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Trist, dar adevărat!

VIRUSUL  ANTICULTURAL ATACĂ OAMENII
„ÎMPREUNĂ”...ȘI ALTELE!
Petre CICHIRDAN

P

ână și chioșcarii din presă s-au revoltat că nu se mai fac ziare
în capitală. Chioșcurile se vor închide pronosticau chioșcarii,
atunci, când ne-am trezit și noi și am dus la vânzare „Povestea vorbii
21” nr 1 pe 2020. Supărați erau vanzătorii de ziare că oamenii de
cultură scriu și nu spun prostii care să vândă ziarul! Supărați erau că
și politicienii stau acasă și nu mai dirijează cotidienele! Îmi spuneau
ei, supărați nu știm pe cine: să stăm și noi, chioșcarii, acasă! și vii și
dumneata cu ziarele ăstea de cultură, păi nu vezi că toți stau închiși în
casă și nu mai primim niciun ziar? Ei, pe dracu, nu vedeți că la primărie,
la prefectură, la județ, la toate cele legate între ele lucrează toți?...
Deh, dar domnul meu, nu vedeți că este ora 14:00!? ce Dumnezeu!...
Dar, am murmurat eu extrem de instabil, dacă mi le-au tipărit, cu
atât mai bine, scoteți-le pe tarabă! doar sunt ale Râmnicului, sunt
ale mele - ale cetățeanului, nu vedeți ce scrie pe prima pagină!? …
„Fobia politicienilor pentru generația de 65 de ani și mai mult!...fobia
față de Cultură?” …Politicieni, care, ca să producă reformele nemuncii
specifice începutului de secol XXI au trimis acasă oamenii de care
aveau nevoie, chiar și pe cei de 49 de ani pe care i-au făcut doctori
în științe cu leafă normată, generali, pensionari! trezindu-se acum
cu jumătate - jumătate: oameni care muncesc și pensionari! dacă
nu chiar mai rău ne spune ministrul muncii: jumătate din prima jumătate…bugetari!! Păi de unde atâția bani de pensii și de majorări de
pensii prin lege? …Da, la români scadența a venit, urma în această
toamnă o creștere de 40 procente și la anul o dublare! Doamne ce
porcărie! care ne place din moment ce la cei mai mulți le-au triplat
salariile, iar altora, în 2005, la recalculare, din trei puncte de pensie leau făcut…unul! Au trecut 15 ani de mizerie. Cum de ne-am lăsat conduși de niște incapabili, de niște nebuni? „Nu″, spun aceștia de acum,
noi nu am știut, căci altfel nu luam guvernarea în atari condiții. Chiar
așa, n-am știut nici de chestia asta, faptul că aici și la UE, după ce stai
patru ani la conducere, un mandat, iei o pensie în plus care este mai
mare ca pensia de bază, legală! ...Și ce dracu am făcut, de unde s-au
strâns atâția bătrâni? Ăștia, chiar, mai ales „bunicii noștri″, nu mai vor să
moară?...mama lor! pentru ce atâtea spitale și cadre medicale? cărora le-am mărit peste noapte de trei ori salariile!? ca să nu mai plece la
muncă, să trateze căpșunarii? Doamne, câte argumente pentru viață
a avut bețivanul Ivan Turbincă când a trimis Moartea peste oameni,
nu să-i omoare, ci să roadă și să mănânce pădurea bătrână! De, așa le
trebuie dacă l-au scos din armată, l-au reciclat, trimițându-l la pensie
pe o lege strâmbă pe soldatul rus-cetățean român-Ivan Turbincă, mare
specialist în războaie convenționale și, acum la pensie, fără serviciu
suplimentar mare iubitor de viață scumpă, de femei, de votcă, de
kazacioc și vorbă multă… ce mai, politruc sadea!
*
Virusul prostiei, așa l-au numit unii, dacă nimeni nu a reușit să-i

