...salturi care nu s-au
practicat niciodată și niciunde. În 2007 au început. Spre exemplu
la medici sau la primari (prime, compensații, pensii speciale); să
neglijezi pe ceilalți, să se creeze o falie în societate, care nu e în
regulă de loc, primii ca să nu plece în străinătate, ceilalți ca să
nu plece din funcție! Noi oamenii corecți, muncitori, nu suntem

obișnuiți cu diferențe atât de mari. Numai un stat care nu există,
decât cu numele, poate face asta!...deranjându-i pe cei capabili;
așa cum și legea pensiilor pe contributivitate timp de patruzeci
de ani este o prostie, o prostie care durează, iată de cinsprezece
ani...Exagerările însă se întâmplă de patru cinci ani! Nu a intrat în
conștiința noastră să muncim bine, să fim mai harnici, mai cinstiți
și să fim prin asta mai bine plătiți. Asta nu știe legiuitorul, care
s-a dovedit un prost! Noi ne trezim peste noapte că au crescut
salariile de trei ori. Și care este motivația guvernanților? Domnul fost președinte Iliescu, cu ani în urmă, spunea că nu trebuie să mărim salariile medicilor că ei oricum câștigă prin plata
directă! Nevăzută, dar știută de toată lumea! Și asta este o prostie
extraordinară. Acum, motivația de creștere a salariului este ca
să nu plece medicii în străinătate. I-a jignit a doua oară. Sigur că
sănătatea este cea mai importantă și atunci îți permiți orice fel de
joc ca să o ai în mână, să o menții în stare pozitivă, să o ai cât mai
performantă. Noi nu mai avem nimic în afară de sănătate. Și asta
este o realitate. Dumnezeu este în noi.

Dan Boban: - Ai zis foarte bine de falia care s-a creat. Sunt mai
multe falii. Eu consider, și am zis-o de mai multe ori la emisiune,
că de fapt este o discriminare, la modul cel mai serios. Medicii
sunt buni, școala românească de medicină este una dintre cele
mai bune din lume. Sunt cam opt centre în țară care scot medici
foarte buni, sunt recunoscute și au fost recunoscute de-a lungul
istoriei și peste hotare. Noi avem medici foarte buni. Sunt șase
ani de studiu, după care mai vin încă teri de rezidențiat și în continuare toată viața ei invață... Dar cum sa ajuns la acea explicație,
pe care și tu ai spus-o, să nu mai plece medicii din țară. Tot se
mai ia șpagă. O operație care costă atât, anestezistul care ia atât,
asistenta are partea ei...
Petre Cichirdan: - Da de ce să plece tinerii de la țară să
culeagă căpșuni în Spania bunăoară? Pentru mine un tânăr sau
bătrân agricultor este mai important ca un tânăr sau bătrân medic! Desigur comparația este forțată, rămâne forțată în continuare:
trebuie să ardem diplomele de „doctori” în favoarea bunăstării,
muncii pentru creșterea bunăstării! ...În legătură cu șpăgile de
care vorbești te contrazic chiar acum. Eu am fost internat, mai
ales după anul 2000, de multe ori în spital. Am vrut să dau daruri
în bani, deși eram asigurat, și nu mi-au fost primite, de nimeni!
Am trăit situația că au dat alții în locul meu (cazul din spitalul lui
Hociotă-1973) și am primit darul...eu! și mai știu cazuri...
Dan Boban: - Nu toți iau șpagă. Recunosc, că și mie mi s-a
întâmplat asta, să nu primească.
Petre Cichirdan: - Adevărul este că viața medicală în spitale, în
policlinici și în general în domeniul sănătății, din România este incomparabil mai bună decât în alte părți. Și nu numai acum, dar o
iau din 1970: Spitalul ORL al lui Hociotă, cum am mai spus, de ORL;
Spitalul ASCAR, ambele din București; Pădurea Verde din Timișoara, Târgu Mureș și altele. Foarte mulți oameni s-au refăcut aici. Foarte mulți români au rămas cu doctorii de aici în suflet, pe viață!
S-a întâmplat în lume, cu medicina, ce s-a întâmplat cu omul. În
străinătate sănătatea merge ca pe bandă rulantă. Se ajunge la tratarea omului exact ca la poștă. Ștampilat, aruncat la grămadă, pus
în colet și trimis... Eu consider ca este o excocrerie să faci diferența
între un bolnav care tușește și este milionar și unul care este sărac.
Când l-ai băgat în pijama în spital trebuie să nu faci diferențe.

Dan Boban: - Ai dreptate, dar cu toate că li s-au mărit salariile, sunt și medici, care în Vâlcea, în Craiova, în București și în alte
părți din țară, mai iau și acum șpagă. Sunt cei care știu că sunt de
neînlocuit și care iau banii și nu-i mai returnează, așa cum ți s-a
întâmplat ție. Eu nu m-am referit la toți medicii, m-am referit la
anumiți medici, cum mi s-a întâmplat mie, la un șef de secție, care
mi-a zis: păi dacă nu ai dat bani ce pretenție mai ai. Am întâlnit și
medici care au fugit pur și simplu după ce li s-a dat banii. I-a cerut.
Și nu mă refer la nepersonalități, mă refer la personalități medicale, la Fundeni. Mama mea soacră, dintr-o cauză provocată la
Fundeni, a murit și celebrul profesor doctor după ce s-au pompat
foarte mulți bani în el a fugit de noi. Nu este corect. Sunt și medici
foarte buni. Sunt medici care nu acceptă mită. Așa este corect,
medicii trebuie să știe că trebuie să-și facă actul medical pentru
oameni! nu pentru șuruburi, piulițe, lame, brice...mașini. Omul
nu este mașină...
Petre Cichirdan: - În primul rând, societatea trebuie să facă
în așa fel încât toată atenția statului, și a oricărui act public pentru cetățean, să fie pentru om în primul
rând, pentru individ și după aceea pentru alte lucruri. Statul greșește pentru
cea mai mică neatenție a sa împotriva
omului!Asta este societatea la care trebuie să ajungem.
Dan Boban: - Dar nu suntem acolo.
Du-te tu la Primărie, cum am fost eu, că
le-au mărit și lor salariile, nu numai în
Vâlcea, dar în toate primăriile din țară
(o altă falie în societate) și vezi cum te
tratează! Să vezi cum se comportă niște
funcționari publici cu cei pe care trebuie
să-i servească. Și au salarii foarte mari.
Dar vreau să facem o emisiune și cu subiectul acesta.
Petre Cichirdan: - E o etapă aceasta. Se vor schimba lucrurile
în viitor. În 1970 se comenta foarte mult cazul doctorului Hociotă
și doctorului Arsenie. Unul făcea urechi din nou, îți redădea auzul, iar celălalt îți repara creierul. Aparatele auditive, produse
în România sunt inovații ale doctorului Hociotă. Amândoi erau
medici foarte buni și care primeau bani fără să ceară. Din acei
bani au construit cele mai impunătoare spitale din București, și
cele mai modern utilate! Atunci! Am trecut nu demult pe lângă
spitalul lui Arsenie având probleme lângă și m-am uitat, și mi-am
zis: - Ce-i colosul acesta? Am rămas uimit ce a putut să lase acest
om pentru bucureșteni și pentru români cu această „șpagă”. Nu
era șpagă era un dar pe care îl dădeau oamenii ca mulțumire.
Uite, tot surplusul de bani, nu îl juca la ruletă, nu făcea altceva cu
ei, ci a făcut această construcție. La fel ca și Hociotă. Spitalul de
Fonoaudiologie din București era unul dintre cele mai moderne,
atunci, din Europa. Străinii stăteau la coadă. Eu am stat în acest
spital și știu. Noi vorbim acum de niște metehne de mult rămase
și care nu caracterizează pe toată lumea. De fapt în acest sistem al
sănătății există doua subsisteme: medicina ca atare și beneficiarul
ei. Și dacă lucrurile nu funcționează bine sunt vinovate ambele
subsisteme, și medicii și bolnavii...Nu spun nimic despre prostia
cu menegerii (de oriunde)!
Dan Boban: - Din păcate mai există și un al treilea subsistem,
care se numește malpraxis. Am văzut la televiziune, la trei spitale
private, trei „malpraxise” făcute în decurs de o lună.
Petre Cichirdan: - Asta se întâmplă din cauza celor care au
inventat practica doctoratelor luate pe bani! Și de care suntem
plictisiți acum...Eu sunt de acord și cu spitalele private, că, dacă
te duci la particular și nu plătești mult e mai bine. Nu te costă
mult, nu trebuie să dai mită și ești consultat bine. Dar nu sunt
de acord cu, de exemplu, acea taxă pentru tomograf, care costă
foarte mult, la fel și altele...Asta se cheamă cretinism...La fel cum
nu sunt de acord cu aparatele auditive pentru săraci și cele pentru
bogați, de trei patru ori mai scumpe, la care diferența este un periferic de cauciuc! Dar care nu te rănește! Săracul să se rănească
dacă vrea aparat performant, ieftin...
Dan Boban: - Terminăm cu sănătatea și aș vrea să vorbim
de altceva. Azi copiii noștri au avut la Bacalaureat: Istoria și
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Matematica, și au primit ca temă la istorie să scrie despre societatea comunistă, despre comunismul din România. Vai de noi...
copiii aceștia nici nu au trăit perioada, nici nu au învățat despre
perioadă. Mie mi s-a părut o aberație. La fel și la română, le-a
dat Bacovia și Blaga, la cei de la uman. La fel și la ceilalți, le-a
dat din genul liric. Au fost dezorientați unii dintre ei. Bacovia e
foarte greu, și Blaga. Ce zici despre învățământul românesc și despre cum se orientează onorata comisie de bacalaureat la nivel
național, și despre doamna ministru?
Petre Cichirdan: - M-ai făcut curios, ce anume despre comunism? Acesta este un subiect greu și încă indescifrabil...în conext
european. Anglia de azi mi se pare mai comunistă decât Rusia și
România de până în 1989. Franța nu mai zic, Germania idem. Și
apoi în România nu a fost comunism cum spune Beniuc, „În toate
cele ce sunt/ Și-n cele ce mâine vor râde la soare.” ...România a
fost un stat independent, care s-a dezvoltat cel mai puternic în
această perioadă, pe care actualii istorici o numesc comunistă;
a fost un stat socialist, a avut doctrina unui partid unic care se
numea în ultima perioadă Partidul Comunist. Comuniștii ocupau
toate funcțiile de conducere, pe bani, și nimeni nu era în opoziție.
Și atât. Cine nu știe i-o spun eu acum. Eu nu m-am dus niciodată
acasă, sau în familia mea când am devenit familist, când am plecat
de la școală sau când am venit de la servici și să vorbesc vreodată
ceva de comunism. Nici în discuții între noi, doar, poate când mă
chemau la ședințe, nefiind membru de partid; fiind șef de serviciu, mă chemau la ședințele Organizației de Bază. Era vorba de