dea un nume, în masă răspândit la români și europenii uniți sub
sceptrul socialismului științific și materialist bazat pe cercetarea de
laborator, pe cercetarea în epruvetă, pe șoareci și șobolani...Lucru
îmbucurător: proba cu testul nu mai pleacă la Londra ca medicii
români să primească OK-ul!...Da, ca în cazul găinilor!
*
Virusul anticultural i-am zis noi răspândit la politicieni și slugile
lor (băi aceștia, până nu vă faceți stagiatura de 20 de ani într-o
meserie practică, utilă, nu aveți ce să căutați în politică!) și care se
manifestă mai ales când este vorba de Legea 186 din 2003, impotentă
spun ei, căci, în articolul doi se spune: „poate” sau „nu poate” , dar
mai mult „nu poate”! paralelă cu legea culturală ministerială care
permite funcționarea artei profesioniste teatrale și muzicale fără
să te întrebe nimeni de unde provin banii, sau dacă se poate ori nu
se poate, din arealul local sau national; ca și funcționarea culturii
populare promovată de Institultul Național de Folclor care, e drept,
nu mai există, dar, rămânând casele de promovare a culturii populare
de masă și de patrimoniu, desigur, necorale-căci asta ne-ar mai fi
trebuit etc…
Și fiindcă veni vorba despre bani, și aici apare comedia cu
pensile speciale, începe să devină supărătoare confuzia care se
face voit între acestea și indemnizațiile pentru creație ale artiștilor și
publiciștilor care niciodată nu au fost plătiți pentru ceea ce fac…așa,
încât le indicăm cucoanelor de la ministerul muncii categoriile care
nu primesc pensii speciale pe criteriile celor false de la guvernare:
inventator, innovator, colecționar de premii și cartoane în inventică;
ziarist colaborator și profesionist fără retribuire (știm că nu se poate,
dar nu noi am desființat colaboratorii după anul 2000, activi conf.
L31/1991!!); scriitor cu cărți, muzician-compozitor-muzicant.

12 APRILIE 2020/ CÂND MINȚI TOATĂ ZIUA, NU TE MAI
CREDE NIMENI, NOAPTEA, CÂND ÎNCERCI SĂ SPUI ADEVĂRUL
Este epoca politrucilor, chiar și tineri, și a celor care ies în stradă
plătiți de ei. Domniile lor fac și revoluțiile, numai că Revoluția Română
din 1989 ca și celelalte încercări de revoluție cu contribuția străzii
au fost lamentabile eșecuri ale unor oameni neînvățați cu munca și
cu științele societății civile, cu dialogul civic. Acum în lunile martie și
aprilie bătrânii au fost închiși în casă, nefiind buni pentru tratamentul
de exterminare din spitale-rezervate virusului anticultural-în locul
spitalelor de campanie, care într-o reală pandemie trebuiau să apară
ca ciupercile, și nu să se infecteze spitalele și medicii și personalul
sanitar de specialitate! Atenție, este o crimă, un spital de campanie
se realizează în timp real, nu de război, maxim într-o săptămână; nu
cumva cineva să se trezească peste unu doi ani, eventual o Asociație a
victimelor pandemiei și să ceară socoteală pentru aceste incredibileoribile erori de politică medicală ...Bâtrânii sunt închiși în propria casă,

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la
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forțat, fără nici o motivație logică, bătrânii de 65 de ani! În schimb
tinerii sunt pe stradă transformând populația activă, ca și în 1989,
în...poliție sau mai bine zis în „Miliție″! desigur în uniforma gărzilor
patriotice, căci nu mai avem armată, iar dacă avem aceasta este
ocupată în teatrele de război, unde virușii nu sperie pe nimeni...
Apropo, ce n-aș da să pornească un război real cu lupte de stradă
(fiindcă știu că nu se mai poate așa ceva în secolul XXI și în lumea
civilizată-care nu poate fi negată) și s-o văd pe Larisa Iordachegimnasta (la această oră a dispărut de pe Yahoo, desigur, a
atenționat-o cineva și bine a făcut) în uniformă de polițist luptând
cu invadatorii americani, sovietici și chineji. ...Să „moară” fetele
ăstea tinere și frumoase că tot uniforma de „milițian″, le place!
Indiferent de regim (doar știți ce neveste aveau masculii ăștia mici
sau mari cu trese valoroase pe umăr!).