munca mea, se analizau stadiile lucrărilor din atelier. Și mergeam
la ședințe, și în ’89, stăteam toți posomorâți, iar în ’80 încă ne mai
permiteam să facem bancuri și să stăm în ultimele rânduri; în ’70
era ca și inexistent. Atunci pentru ce aceste discuții pe tematici,
despre comunism, dacă noi nici n-am fost vreodată comuniști!?...
mi se pare o prostie, chiar aberație. Iar pentru copii este chiar o
mare prostie, fiindcă este un subiect care nu poate fi tratat corect
într-o societate a minciunii, o societate a dezinformării și a intereselor unora. I-am acuzat pe cei dinainte că au deneturat istoria
noastră. Cei de acum fac același lucru și chiar mai rău. Și chiar azi
mi-am amintit cum, când eram copii se punea un cearceaf mare
pe Casa Armatei din Piața „Maxim Gorki” și pe care rula un film în
care se băteau rușii cu nemții. Am învățat de aici că rușii sunt buni
și nemții sunt răi. Era tot o dezinformare, atunci. Asta cu minciuna generalizată, am trăit ca să facem din nația germană cea mai
proastă, cea mai criminală, cea mai cea și ea, stând la baza întregii
dezvoltări omenești europene. Germania, urmașa Imperiului Roman.
Dan Boban: - Vreau să spun ceva, apropo de Bacovia și de
poezia „Plumb”. Au dat „Plumb” la alegere. Am avut ocazia în
viața mea să intru în Casa Memorială „George Bacovia”, care este
peste drum de Cimitirul Belu, unde se ținea un cenaclu pe vremea
când eram foarte tânăr, și am avut ocazia să-l cunosc pe băiatul
lui Bacovia și pe soția lui Bacovia. Băiatul avea o problemă, era
puțin cocoșat, foarte scund și vorbea în colțul gurii. Soția lui Bacovia, țin minte și acum, ne întâmpina pe fiecare când mergeam la

Anton Pann spirit emblematic și acreditare a notorietății...
(Urmare din pag. 9)
Au apărut în asociație : Marian Pătrașcu, Petre Simion Cichirdan, Ion Cotulbea, Ion Frântu, Nicolae și Gheorghe Sporiș, Nicolae
Dobrică, Dumitru Bondoc, Ion Micuț ș.a. Activitățile s-au diversificat: cenaclul (condus de Dna. prof. Comănescu), cercul artelor
(Petre Simion Cichirdan). În peisajul citadin a apărut „Cafeneaua
literară- Boromir ” eveniment cu periodicitate lunară, condus de
vicepreședintele Mircea Monu, care edita și suplimentul cultural al
Monitorului de Vâlcea. Primul Președinte al nou înfințatei Societăți
Culturale a fost... consilierul județean, în exercițiu, Mihai Sporiș și
cu posibilitatea de-a demonstra utilitatea publică a Societății, valorificând tradiția literară și asigurând suținerea materială a revistei,
prin atragerea sponsorilor. Statutul Societății Culturale, prevedea rotația la conducere, pentru evitarea a două mandate succesive (doi ani mandatul!) a aceluiași președinte. Până în 2019 s-au
succedat la conducere următoarele persoane: Sporiș Mihai, Ion
Măldărescu, Costea Marinoiu (mai multe mandate!), Nicolae Dinescu, Nicu Cismaru, Mihaela Rădulescu. În viața societății– nu lipsită
de derapaje!- au fost mai multe sincope.
În 2004, constatând derapajele editoriale ale Revistei, condusă
de redactorul șef Ion Soare/ adjunct Ioan Șt. Lazăr, adunarea
generală-excepțională, a Societății, a înlocuit conducerea veche a
revistei (Doru Moțoc/Director onorific; Ion Soare/ redactor șef),
cu o nouă echipă: Costea Marinoiu/ Director și Petre Simion Cichirdan/ redactor șef, asigurându-se astfel ritmicitatea apariției și
o altă disponibilitate a tuturor membrilor societății de-a publica
în... propria revistă. La schimbarea macazului societății, când... cu
puciul „olimpic”, provocat de noii veniți, special (pentru alegerii
democratice, plătind cotizația apartenenței la societate... retro!),
ca o restaurație a non-culturalilor, (se cunosc bine împrejurările și
păstrăm documentele care ne susțin afirmațile! A fost ceva, ca un
meci fluierat cu două fluierice, și trântit la comandă!). Dezgustul
față de acest derapaj ne-a depărtat imediat, cu toate dovezile scrise
la noi, și cu jena de-a întâlni pe cei ce deraiau o societate atât de
greu edificată, de pe o traiectorie lansată. Mergea în direcția bună
în timp ce societatea românească trăia și ea o restaurație ciudată.
Noi eram în asincron cu vremea și atunci ne-am luat revista să nu fie
nici ea compromisă. Așa a apărut noua revistă „Povestea Vorbei 21”
să fie mediului cultural așa cum fusese gândită apariția ei. Eroice
eforturile omului de cultură, polivalent, Petre Simion Cichirdan care
o ține în viață în spiritul lui Anton Pann : de la lume adunate și iarăși
la lume date! ( Vezi arhiva on-line a Intol Press- Cultura Ars Mundi!).
Din jenă, considerând greșelile omenești firești, nu dăm numele celor ce au gândit (dacă au gândit!) și au înțeles altfel rostul Societății
Culturale.
Ceea ce s-a întâmplat la Societatea Culturală „Anton Pann” nu
este un fapt singular în cronica ultimilor 30 de ani. Remarcam întrun articol destinul altor asocieri. Rememorăm aici pentru ilustrarea acestei dinamici și interferențe politico-culturale, câteva pățanii
locale. Prin deceniul zece al mileniului trecut apărea la Vâlcea:

Fundația „Un Viitor Pentru România”. Imediat au aderat nume
importante- atunci și după! Filiala vâlceană s-a afirmat repede
prin programul pe care l-a gândit pentru dezvoltarea locală. O
gândisem apolitică pentru conjugarea tuturor eforturilor. În momentul în care s-a dat la iveală ideea ascunsă abil, emanată de
la centru ( să o transforme în mișcare politică/partid de rezervă,
pentru președintele țării în exercițiu!) instantaneu, buna intenție
vâlceană a sucombat. S-au salvat câțiva... descurcăreți, care știau
apriori regia. În 2001 a apărut Forumul Cultural al Râmnicului.
Grupul de inițiativă, fondator, conținea nume grele ale culturii și
instituților județene importante. Scopul era pregătirea aderării
României la Uniunea Europeană (efectivă din 2007, dar fără o integrare la valorile comunitare completă!) și adecvarea mediului
cultural local la această perspectivă. Prin Râmnic se punea la vedere eticheta de ... oraș cultural european! Ce a ieșit din acest
demers am spus mai demult în revista de atitudine a Intol Press:
Forum. Promovarea, pe sens inversat al unui euroscepticism devenise evidentă, era un mesaj sincron cu neputințele politice care
vedeau strâmb orizontul nou, european. Cine erau? și încă sunt
luptătorii (mai împuținați în timp de dumirire!)? Cam aceiași.
Adică cei care au deraiat Societatea Culturală, revista Poveste
Vorbei, și au încă nostalgiile: ce buni am fost noi cândva!; nimic
nu se face fără noi!; noi citim cel mai bine mersul lumii!; noi suntem sfătuitorii cei mai potriviți pentru puternicii, ușor de păcălit
să-i cauționeze! Doar noi, asigurăm- sigur pe nivelele: locale, regionale, naționale, europene, planetare!- judecățile de valoare
ale tuturor a-culturalilor.
Evenimentul aniversar al Societății Culturale Anton Pann din 4
octombrie, 2019, de la Casa memorială „Anton Pann” continuat
la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, rememorând 36 de ani
de la înfințarea Societății literare a fost bine organizat – în sensul adunării celor vechi, cu mai noii membri, și prilejuirea unor
dezbateri! Dar spunem aici - am promis acest lucru! - că nu trebuie să se inducă în mediul cultural-spiritual neadevărul, propagat cu nonșalanță de cei interesați de altceva, pro domo sua. Cei
36 de ani sunt o sumă de șase ani (1983-1989!) cu cei zece ani
de moarte clinică (adică dispariție, cu epitaf cu tot...!- vezi cartea
de onoare și articolul recapitulativ al lui Felix Sima!), și cu cei
douăzeci de ani, de existență zbuciumată, ca și întreaga societate
românească, într-o interminabilă și neclară tranziție/integrare.
Singura continuitate, incontestabilă, este spiritul lui Anton Pann. Să privim înainte, cinstindu-i memoria, dar slujind
adevărul omenește posibil. Pentru alte nedumeriri putem aduce
noi dovezi. Acest articol, promis, vrea doar să corecteze doar o
numărătoare strâmbă. De rest, felicitări organizatorilor!, cărora
le reamintesc o deviză a imnului eroilor: „dezveliți tot adevărul
și să spuneți tuturor...”, în spiritul patronului, care a slujit lumea
prin cele adunate și restituite cu atâta har... Am scris aceste
rânduri pentru că în adunarea festivă, care ne-a adunat, nu se
putea dezvolta o istorie atât de încâlcită și atât de diferit descifrată.

cenaclu, pe toți care eram. Și erau mulți, chiar și nume cunoscute,
cum era Adrian Păunescu. Și am intrat în casă. ...Am văzut niște
imagini acum câteva zile cu Muzeul Memorial „George Bacovia”.
Nu este nimic mișcat, același birou, niște camere foarte mici. O
casă obișnuită cu o alee mare; aceeași tipică atmosferă sumbră,
caracteristică poeziilor lui. Nu s-a mișcat nimic de acolo, normal
că lipsește băiatul și soția. Și m-am gândit: Bacovia este un poet
foarte greu ca să-l înțelegi. Dar, dacă îl înțelegi, nu dă sentimentul
acela de închidere, de ploaie, ci te deschide spre afară, cum am
vorbit noi la această emisiune. Copiii aceștia nu știu să interpreteze. Un eseu despre „Plumb” de George Bacovia. Ei ce fac, se uită
pe Internet! că nu au citit, sigur, poezia. Dar poți să improvizezi
orice. M-am întâlnit cu o domnișoară care mi-a spus că nu a scris
nici o pagină. Deci vreu să spun că nu mai sunt acumulările de
materii ca pe vremuri. Noi învățam și ne plăcea să acumulam, și
acum dăm ce am învățat. Ce facem cu copiii aceștia?
Petre Cichirdan: - Trebuie să umblăm la metodă. Eu, dacă
eram în locul profesorilor le dădeam subiectul acesta, dar le puneam poezia în față și aș fi vrut să văd ce gândesc ei, ce pot spune,
cum interpretează ei poezia. Sigur, se poate face o analogie între
plumb și comunismul despre care vorbesc cei de la televizor. Noi
vrem să avem programa ca afară, dar nu avem metodele lor de
învățare. Prin învățare noi visăm la un salariu mai mare. Ei, cum să
ajungă mai repede independenți, așa cum se întâmplă când trec
Bacul...La noi, ajung direct șomeri!

A consemnat Tina CICHIRDAN

Gala Scriitorilor,
un succes
binemeritat!
Paulian BUICESCU

J

oi 21 martie 2019, de “Ziua
Internațională a Poeziei” (instituită de UNESCO), Filiala Olt a Ligii
Scriitorilor Români, la inițiativa Poetului Grigore Călin, ajutat de Poetul
Paulian Buicescu (ambii și membri
ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România) a lansat o invitație de la
suflet la suflet, tuturor oamenilor de
Cultură din jud.Olt și Vâlcea la “Gala
Scriitorilor”, care s-a desfășurat la Centrul Cultural “Eugen
Ionescu” din Slatina.
Au participat 35 de Scriitori și 9 oameni de Cultură, care
au conlucrat la promovarea creațiilor literare prin Critică
literară, editare sau promovare în mass media.
În deschidere, a fost intonat Imnul Național al României,
apoi cel al Uniunii Europene, de către copilul-violonist Alexandru Filip-Călin, laureat în faza finală a Olimpiadei de
Muzică. Profesoara sa, dra.Muzicolog Luminița-Ionela Secu
a interpretat 3 melodii de muzică cultă de largă audiență
internațională.
Au urcat pe scenă Actorii Valerica Predescu și Marian
Bărăscu, Poeții Mira Parâng-Saimac, Marinela Preoteasa,
Marian Malciu, Ion Smedescu, Ion Anuța și Nicu Cismaru,
Scriitorii Victor Constsntin, Valerian Iliescu și Aurel Furtună,
Criticii literari Margareta Chirițoiu și Marian Floricel, Rapsodul folcloric Ion Crețeanu, cant-autorii de muzică folk Florin
Deaconu și Viorel Ștefănescu.
La această primă ediție a Galei, fiecărui om de Cultură,
i s-a conferit DIPLOMA de Merit Cultural. Începând cu cea
de-a ll-a ediție (2020), această DIPLOMĂ, se va acorda doar
Scriitorilor care au lansat cel puțin o carte în anul 2019, cei
care au conlucrat cu aceștia în editare sau promovare în
mass media, precum și cei care au obținut Premii la Concursurile de creație literar-artistică, chiar dacă n-au lansat
cartea încă.
Dorim, invităm și rugăm diriguitorii din Cultură și Artă
din județul nostru, să ne cuprindă în Programul anual al
activităților culturale și să aloce-atât cât va fi posibil-fonduri
bănești pentru acest important eveniment Cultural! Le
mulțumim anticipat!
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EMINESCU, HERODOT, SCRISOAREA A III-A ȘI CAMPANIA
LUI DARIUS I PE PĂMÂNTURILE NOASTRE DIN ANUL 514 î.e.n.
Ligia NICOLESCU