12 APRILIE 2020, ORELE 17:00/ POSTURILE DE
TELEVIZIUNE DEZBAT, COPIII ÎNVAȚĂ DIN LECȚII
TELEVIZATE, PĂRINȚII ȘI BĂTRÂNII DE 65 DE ANI SE CĂIESC
CĂ AU AJUNS SĂ TRĂIASCĂ RĂZBOIUL IMAGINAR.
Ia te uită ce fel de dezbateri (Realitatea TV). Anunț bombă,
vorbesc doctorii: „vom continua să trăim așa multă vreme″!
Tânăra populație fără locuri de muncă și cea batrână, care o ține în
viață, încă, pe cea tânără, trebuie să învețe să trăiască: să nu mai
iasă din casă, ca în Franța, unde săptămânal toți erau în piețele
publice cerând să se schimbe guvernul, președintele etc; în stradă
și să strige împotriva guvernanților! ...Da, sigur, a venit virusul fără
nume, să nu stea oamenii împreună, unii lângă alții. „Nu este nici o
problemă, în magazine, să treacă și să se atingă unii pe lângă alții,
virusul nu se ia! Se ia când se stă în contact mult timp″! Să nu mai
meargă adunați în alai de nuntă și alai pe stradă în urma mortului,
deși, acolo, câțiva, vreo opt, se poate! Un lucru bun: să scadă
corupția, să nu se mai organizeze concerte publice în aer liber

unde oamenii se calcă în picioare etc etc și să se spele cu săpun pe
mâini de mai multe ori pe zi, și, noutatea momentului! „cu săpun
și pe față cu apă caldă (mama mea cu un ten excepțional la 70 de
ani îmi spunea că nu s-a spălat niciodată la chiuvetă cu apă caldă
și săpun pe față)!... să nu mai bage degetul în cur, apoi în nas și în
gură; să nu se mai ștergă cu foi de porumb în loc de hartie igenică,
să spele găleata după ce aruncă closetul mobil în șanțurile de
scurgere a apelor pluviale atunci când plouă torențial; să nu mai
crească vaci și porci, și găini (ce repede s-a uitat de gripa aviară,
pesta porcină), dar au voie să plimbe cățeii cu limbi lungi de lins
la pisici. Băi netrebnicilor ziariști, plătiți pentru asta, de două luni
ne țineți în casă și ne amenințați, fiindcă încă nu am murit, că vom
mai sta încă câteva luni și, dacă trebuie, vom mai sta încă câțiva
ani!...Repet, peste câțiva ani poate s-o găsi cineva să vă cheme
în judecată pentru instigare la crimă în masă, mai rău, în casă!
Da, încă câțiva ani, până vom învăța să conviețuim social chiar și
în satele noastre frumoase fără apă curentă și canal!?...după 30
de ani de palavrageală curată. Credeți că toți acești „bătrâni” (cât
de neelegant vorbiți!, până acum le spuneați „Seniori″) de 65 de
ani, și chiar mai sus, cu trei mii - patru mii lei pensie pe lună se
vor mai înghesui, ca proștii, să vă dea vouă și la tinerii politruci de
mâncare și băutură, și bani de buzunar? Vor mai lua șefii voștri tot
tineri și tinere 45 de milioane de euro pe an? bani fără justificare
pentru coafură și silicoane, și tatuare între picioare? ...Da, vouă
vă spunem, geloșilor! pe cei din centrul și vestul Europei, unde
bătrânii, bunicii și părinții nu mai conviețuiesc cu tinerii...de mulți
ani!
*
Bat clopotele Arhiepiscopiei, bat, nu ca înainte bat, dar sunt
singurele care purifică aerul poluat; bat, iată, biserica este între
oameni, căci oamenii nu vor mai putea să stea unul lângă altul în
fața altarului! decât într-un spațiu de trei-patru metri pătrați...și
ăsta e doar începutul.

P.S. Măi dragă măi, „tovarășe Arafat”, noi putem vorbi de
război că oricum nu ne crede nimeni, dar domnia ta…în nici un
caz! (Yahoo, 12 aprilie 2020, orele 20:00) Și, încă ceva, dacă nu ai
bunici sadea, nu mai lăcrima pentru bunicii altora…

Fără politică la nivel local.Timișoara capitală culturală europeană

Judecătoarea Adriana Stoicescu: Vom dispărea ca neam nu 
din cauza unei molecule
(Publicat de FLUX 24 în 13 aprilie 2020)

S

ecretarul de partid, stăpânul absolut, s-a
reinventat. Dar esenţa lui e în toate cele
ce sunt şi e pregătit să ne ducă pe noi culmi
de civilizaţie şi progres…S-a şcolit şi acum rupe
câteva vorbe în engleză. Nu mai e îmbrăcat în
„alain delon-ul” care îl făcea să se distingă în
marea cenuşie de oameni mohorâţi. Nu mai are
tradiţionala şapcă şi nici şosetele albe asortate
grandios la costumul de stofă de proastă calitate.
Azi e cool.
Un lucru a rămas, însă, neschimbat. Minciuna.Instituţionalizată, încremenită, perenă. Comuniştii declamau, arătând spre Rege, acuzator,
„minciuna stă cu regele la masă, dar asta-i cam
demult poveste…”. Azi, în democraţie, minciuna
a devenit regina.

Minciuna rostogolită de zeci de ani, ipocrizia
combinată cu infecţia numită pilă ne-au adus
unde suntem acum. Am fugărit controlorii
de bilete, dar i-am lăsat nederanjaţi pe hoţii
de motorină şi vagoane. Am urlat împotriva
medicilor, dar am închis ochii la fabricile de
diplome, unde nici măcar pe la examene nu
trebuia să treci. Am ignorat jafurile care au
distrus ţara, dar ne-am lăudat peste tot că
suntem corecţi.
Mizeria şi corupţia din spitale sunt opera
noastră. Noi, la internare, punem singura şi
cea mai importantă întrebare „cât se dă la
doctor, cât la anestezist?”. Mizeria şi corupţia
din instituţiile publice sunt opera noastră.
Noi suntem cei care ne milogim la câte un ştab
să-l angajeze pe „cumnatul băiat bun dar fără
noroc”, chit că nu are nicio şcoală. Dar, nu-i aşa,

îl recomandă vocea şi talentul.
Şi plicul.
Au distrus comuniştii elitele, dar noi le-am încununat
munca. Noi am distrus învăţământul, cultura, cercetarea,
am aruncat la gunoi tot ce
înseamnă valoarea adevărată
şi i-am lăsat apoi pe cei
„isteţi” să-şi propulseze neamurile şi pilele şi protejaţii. Producem pe bandă
rulantă golăneală, şmecherie
ieftină şi combinaţii.
Vom dispărea ca neam
nu din cauza unei molecule ce ne distruge
sistemul imunitar, ci din cauza incapacităţii
noastre de a distruge mizeria care ne-a

invadat viaţa. Vom vedea semnele salvării doar când vom înţelege că nu avem nicio şansă
dacă nu suntem corecţi şi sinceri. Că trebuie să reînvăţăm să
murim pentru o idee, pentru un
principiu. Şi că suntem datori
faţă de noi şi cei dragi nouă
să facem ceva pentru amărâta
asta de ţară care ne hrăneşte,
înainte de o strivi prostia şi
impostura.
Învierea Lui nu e, din păcate,
şi învierea noastră.
Hristos a înviat!
NOTĂ: Adriana Stoicescu este președintele
Tribunalului Timiș.

Despre nea Dumitru Iepure
Gheorghe RĂDUCAN

D

e i-aș vedea acum o poză aș începe să plâng. A fost un
om bun, dar nu spun asta împrumutând expresia de azi
despre cei plecați la Domnul... ori în cealaltă parte. N-a avut o
meserie, erau puține pe-atunci, el era slugă. Da, sluga satului! De
te vedea la greu, fără să-l chemi, venea și te ajuta. Trăia c-antr-un
azil de noapte. Avea casa înaltă, dar destul de bătrână. Se sprijinea
la nivelul solului de un beci mare unde puteai întoarce carul.
Sus, o tindă mare și două camere. Într-una dormea, în
cea dinspre șușea, iar   în cealaltă, cea dinspre deal,   își punea
proviziile. Pe cât de amărât, pe atât de fericit.
Omul ăsta suferea fără durere. Muierea lui, țața Gena l-a
părăsit. Spunea lumii că nu mai stă cu nărodul.
Au avut un copil, nea Mărin, care-i semănat leit lui nea

Dumitru, „copil” care și-a întemeiat o familie prin Goruneștii
Bălceștiului. L-a părăsit țața Gena și dusă-a fost prin București. Se
auzea prin sat că s-ar fi măritat, că muncea pe șantier, dar și că la
nea Dumitru nu s-ar mai întoarce niciodată. A devenit și bunic. La
gura sobei din cer bunicii tac lăcrimând.
În jăratecul amintirilor își sting lacrimile însă. Nu l-am văzut niciodată pe nea Mărin venind pe la vecinul meu, tatăl lui, nea Dumitru cu copii lui, sau măcar singur. Și nea Dumitru tăcea. N-ar fi deranjat nici o muscă. Copii fiind, ne „dădeam” cu săniile de lemn pe
coasta lui nea Dumitru Iepure. Mici, neputând stăvilii „caii de lemn”,
intram și-i făceam țăndări gardul. Nu se supăra, nu ne certa.
-Mă, nene (asta era vorba lui), mă, să nu vă loviți, mă! Și ca să
nu ne lovim, lua latura cu uluci cu tot, atât cât mai era, ca să nu ne
accidentăm. Așa-i rămânea gardul, așa i-a rămas toată viața, rupt.
Nea Dumitru este un tablou care curăța anxietatea socială