M

ă întorc la literatură pentru a vă
arăta un fapt absolut inedit:
modul în care Eminescu leagă una din cele mai frumoase poezii, „Scrisoarea a IIIa,”cu una din cele mai mari
bătălii date pe teritoriul
nord dunărean al ținuturilor
române, între două forțe disproporționate atât
numeric cât și ca dotare și relatată de Herodot.
Herodot, părintele istoriei din secolul II î.e.n., pe
care Eminescu l-a citit !!! Em
Fragmentul în cauză, care ne aduce aproape
monologul lui Mircea cel Bătrân, este următorul:
„Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne
cunoști,/ Nici ca Dunărea să-nece spumegând a
tale oști./ După vremuri mulți veniră, începînd
cu acel oaspe,/ Ce din vechi se pomenește, cu
Dariu al lui Istaspe;/ Mulți durară, după vremuri,
peste Dunăre vreun pod,/ De-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod;/ Împărați pe care
lumea nu putea să-i mai încapă/ Au venit și-n
țara noastră de-au cerut pământ și apă./ Și nu
voi ca să mă laud, nici că vreau să te-nspăimân /
Cum veniră, se făcură toți, o apă și-un pământ!”
Ei, bine, dacă mulți ani de zile am considerat
versurile ca fiind doar niște forme literare de expresie poetică pură, o descriere a unor zeci de
foste încercări de cotropire a teritoriilor noastre
de către unii „împărați”care ni le-au râvnit, noi
având din istorie zeci și zeci de exemple măcar și
numai despre barbarii migratori până-n perioada modernă, dacă ni s-a părut mai mult decât
normal ca aceste teritorii să fie metaforizate în
poezie de cuvintele „pământ și apă” pentrucă
„asta” este un teritoriu, dacă toate aceste versuri descriu o situație neutră, imprecisă temporal, fostă și în același timp posibil viitoare,
halucinant este că Eminescu descrie în aceste
câteva cuvinte exact incursiunea împăratului
Darius I în teritoriile triburilor de sciți la nord
de Dunăre, campanie militară petrecută acum
peste douămii și cincisute de ani.
Acțiunea se petrece în anul 514 î.e.n. și este
descrisă cu lux de amănunte de Herodot, părintele istoriei, care descrie războaiele medice.
Născut în anul 484 î.e.n.la câțiva ani după bătălia
de la Maraton dintre greci și perși, Herodot este
primul istoric care descrie evenimentele după
interogarea unor martori direcți. Cel mult „la
mâna a doua,”de la generația următoare.
Ascensiunea perșilor începe în 547 î.e.n. sub
Cirus cel Mare care a cucerit regatul Lidiei, condus de Cresus. Imperiul persan a început să se
uite apoi pofticios și la orașele grecești ridicate
pe țărmurile mărilor, Neagră și Ionică de grecii
comercianți. Ca o reacție naturală la această
ascensiune rapidă, în același ritm orașele cetăți
grecești, vecine imediat perșilor sunt obligate
să se apere, mai întâi aglutinându-se, realizând
coaliții armate și perfecționându-și tehnica de
atac și apărare precum și armele.
În teritoriile ocupate, perșii instalau
aristocrați locali drept conducători ale acestora.
Regii persani exploatau în două feluri aceste
teritorii: plata anuală a unui tribut esențial și
număr fix de ostași participanți la expedițiile lor
de cucerire ulterioară sau de pedepsire a revoltelor. Cutuma de acceptare a supremației lor
asupra statului cucerit era prezentarea în cadru
festiv în fața tuturor a unor daruri simbolice ca
zălog: „pământ și apă” în niște vase deosebite.
„Pământ și apă”, ca în poezie...
Extinderea imperiului persan a început să
fie deranjată atât de orașele-cetăți de pe malul Pontului Euxin, de tracii trăitori în stânga și
dreapta Istrului-Dunăre, dar mai ales de expan-

siunea sciților De asemenea, și de constituirea
unei „Ligi elene”, la care au aderat acele orașecetăți continentale cât și insulare.
Unul din cercetătorii asidui ai istoriei acestor
popoare și ai acestor ani a fost Doctorul Philip de
Souza. Membru al Royal HistorySociety, la fel cu
ceilalți istorici ai acelor vremuri, își bazează pe
scrierile lui Herodot toate cercetările și concluziile. Iată cum descrie aceste evenimente: „În 491
î.e.n.,regele Darius al Persiei a trimis soli în principalele state din Grecia continentală, cerândule să se supună domniei sale și să îi ofere darurile simbolice cerute, constând în pământ și apă”.
„ Este clar dincolo de orice îndoială că toate
orașele-stat majore din Grecia s-au alăturat ligii, dar membrii săi exacți sunt greu de stabilit.
Herodot dă o listă cu grecii care s-au „medizat”,
adică s-au supus regelui persan și i-au oferit
darurile simbolice constând din pământ și apă
pentru a-i recunoaște autoritatea”
Între anii 520-519 î.e.n. Darius I-ul, într-adevăr fiu al lui Histaspes, întreprinde prima campanie de pedepsire a sciților, populație de neam iranian venit dispre Marea Caspică, așezați în nordul Mării Negre, tulburînd în repetate rânduri
ținuturile de miazănoapte ale imperiului persan.
Între anii 519-518 î.e.n. Darius extinde controlul persan asupra coloniilor ioniene din Asia Mică
și de pe țărmurile Pontului Euxin, întâpinând ostilitate.
În anul 514 î.e.n. Darius se hotărăște să
întreprindă o campanie de pedepsire a sciților,
drept pentru care urnește spre Balcani o oaste
uriașă, după Herodot de 700.000 de oameni ( infanterie, călăreți, oameni de logistică). În același
timp pregătește o „armada” de 600 sau 700 de
corăbii de luptă. Cele două grupuri pregătite de
război, se pun în mișcare spre Balcani parte pe
uscat, parte pe ape. Trec din Asia spre Europa
prin Hellespont- Dardanele ( strâmtoarea care
este lungă de 60 km. dar lată de la 1,2 -6,0 km)
pe „podul de vase”- declarat în poezie-, prin
punctul unde strâmtoarea are lățime mică, trec
de Munții Haemus adică de Balcani și pătrund
pe teritoriul geților, adică în Dobrogea de azi.
Toate triburile aflate în calea teribilei forțe armate se închină lui Darius. Afară de geți, care
s-au încumetat să-i înfrunte. Astfel, Herodot,
părintele istoriei îi pomenește prima dată acum
în 514 î.e.n., numindu-i „cei mai viteji și mai
drepți dintre traci”. Aceștia, singurii dintre toate
triburile trace de acolo, au dus lupte de hărțuire
cu marea armată persană căreia i-a pricinuit
nenumărate pierderi. Darius trece Dunărea pe
același „pod de vase” construit din cele 700
de corăbii ale sale, se pare că pe la Isaccea...
„legând vas de vas...” Urmează zile grele pentru
oastea persană. Nu poate lua contact direct cu
oastea sciților. Aceștia evită tactic confruntarea
directă cu care era obișnuită oastea persană
și fructificând condițiile terenului, antrenează
perșii numai în lupte de gherilă, determinând
întoarcerea acestora spre casă. Istoria taxează
rezultatul acestei campanii ca fiind un eșec total.
Probabil că pe Eminescu l-a impresionat
teribil această confruntare întocmai ca cea
biblică, între David și Goliath, atât de mult, încât
a ales tocmai relatarea acesteia, fiind în același
timp și cea mai veche și a făcut din ea un instrument subtil și eficient capabil de a crea cititorului starea sufletească necesară și căutată de el și
anume, creindu-i acestuia mândria de a aparține
acestei nații încă nepusă, de atunci și până acum
cu ambii umeri la pământ.
Disproporția dintre forța enormă a armatei
terestre adusă de Darius, apreciată de Herodot
la 700.000 de ostași, armată ordonată, cu o
disciplină de fier, cu o tactică de luptă bine
elaborată, cu o logistică de care și astăzi ar
fi mândri generalii de armată și cu eficiența