maximă atunci de pătrunderea-n pântecul țării a viermelui
comunist, furia, frustrarea ori depresia... Nu avea dorința de a
se retrage din social. N-avea... invenții ori intenții pentru a se
retrage-ntr-un anume sine, n-avea critică excesivă, ba, de loc,
n-avea dorință de a nu mai fi, de a nu mai... „vedea”. Vedea tot,
dar tăcea-n tăcerea lui de aur pur.
Odată, de-nvierea Domnului nostru Iisus Hristos, tata a vrut să
taie o iadă. Stăteam în casă, în odaia de la drum, ba, m-aș fi băgat
sub pat. După un timp, vine tata-n casă și ne spune:
-Nu pot, bă, s-o tai! Cum am luat-o în brațe, a început să mă
pupe pe gât, pe față...
Of! Ce m-am bucurat! Era o iadă mare, brează cu pete mari
albe, unele și celelalte, de cărămidă putredă.
-Tăticule, hai s-o dăm lui nea Dumitru, să aibă și el lapte! După
un pic de stat pe gânduri, mirat, tata cu ochii țintă pe mine îți zice:
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- I-o dăm, mă, dar cu o condiție!
- Care, tăticule? I-o dăm degeaba, mă! Ce bucurie pe mine,
Doamne! Am luat iada-n brațe și am trecut șușeaua la ne-a
Dumitru. Am intrat în curte. N-avea câine, n-a avut niciodată, iar
poarta și casa i-au fost deschise tot timpul.
- Nea Dumitre! Nea Dumitre! Nea Dumitreeeeee! Aud un
scârțâit de ușe și apoi îl văd cxu brâncii pe pridvor.
- Ce e, mă?
- Vino până jos!
- Hai, suie tu, mai bine! Urc scările cu iada mângâindu-i cu
barba spinarea și-i spun:
- Ține-o! Este a matale! A luato-n brațe, iar ea, drept răsplată,
îl mângâia cu gura pe față. A fost una din  bucuriile vieții mele de
copil. Iada s-a făcut capră. I-o luam cu ale mele pe deal la păscut și
ca drept răsplată, a intrat la mine în grădină și mi-a ros o grămadă
de puieți abia ieșiți pe rod. Nu mai era capra mea, era.... capra
vecinului... Nu m-am supărat, dar mi-a părut foarte rău căci erau
pomișori de  rasă furați de la Colectiv și plantați de mânuța mea.
Nu m-am supărat pe nea Dumitru. Gadrurile îi picau pe rând,
bătrânețea i se urca năpraznic în spinare, lumea nu-l prea mai
chema la muncă.
Mama mea tot timpul îi ducea câte-o strachină de mâncare,
iar când mă făcusem mai mărișor, îi duceam eu. De când mă știu
mi-au plăcut oamenii bătrâni și copii.
Cum spuneam, era o slugă a satului, ba, lumea-l cam făcea și