validată de aria extinsă a cuceririlor, secondată
„pe apă” de cele 700 de corăbii de luptă de-o
parte și forța armată a sciților și a geților,
mult, mult mai mică, compusă în principal din
războinici călare, maeștri în tragerea cu arcul de
pe cai, specialiști în vânătoare, tehnică pe care o
adoptă și în apărare, sălbateci aplicând hărțuirea
dușmanului până la epuizare, este folosită de
Eminescu într-un mod absolut inedit. Potrivit
unui principiu din fizică pe care-l evidențiază, al
relației dintre acțiune și reacțiune și mai ales de
transfer a diferenței valorilor-potențiale ale armatelor lor. Astfel, datorită motivației rezistenței
în fața unei agresiuni uriașe, victoria celei mici
asupra forței mai mari este posibilă și explicată
logic de el. Citez:
„În istorie caută să constatăm valoarea termenilor. Pentru a măsura rezistența unui popor
în contra unui atac sau a unei cuceriri trebuie
să știm ce putere reprezenta acel atac sau acea
tentativă de cucerire. Ștefan cel Mare s-a luptat
contra turcilor sub Mohamed al II-lea( culmea)
în contra ungurilor sub
Matei I (culmea), va
să zică rezistența care-a trebuit s-o opuie acestora este egală, dacă nu superioară atacului survenit. (rezultă că, n.a. ) Ștefan V.(odă) e mare.
Tot astfel, Mircea I s-a luptat în contra lui Murad
I, în contra lui Baiazid Fulgerul. (Deci n.a.) Mircea
I e mare. Mihai Vodă s-a luptat în contra turcilor
în decadență, în contra ungurilor în decadență.
El era relativ mai mare decât aceștia, însă în realitate mic. ( A depins de, n.a.) Starea de mizerie
din vremea lui.” (422) 2257
Despre influența factorului emoțional generator de adrenalină dar și de memorator pentru
istorie, Eminescu zice:
„E condițiunea absolută a unei istorii
naționale, ca să ție cont de mișcările sufletești
ale unei națiuni, de toată unirea impresiunilor
pe care le produc împrejurări și întâmplări în
sufletul ei. Firul cel roșu, antiteza împrejurărilor
de dinafară e individualitatea caracteristică și
internă a poporului însuți. Aceasta trebuie să
fie călăuza în labirintul istoriei, numai că individualitatea aceasta trebuie înțeleasă, și trebuie
înțeles totodată că toate combinările sale cu
întâmplările timpului sunt organice și conforme
cu îndividualitatea însăși.” (434) 2254
„Și când strănepoții vor citi odată despre
luptele naționale, reflectate nu în lumina nouă a
teoriei, care o preface într-o luptă de interese, ci
în lumina viorie a simțământului, cu toată bogăția
de culori, de pasiune, de înamorare specifică în
fetișurile naționalismului-citirea acestor fapte va
face asupra lor impresia romantică, care asupra
noastră o face răzbelul cruciaților și cavalerismul de atuncea....” (7) 2287 „Am putea zice
că adevărul nici nu interesă minciuna. Ce seacă
și neplăcută ar fi o istorie care ar arăta pur și
simplu ca un om dezbrăcat de închipuirile cu
care-și îmbracă voința, un motor orb și surd,
care zdrobește sau e zdrobit, în fine această
dinamică a puterilor sociale, dezbrăcată de filosofie și politică, de formele, vorbele, pompele
esterioare strălucite. Prin urmare, chiar în istorie ne interesează paradele ei, pompa, hainaminciuna-însă nu acea rădăcină întunecoasă a
tuturor acestor nerozii: egoismul.” (7 v)
Aducând în fața cititorului-spectator o luptă
crâncenă dintre o imensă mașină de cucerit care
era armata lui Darius și lupta pe viața și pe moarte a sciților și geților care-și apărau pământul,
Eminescu are genialitatea de a lăsa confruntarea
anonimă, atemporală, putând fi vorba în discursul lui Mircea cel Bătrân despre oricare dintre
luptele duse în mia de ani care se scursese de
la Darius la Baiazid deși face clar trimitere la
prima încleștare ( din anul 514 î.e.n). În același
timp, având și calitatea dea a sugera totalitatea
acestor lupte, nenumind-o pe prima decât prin

elemente complet definitorii : „au cerut pământ
și apă”, „legând vas de vas”,” Dunăre”, Eminescu
le însumează cumva, dând astfel o forță-sumă a
tuturora, care amplifică astfel amenințarea din
discursul lui Mircea.
Crează astfel o hiperbolă-metaforă pe care
se sprijină conturarea însăși a personalității voievodului român care și fără a folosi epitete laudative, capătă dimensiuni antitetice primei și sigurei descrieri: „un bătrân atât de simplu”,lăsând-o
curată , eroic existentă numai în imaginația
cititorului stimulată de senzațiile obținute în
subconștientul, prin intrarea-participarea lui în
acțiunea luptei dintre perșii lui Darius și sciți.
Un alt element care accelerează și amplifică
în poezie acțiunile apărătorilor gliei străbune
este faptul că sciții nu au un conducător declarat, nu au un conducător cu un nume. Astfel
forța și voința unei armate nu mai esre tranferată
unui singur prsonaj anume,, a conducătorului
„X, ci rămân ale tuturor, căpătând forța unui
destin de oracol, de neocolit ca verdictul unui
cor antic dirijat de voința și forța colectivă, la
care participă teritoriul apărat însuși, tocmai
acea apă și acel pământ cerut devenind ostile
agresorilor, anticipând și legitimând versurile
profetice printr-un fel de extrapolare pentru
oricare agresor: „De aceea, tot ce mișcă-n țara
asta, râul, ramul/ Îmi e prieten numai mie, iară
ție dușman ți-este/ Dușmănit vei fi de toate făr
a prinde chiar de veste”
Iată cum numai cu câteva versuri dintr-o
poezie descoperim un Eminescu altfel, cu totul
altfel decât cel cunoscut la primă vedere, învățat
până acum. S-ar încumeta oare cineva să caute
și ce a ascuns-motivat geniul lui Eminescu în
celelalte mii de versuri?...
13.02.2019 / Horezu

Iredentism
la Valea Uzului

(de... INĂLȚARE/ ZIUA EROILOR, 6 iunie 2019)
A venit la noi și PAPA
Să facă pace între rude
Din ceru-nalt ne-a sfințit apa
Și pe cei buni, dar și pe iude.
Mereu unii închid cărarea
Pun egoist hotare între frați
Nu-și pot înfrânge supărarea
De-a fi-mpreună prin Carpați.
Nu avem dreptul la uitare!
Cinstim eroi și sfinți martiri
Din veacuri multe, cu răbdare,
Fii ai pământului și... musafiri!
În moarte sunt cu toți egali
Aceiași mumă îi cuprinde
Să nu fim deci nici huni, vandali
Când pacea de cei buni depinde.
Am obosit, revendicând strămoși
Daco-romani și înrudiri prin vreme
Din care ne-am ivit oameni frumoși
Cu sânge roșu de creștini în vene.
Ura barbară însă nu prea iartă!
Iubirea? Doar un cuvânt, nu-i pace!
Când megieșul-și plânge-o hartă
Și...„creștinește” gard își face!
Mai cată pricini de tot felul:
Țâfne și vorbe de ocară
Grădinii Maicii-i vrea răzbelul
An după an! A câta oară?