ARHIM. VENIAMIN MICLE:
„SAMARINEANCA.
SFÂNTA LUMINIȚĂ”
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prost. Totul la el era de căpătat. Vara umbla-n pantaloni groși de
dimie și cămăși peticite.
Și pantalonii erau plini de petice. Trebuia să facă zila la Colectiv
și-ntr-o toamnă l-au pus paznic la cazanele de țuică ale C.A.P.-ului.
Într-o noapte s-a opărit rău pe un picior. Șchiopăta și o făcea din ce
în ce mai rău. Pantalonii de dimie îi frecau rana mereu sângerândă.
Îl vedeai cum trage de ei să-i dezlipească. Se distingea o pată
mare, umedă, roșiatică pe pantaloni. A suferit până s-a vindecat.
Plecat și eu de-acasă-n lume să capăt o meserie, am părăsit lumea
satului pentru un burg nenorocitor (acum).
Cum vemeam pe-acasă, treceam șușeaua la nea Dumitru.
Iarna, după sărbătorile nașterii Mântuitorului, dorea să mâncăm
împreună. Mergea în camera dinspre deal, cea cu merinde unde
avea agățat părți din porc. Erau mucegăite, dar nu miroseau. Un
mucegai gros de-un albastru-verde. Curăța cu custura mucegaiul,
tăia bucăți de carne să le frigă-n tigaie.
Pentru nimic în lume n-aș fi putut mânca, dar aveam un
respect pentru el și mâncam împreună. Câteodată avea și purcei
la scroafă. Iezii sau purceii urcau scările și mâncau cu el din
strachină.
Iezii îi săreau de pe pat în spinare când era aplecat spre-o-mbucătură. Animalele-i erau libere și se „ocupau” de ce aveau vecinii
pus pe cei 15 ari oferiți de C.A.P. Îl mai certau, alții îl înjurau...
-Omoară-le, nene! Omoară-le, le spunea cu vocea-i blândă! Le
mai spunea că le crește pentru că vine „fata aia” acasă. Așa-i zicea

el lui țața Gena, muierea care l-a părăsit. Tot timpul el pentru ea
creștea păsări, animale („vine fata acasă”), iar pe ea satul n-a mai
văzut-o niciodată.
Odată, venit pe-acasă, i-am spus mamei că merg pân’ la nea
Dumitru.
-Nu te mai duce, mamă, că nu mai este!
Mi-a sfârâit inima!
-Ce s-a-ntâmpat, mămică!
-S-a îmbolnăvit rău, a picat și a venit fiul său, Mărin de la
Gorunești și l-a luat acolo. Nea Mărin ăsta, copilul lui nea Dumitru,
o luase din timp... rău de tot cu băutura. A făcut 3 copii din care
unul și-a omorât muierea și a intrat în pușcărie pe viață.
Cu pacostea familiei în spinare, dar și cu pofta băuturii, nea
Mărin n-avea cum să-și îngrijească tatăl bătrân și suferind. L-a dus
la azil la Zătreni unde, bietul nea Dumitru și-a dat duhul.
S-a dus la Domnul un om sfânt și sfințit, un om care n-a făcut
niciodată la nimeni vreun rău. Iubirea și respectul pe care i l-am
purtat a făcut ca tatăl meu să cumpere casa și locul de casă al lui
nea Dumitru Iepure de la fiul său, nea Mărin – plecat și ăsta între
timp, dar în nici un caz lângă tatăl său, nea Dumitru.
Plecați la Domnul mis și părinții. Casa lui nea Dumitru, adică a
mea acum, a picat. Am refăcut gardurile și-n curte am plantat cca
100 de pomișori de toate soiurile. Uni s-au și grăbit să rodească.
Nu se sfiesc să se uite-nspre cer la părinții mei și la nea
Dumitru Iepure.