M. Sporiș
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Crâmpeie din viața culturală vâlceană.
Înființarea tipografiei de la Râmnicu Vâlcea
Drd. Ionuț Ciucă1
Introducere
Introducerea tiparului în Țările Române în primul deceniu al
secolului al XVI-lea, la o jumătate de secol de la invenția lui de
către Johannes Gutenberg, a constituit un moment de mare
însemnătate pentru cultura și viața bisericească a țărilor noastre.
Considerat cea mai revoluționară tehnică de la începutul epocii
moderne2, tiparul românesc va cunoaște la începutul secolului al
XVIII-lea cea mai prolifică perioadă din existența sa, aceasta grație
evlaviosului domnitor Constantin Brâncoveanu, aprig susținător
al culturii, precum și datorită iscusiților meșteri tipografi care au
activat în această perioadă.
Un eveniment de seamă pentru istoria tiparului românesc îl
reprezintă înființarea centrului tipografic de la Râmnicu Vâlcea
odată cu numirea ieromonahului Antim Ivireanul în scaunul
episcopal de aici. Deși nu era prima tipografie din eparhie, trebuie
să admitem că tipografia de la Vâlcea a avut un rol important în
cultura și spiritualitatea românească. Să vedem în cele ce urmează
în ce condiții ia ființă această nouă tiparniță, precum și primele
tipărituri ieșite de sub teascurile ei.
I. Părintele tipografiei vâlcene – Episcopul Antim Ivireanul:
noi considerații despre venirea în Țările Române
Este cunoscut faptul că în 1705, în urma înlăturării episcopului
Ilarion, este ales în scaunul episcopal al Râmnicului ieromonahul
tipograf Antim Ivireanul3. Nu rămâne foarte mult timp aici, căci
în 1708 murind bătrânul mitropolit Teodosie (27 ianuarie 1708),
episcopul Antim a fost chemat să-i ia locul. Calitățile de conducător
duhovnicesc și aprig luptător pentru apărarea Ortodoxiei, pe care
le-a demonstrat din plin până atunci, l-au făcut chiar pe răposatul
mitropolit să lase poruncă ca urmașul său să fie Antim Ivireanul4.
Lucrurile așa se întâmplă, căci la 28 ianuarie 1708, soborul
ierarhilor, egumenilor și boierilor adunați pentru alegerea unui
nou mitropolit s-a pronunțat pentru Antim al Râmnicului.
Recunoscut ca o figură emblematică a artei tipografice
românești, ocupând un loc de frunte în dezvoltarea spiritualității
și culturii române, fapt pentru care s-a scris foarte mult despre
el în literatura de specialitate, totuși, mărturiile referitoare la
viața și activitatea lui până la venirea în Țara Românească sunt
contradictorii și în multe cazuri fără susținere documentară. Cu
toate acestea, ultimele cercetări în domeniu au reușit să elucideze
anumite aspecte neclare până acum din prima parte a vieții
marelui ierarh georgian. Să vedem și noi în rândurile următoare
despre ce este vorba, limitându-ne a prezenta doar traseul
parcurs de Antim Ivireanul până la venirea lui în Țara Românească
unde avea să desfășoare o prodigioasă activitate tipografică și
să-și afirme pe deplin calitățile de episcop între 1705-1708 și de
mitropolit între 1708-1716.
S-a născut în satul Ude5 din Gruzia sau Iviria (Georgia)6, din
părinții Ioan și Maria7, primind la botez numele de Andrei8. Căzut
de tânăr sub robia turcească a fost răscumpărat, conform scrisorii
din 1709 a patriarhului Hrisant Notara către Ianache Văcărescu9,
de patriarhul Dositei al Ierusalimului (1668-1707)10. La scurt timp
a intrat în cinul monahal de la Sfântul Mormânt din Ierusalim și
s-a călugărit cu numele Antim. În acest mediu și-a aprofundat
latura spirituală și tot aici a învățat limbile greacă, arabă și turcă.
Patriarhul Dositei având strânse legături cu țările noastre îl aduce
pe Antim la mănăstirea Cetățuia de lângă Iași, mănăstire închinată
de domnitorul Gheorghe Duca Patriarhiei Ierusalimului11. Aici,
călugărul Antim a învățat limbile română și slavonă, precum și
meșteșugul tiparului, căci la această mănăstire moldovenească a
fost înființată, cu sprijinul domnitorului, o tipografie grecească al
cărei prim scop era tipărirea de cărți pentru apărarea Ortodoxiei12.
Conducătorul noii tipografii a fost ieromonahul Mitrofan,
ucenicul mitropolitului Dosoftei al Moldovei. Din scrisoarea de
care aminteam mai sus aflăm că aici a învățat Antim meșteșugul
tiparului13, de la Mitrofan, care, în 1682 fiind ales episcop de Huși
se pare că a încredințat conducerea tipografiei și a mănăstirii
lui Antim14. În 1686 Mitrofan venind în Țara Românească, la
București, unde este numit conducătorul tiparniței de aici,
probabil el este cauza pentru care Antim se stabilește și el la
București după această dată15. Întrucât în 1691 Mitrofan este ales
episcop la Buzău, în locul lui la conducerea tipografiei este ales
Antim Ivireanul16. De acum începe ascensiunea ieromonahului
Antim, care, cu timpul, ajunge unul din cei mai străluciți ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române.

II. Înființarea tipografiei de la Râmnicu Vâlcea
Activitatea editorială de la Râmnicu Vâlcea debutează la
începutul secolului al XVIII, în 170517, odată cu alegerea lui Antim
Ivireanul în scaunul episcopal de aici. Om cu deosebite calități,
apreciat de contemporani, „egumenul chir Antim de la Snagov”,
ales la 16 martie 170518 episcop al Râmnicului, a înființat aici
prima tipografie din oraș, care, cu mici întreruperi, a funcționat
vreme îndelungată pe lângă scaunul episcopal, ocupând un loc
de frunte în mișcarea culturală din secolul al XVIII-lea și începutul
celui următor19.
Făcută „nu atât din veniturile casei, cât din sudorile feaței
mele”20, după cum declara însuși ierarhul, tiparnița a fost instalată
în partea de miazăzi a orașului, sub dealul Capela, unde se mai
păstra chiar pe la 1880 sub numele de „casa tipografului”21.
Majoritatea cercetătorilor, dintre care amintim numai pe
episcopul Athanasie Mironescu22, George Ionescu23, Aurelian
Sacerdoțeanu24, pr. Niculae Șerbănescu25, Gabriel Ștrempel26,
pr. Mircea Păcurariu27, Doru Bădără28, sunt de părere că ctitorul
tipografiei, Antim Ivireanul, a înzestrat tiparnița de la Râmnic cu
utilajul tipografic de la Snagov. În susținerea acestei ipoteze se
invocă timpul scurt de la numirea sa ca episcop și apariția primei
tipărituri (care este imprimată în același an – 1705), iar pe de altă
parte, știut fiind faptul că materialul tipografic de la mănăstirea
Snagov era proprietatea lui Antim Ivireanul, el avea tot dreptul să
facă cu el ce va găsi de cuviință. Și întrucât în 1705 el se stabilește
la Râmnic datorită demnității în care fusese rânduit și constatând
faptul că aici nu există activitate editorială, activitate ce l-a
consacrat și pe care o iubit-o nespus, își aduce de la București,
căci acolo se afla materialul tipografic de la Snagov, propriile
utilaje pe care avea să le instaleze la tipografia de la Vâlcea.
Conștient de misiunea pe care o avea de realizat, episcopul
Antim Ivireanul, „singurul Vlădică de mai multe ori artist”29, prin
activitatea sa tipografică de la Râmnic s-a dovedit atât un sprijinitor
al Ortodoxiei de pretutindeni30, cât și un susținător al procesului
de românizare a slujbelor bisericești31. Într-un timp relativ scurt
(mai puțin trei ani) la Râmnic au văzut lumina tiparului nouă
cărți, dintre care trei grecești, trei slavo-române și trei românești.
Privind la aspectul grafic al acestor tipărituri putem remarca
calitatea deosebită cu care au fost executate, ele fiind „legate
trainic, în piele peste tot, folosind tăblii masive, cu un dichis
decorativ, presat cu fier sec (fără poleire), dar la cald, dispunând
de fileturi și ștempele specifice”32. Toate aceste realizări duc la
concluzia că tipografia de la Râmnic a fost una mare, înzestrată cu
cel puțin patru prese și opt case de litere, precum și cu instalații și
unelte necesare turnării și corectării literelor33.
La numai trei ani de la numirea sa în scaunul episcopal de la
Râmnic, Antim Ivireanul este chemat la treapta cea mai înaltă a
ierarhiei bisericești, anume aceea de mitropolit al Țării Românești.
Din păcate, odată cu această mutare își întrerupe activitatea și
tipografia de la Râmnicu Vâlcea, căci Antim strămută utilajul
tipografic la Târgoviște34. Cu toate acestea, orașul de pe malul
Oltului îi poartă neobositului ierarh o deosebită recunoștință,
căci prin tiparnița și cărțile imprimate aici, cât și prin înființarea
unei școli românești gratuită pentru copii, a înnobilat orașul,
pregătindu-l, într-un timp destul de scurt, să devină în secolul al
XVIII-lea „capitală a tipografilor”35.
Urmașul lui Antim Ivireanul, episcopul Damaschin Voinescu
(1708-1725), va încerca să refacă tipografia, dar împrejurările nu-i
permit acest lucru, căci în 1716 se instaurează regimul fanariot,
ceea ce blochează pentru moment năzuințele sale, iar în 1718
Oltenia a trecut sub stăpânirea Imperiului Habsburgic. Abia spre
sfârșitul vieții (1724), după îndelungate insistențe, episcopul
Damaschin a primit din partea autorităților habsburgice acordul
de a înființa la Râmnicu Vâlcea o tipografie nouă36.
III. Primele tipărituri ieșite de sub teascurile tipografiei de
la Râmnic
Ajuns la Râmnic, în locul episcopului Ilarion care avusese
unele afinități cu catolicii, episcopul Antim începe imediat lucrul
la tipografia nou înființată în oraș. Și întrucât misionarii catolici își
întețiseră propaganda, asta și grație fostului episcop, ortodoxul
convins, Antim Ivireanul, a considerat că trebuie să vină urgent în
sprijinul păstoriților săi ortodocși cu o carte apologetico-polemică
care să expună concret doctrina ortodoxă. Este vorba de lucrarea
patriarhului Ierusalimului Dositei Notara, Tomul Bucuriei37.
Tipărită în limba greacă, cuprindea cinci lucrări polemice împotriva
catolicilor: epistolele lui Fotie, patriarhul Constantinopolului;

unele însemnări de la sinodul al optulea ecumenic; scrierea lui
Nicolae Doctorul filosoful împotriva primatului papal; un dialog
între doi monahi împotriva latinilor38. Cartea era publicată la
inițiativa și cu cheltuiala patriarhului Dositei al Ierusalimului.
Din prefața semnată de acesta reiese că lucrarea trebuia să vină
în sprijinul ortodocșilor din Polonia, unde patriarhul aflase că
„papolatrii ... au poruncit ca preoții ortodocși să se facă uniați
și să primească acestea patru: să spună simbolul cu adaosul, și
câți se vor face preoți să nu se însoare, și proscomidie la liturghie
să nu facă, și să aibă drept cap al Bisericei pe Papa Romei, fără
de păcat și atotputernic”; de asemenea, lucrarea era destinată
și „sârbilor, vlahilor și grecilor din Ungaria, Ardelia (Transilvania),
Sârbia și Horvația (Croația)”39, unde iezuiții au impus crezul cu
adaosul filioque, azimile, purgatoriul și proclamarea infailibilității
papei. Și întrucât în Râmnicu Vâlcea catolicii începeau să prindă
rădăcinii, este de la sine înțeles că lucrarea îi viza și pe creștinii
ortodocși din acest oraș. În continuare, patriarhul vorbește
despre atitudinea adoptată de cardinalul Kollonich împotriva
ortodocșilor din monarhia austriacă, acuzându-l că a „silit și
tiranisit în amintitele provincii pe Ortodoxii atât hirotoniți cât și
laici să urmeze papismul”, concluzionând că papalitatea „nu este
altceva decât ruperea de la Dumnezeul cel adevărat și unia cu
papistașii nu este altceva decât unirea vădită cu dracul”40.
Conștient de nevoia de cărți bisericești, noul episcop
dă la lumină o impunătoare lucrare liturgică (avea 406 file),
Antologhionul, adecă Floarea Cuvintelor41, ce se tipărea în slavoromână cu cheltuiala spătarului Mihai Cantacuzino și „prin
osteneala iubitorului de D(u)mnezeu Kyr Antim Ivireanul Episcopul
Râmnicului”42. Era o carte ce acoperea lipsa cărților bisericești,
remarcându-se totodată prin volum și execuție.
În același an în care a ajuns la Râmnic și tipărise două lucrări
foarte importante, una pentru susținerea Ortodoxiei, iar cealaltă
pentru nevoile cultului, episcopul Antim Ivireanul isprăvește de
tipărit o lucrare proprie extrem de necesară slujitorilor Domnului.
Este vorba de Învățătură pre scurt pentru taina pocăinții43, o
cărțulie de numai 50 de pagini tipărită cu sprijinul financiar al
marelui paharnic Șerban Cantacuzino44. Era o carte ce servea
pregătirii preoților, a felului cum trebuie să se comporte aceștia
în scaunul de spovedanie. Broșura o putem împărți în două părți:
cea dintâi, cu caracter omiletic, se adresează în egală măsură
atât preoților, cât și credincioșilor și cuprinde învățături despre
pocăință, despre spovedanie și despre necesitatea canonului45.
Cea de-a doua parte se adresează duhovnicului, specificând pe
de o parte calitățile pe care trebuie să le posede preotul, iar pe
de altă parte cuprinde un îndreptar practic ce conține modul în
care trebuie să se desfășoare mărturisirea și cum trebuie aplicat
canonul46. Lipsa unor astfel de învățături ce le cuprindea broșura
alcătuită și tipărită de Antim în 1705 ne duce cu gândul că ea a
fost tipărită într-un număr mare și răspândită în toate cele trei țări
românești (mai ales că era imprimată în limba română).
Anul 1706 aduce unele schimbări la tipografia de la Râmnicu
Vâlcea. Preocupat cu treburile spirituale și organizatorice ale
eparhiei, episcopul Antim încredințează conducerea tipografiei
iscusitului său meșter Mihail Iștvanovici47. Se tipăresc acum mai
multe cărți bisericești, unele dintre ele pentru prima dată, prin
aceasta îmbogățindu-se patrimoniul spiritual și cultural al Bisericii
Ortodoxe.
O lucrare importantă și unică în același timp a fost
Evhologhionul adecă Molitvelnicul tipărit la Râmnic în 170648. Era
o lucrare mare, de 454 de pagini, ce cuprindea în realitate două
lucrări distincte: mai întâi un Liturghier și apoi un Molitvelnic49.
Era un caz nemaiîntâlnit în istoria tipăriturilor românești, acest
volum cuprinzând primele ediții românești ale Liturghierului
și Molitvelnicului din Țara Românească50. Pentru tipărirea
Liturghierului, episcopul Antim a folosit ediția transilvăneană a
acestei cărți a protopopului Ioan Zoba din Vinț, din 168751. Însă,
revizuirea făcută vechiului text de către Antim Ivireanul52 a făcut
din Liturghierul tipărit acum cea mai bună versiune românească
a acestei cărți liturgice, care va sta la baza tuturor edițiilor
următoare până în zilele noastre53.
Moltvelnicul a fost tradus de Antim după ediția grecească
tipărită la Veneția, în 1691, de Nicolae Glykis, după cum se
precizează într-o notă finală din carte54. Dacă privim cuprinsul
acestei lucrări putem observa că el a rămas până astăzi aproape
neschimbat. Deci putem afirma că și el a stat la baza edițiilor
următoare.
(Continuare în pag. 16)
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SPITALUL DE CARDIOLOGIE „CLINICCO” A EFECTUAT CEA DE-A 2000-A
OPERAȚIE PE CORD DESCHIS LA BRAȘOV

S

pitalul de Cardiologie Clinicco are bucuria să vă anunțe
efectuarea a 2000 de operații pe cord deschis la Brașov. Cel
al 2000-lea pacient a fost un bărbat de 64 de ani, aflat la a doua
operație pe inimă, o intervenție pentru înlocuirea valvei aortice.
„Pacientul fusese operat în Italia în urmă cu 9 ani, plastie
de valvă aortică și înlocuire de aortă ascendentă, însă între timp
valva aortică a degenerat și trebuia neapărat înlocuită. A fost o
operație dificilă, din cauza aderențelor, însă a mers foarte bine,
pacientul a fost externat a șasea zi și acum se simte foarte bine.
În ultimii ani, chirurgia cardiacă a evoluat foarte mult, dacă acum
douăzeci de ani mortalitatea era de peste 10%, acum a scăzut
undeva sub 2-3 %. Ce este foarte important de menționat este
că la Clinicco există ceea ce noi numim Heart Team (Echipa Inimii), compusă din cardiologi clinicieni, cardiologi intervenționiști,
electrofiziologi, anesteziști și chirurgi, o echipă interdisciplinară
unică în peisajul regional, care evaluează fiecare pacient și ia cele
mai bune și potrivite decizii pentru vindecarea acestuia”, a spus
dr. Narcis Filipescu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful
secției de chirurgie cardiovasculară.
„A fost o operație dificilă mai ales pentru că a existat tot timpul
riscul unui stop cardiac, pentru care eram pregătiți să intervenim
în primele secunde, însă din fericire nu a fost cazul acum. Oamenii
se tem de operația pe inimă, mai ales de partea de anestezie, însă
trebuie spus că în zilele noastre riscurile au scăzut foarte mult,
avem tehnologie și tratamente de ultimă generație care susțin
bolnavul în feluri fără precedent până acum”, spune dr. Cristian
Stănescu, medic primar anestezie-terapie intensivă, șef secție ATI.

„Riscul de a face o operație pe cord deschis, atunci când
există indicație pentru aceasta, este mult mai mic decât a nu o
face, pe termen scurt și mediu, în ceea ce privește prognosticul
vital, iar calitatea vieții este mult îmbunătățită atunci când se face
intervenția chirurgicală. Ce trebuie să știe pacientul este că o astfel de operație poate dura între 2 și 6 ore, în funcție de complexitate, iar durata medie de spitalizare este o săptămână. De obicei,
pacientul își poate relua activitatea obișnuită după o perioadă
de recuperare de minimum două săptămâni și maximum două
luni”, afirmă dr. Emanuela Ciobanu, medic specialist chirurgie
cardiovasculară.
În cei 10 ani de existență, peste 50 000 de pacienți au fost
tratați la Clinicco Brașov. Echipa medicală a efectuat 2000 de
operații pe cord deschis și peste 16 000 de coronarografii, a im-

plantat peste 5000 de stenturi și aproximativ 2300 de defibrilatoare și stimulatoare cardiace.
Printre realizările medicale de excepție se numără:
•Cel mai performant sistem de resincronizare cardiacă implantat în premieră națională la Clinicco Brașov
•Primul spital din Europa de Est unde a fost implantat un dispozitiv CCM (de modulare a contractilității cardiace), un aparat
revoluționar în tratarea insuficienței cardiac.
•Primul stimulator cardiac cu funcție auto-RMN din țară.
•Intervenție minim invazivă de endoprotezare a unui anevrism de aortă abdominală juxtarenal, cu ajutorul unei endoproteze
de ultimă generație, folosită pentru prima oară în România
•Primul monitor cardiac miniaturizat din Transilvania.
•Endoprotezare de aortă abdominală cu singurul sistem revolutionar care sigilează sacul anevrismului
Demararea proiectului de aterectomie rotațională (rotablație)
– tehnologie de vârf care vine în sprijinul pacientului cu leziuni
aterosclerotice complexe.
•Clinicco Brașov continuă să fie un centru medical de referință
în cardiologia românească, unul dintre cele mai căutate și apreciate spitale din România, singurul spital din regiune unde se operează pe cord deschis și singurul care tratează pacienții cu tulburări
de ritm și conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile.
Cu mulțumiri,
Florența Dănilă,
Manager marketing Clinicco Brașov
0729 83 27 67

Crâmpeie din viața culturală vâlceană...
(Urmare din pag. 15)
Ambele cărți au fost tipărite de ipodiaconul tipograf Mihail
Iștvanovici, care semna și prefața, închinată „prea cinstitului și
iubitorului de Dumnezeu, al mieu stăpân, și de binefăcătorului
părinte kyriu Antim Ivireanul”55.
O altă carte liturgică slavo-română tipărită acum a fost
Octoihul adecă Osmoglasnic (1706)56. Este vorba de Octoihul mic
care se tipărea din nou la numai câțiva ani după ce Mitrofan îl
tipărise tot în slavo-română la Buzău57. Acest lucru demonstrează
lipsa cărților liturgice, datorată în unele cazuri de tirajul scăzut al
anumitor cărți imprimate în tipografiile din țară. Octoihul tipărit
acum cu cheltuiala spătarului Mihail Cantacuzino a fost lucrat de
Mihail Iștvanovici care, spre deosebire de alte tipărituri, a fost
bogat ilustrat58 ceea ce-l făcea mai deosebit față de celelalte cărți
ieșite din oficinele lui Antim.
A treia carte bilingvă tipărită la Râmnicu Vâlcea imediat după
ce se înființează tipografia în acest oraș a fost Adunarea slujbei
Adormirii Născătoarei de Dumnezeu cu paraclisul cel de obște59.
Tipărită tot în 1706 de către Mihail Iștvanovici, cuprindea slujba
Adormirii Maicii Domnului alcătuită din: Vecernia mică, Paraclisul
Maicii Domnului, Vecernia mare, Utrenia, Liturghia, Rânduiala
polieleului și Canoanele sâmbetelor60.
Întrucât limba greacă avea rădăcini adânci la noi în țară, în
1706 se tipăresc încă două lucrări în această limbă, după Tomul
Bucuriei de care am vorbit puțin mai sus. Este vorba de lucrarea
profesorului Gheorghe Maiota, Cuvânt la patima Domnului61 și
lucrarea lui Radu Brâncoveanu, Cuvânt panegiric la Sf. Nicolae62.
Ambele erau de dimensiuni reduse, prima având 51 file, iar a
doua 23, și probabil au fost destinate unui număr mai redus de
cititori întrucât greu s-au găsit aceste broșuri. În anul următor,
adică în 1707, cartea întocmită de Gheorghe Maiota (Cuvânt la
patima Domnului), respectând aceleași caracteristici ale ediției
grecești din 1706, a fost tradusă în românește și tipărită. Cu
această lucrare se încheie pentru moment activitatea tipografică
de la Râmnicu Vâlcea, căci în 1708 materialul tipografic de aici
este mutat la Târgoviște.

Concluzii
Din cele prezentate putem observa că orașul de pe malul
Oltului, prin tipografia înființată aici la începutul secolului al XVIIIlea, a jucat un rol important în susținerea și dezvoltarea culturii și
spiritualității românești. Cu o activitate destul de intensă, atât ca
volum, cât și ca executare tehnică, tipografia de la Râmnicu Vâlcea
avea să devină în decursul vremii un important centru cultural și
național din Țara Românească, continuând tradițiile editoriale de
la mănăstirea Govora.
În mai puțin de trei ani au ieșit de sub teascurile tipografiei de
la Râmnic nouă cărți: trei grecești, trei slavo-române și trei în limba
română. Unele din acestea au contribuit la apărarea românilor
în fața unor tendințe de deznaționalizare, dar au constituit și
un mijloc de apărare împotriva propagandei romano-catolice și
protestante. Totodată, aceste cărți veneau în sprijinul clericilor
și al credincioșilor ortodocși, iar faptul că Antim Ivireanul începe
să elimine limba greacă și limba slavonă din cult prin tipărirea
cărților liturgice în limba română, îl așează pe un loc fruntaș în
ceea ce privește românizarea cultului liturgic ortodox român.
Cărțile tipărite acum vin să îmbogățească patrimoniul cultural
al neamului nostru și să ridice nivelul educațional al clericilor și
credincioșilor români.
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comunicări și articole, editată de Centrul de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul” – Rm. Vâlcea, volum îngrijit de Prof. Dr. Ioan. St.
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note și anexe de Ștefan D. Grecianu, Institutul de Arte Grafice „Carol
Gӧbl”, București, 1906, p. 181.
5
Arhim. Mihail Stanciu, „Considerații despre originea Sfântului Antim Ivireanul”, în: Ortodoxia, seria a II-a, IV (2012), 3, p. 166. Această informație
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provine dintr-o veche tradiție locală care afirmă că acest sat, Ude, a fost
locul nașterii și al copilăriei Sfântului Antim Ivireanul. Această localitate
era situată în regiunea Meskheti din sudul provinciei Samtskhe, aproape de granița cu Turcia. Numele de familie ar fi fost Khurtsidze, familia
sa fiind de viță nobilă, lucru ce a permis tânărului Andrei să primească o educație aleasă. Faptul că a ajuns rob la o vârstă fragedă se poate confirma prin faptul că bande de hoți furau frecvent tineri și tinere
de aici pe care-i vindeau otomanilor. A se vedea: Arhim. Mihail Stanciu,
„Considerații despre originea...”, pp. 166-167.
(...)
61
B.R.V., I, pp. 469; IV, p. 221. „Cuvânt panegiric la cei întru ierarhi făcător de minuni, marele Nicolae, rostit întru vecinica amintire a lui Preda
Brâncoveanu de Radu, fiiul Domnitorului Țării Românești D. D. Ioan Constantin Basarab Brâncoveanu și tipărit în Prea Sfânta Episcopie a Râmnicului de către Mihai Iștvanovici ipodiaconul, în anul 1706”. Cf. Pr. Niculae
Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf”, p. 734.
62
B.R.V., I, pp. 478-479. „Cuvânt la mântuitoarea patimă a Domnului
nostru I(isu)s H(risto)s făcut de propovăduitoriul Sf(i)ntei Ev(an)g(he)lii
al Besearecii cei mari Kyr Gheorghe Maiota, al limbii ellinești și latinești
dascăl al prea luminaților fii ai blagocestivului Domn al Ungro-Vlahiei Io
Constantin B. B. Voevod. Typărit de Mihai Iștvanovici ipodiaconul tipograful”. Cf. Pr. Niculae Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf”, p. 734.
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