ARHIM. VENIAMIN MICLE:
„FESTIVITĂȚILE ANIVERSĂRII OCTOGENARE”
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ditată și tipărită de Arhimandrit la Sfânta Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului,
2019, cartea ajunge în mâinile cititorilor vâlceni în cursul lunii ianuarie 2020 prin
Gheorghe Jianu, apropiatul de suflet al părintelui, care ne-a distribuit-o cunoscuților și
prietenilor aurorului din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
O carte foarte reușită tipografic, ultima din seria celor o sută șapte titluri tipărite deja, a o
sută opta, o listă mai mult decât necesară și interesantă care amintește de productivitatea
excepțională a acestui ierarh care onorează așezarea monahală a Bistriței, a Costeștiului,
listă care deschide volumul, unul cu o copertă color la fel de reușită și realizată de autor
în baza unei fotografii deosebit de sugestivă pentru atmosfera de credință și creație din
Eparhia Râmnicului; o fotografie realizată de Bușagă Grigore Ioan de la Arhiepiscopie;
fotografia, reprezentându-l pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Varsanufie, înmânându-i
Arhimandritului Veniamin Micle „Gramata Arhiepiscopală” în celebra deja catedrală din
incinta mănăstirii, construită în secolul XIX și pictată de Gheorghe Tattarescu; eveniment
care a avut loc în 07 iulie 2019, la Bistrița, cu ocazia împlinirii a optzeci de ani de viață ai
Arhimandritului.
Nu insistăm prea mult asupra conținutului cărții dată fiind implicarea noastră în acest
eveniment cultural și editorial din luna iulie 2019: aniversarea părintelui și lansarea cărții
„Adevărata Posadă: Defileul Bistriței” o carte de cercetare istorică admirabilă, cum sunt
atâtea și atâtea dintre cărțile Arhimandritului. Dar trebuie să spunem că în mănăstirile
noastre sunt monahi cercetători, iată și publiciști, precum Veniamin Micle, care dau clasă
(iertați-mă că îndrăznesc să spun asta) atâtor și atâtor mari istorici din lumea laică; nu
vrem decât să mai dăm un nume de la Alba Iulia, Monahul Moise, care a scris și domnia sa o carte, „Să nu ne răzbunați” care
face lumină într-o problemă atât de controversată din cel de-al Doilea Război Mondial: au fost românii din Basarabia și Bucovina
de nord subiect de „holocaust” provocat de Armata Roșie în cele două provincii românești , pierdute în final, între 1940 și 1949?
Desigur românii tac, serviciile tac, toată lumea nu critică și laudă decât realitatea românească de după 1965!...Cărțile arhimandritului
Veniamin Micle sunt însă atât de importante pentru cultura și istoria noastră de la întemeierea Țării Românești încoace, avantajat
fiind și de arborele său genealogic care îi dă întâietate colosală între români, avantajat fiind și de cultura sa livrească, și practică, care
îi dă întâietate între oamenii de știință și publiciști,.. Evenimentul din 07 iulie anul trecut, de la Mănăstirea Bistrița, aniversarea, dar
mai ales lansarea cărții, care nici mai mult nici mai puțin din titlu a stârnit atâtea controverse dar și realități inconfortabile pentru mai
mulți istorici, au și astăzi urmări demne de înregistrat și analizat, și de combătut în viitor, căci problema luptelor românilor din anul
1330 împotriva ungurilor, câștigarea neatârnării proaspătului stat înființat, ultimul în vasalitate în comparatie cu noile state înființate în
raport cu Regatul Maghiar; da, cel mai puțin vassal! Este cum spunea un interesant și tânăr istoric, o minunată și frumoasă poveste!...

n mic giuvaer literar religios oferea vizitatorilor săi
părintele Veniamin Micle, Arhimandrit la Mânăstirea
Bistrița, Vâlcea, umplând inimile credincioșilor de bucurie, o
publicație de buzunar scrisă și
editată, tipărită și legată chiar
de părinte la Sfânta Mânăstire
Bistrița-Eparhia
Râmnicului,
prin care Sfinția Sa, erudit monah și prestigios cărturar, îi apropie de Mântuitor, nu numai pe
cei din semințiile lui Iuda și
Veniamin, ci pe toți credincioșii
din Asia Mică și Europa, cei de
o credință mărturisită în Fiul
Tatălui, Dumnezeu întrupat în
om, Domnul nostru Iisus Hristos. ...Sfânta Luminiță, femeia
samarineancă, o frumusețe de
carte, și tonică, și dătătoare
de speranță, samarineanca femeie singulară și sfântă, care nu
poate exista în afara spiritului înalt al Mântuitorului, ne propune,
acum în aceste grele încercate clipe, în preajma Marii Sărbători
a Creștinătății, împăcarea necondiționată cu viața, care, și
prin ceastă samarineancă, devine veșnică!...„După cum, prin
rânduiala dumnezeiască, Zaheu a aflat mângâierea, suindu-se în
dud, Matei șezând la vamă, Natanel stând sub smochin, Andrei
și Petru aruncând mrejele în mare, tot așa și samarineanca,
venind să scoată apă din puț, a aflat pe Mântuitorul sufletului
ei.” Superb. Fapta simplă, în logica naturală, în logica lucrurilor
bine concepute și lucrate de Dumnezeu, se alătură faptelor
minunate ale Fiului Său.
S.P.

Simion PETRE

Oxigen-ozonoterapia
Puiu POPESCU

C

ât de rău intenționat să fii, măi conducător, fie și al unei
ramuri dintre ramurile țării, sănătatea, să NU apelezi în
aceste momente nemernice prin care trecem, să NU folosești
ceea ce mari specialiști ai lumii folosesc și încă cu foarte bune
rezultate, tratamentul cu Oxigen-ozon?
Ai auzit, măi conducător al sănătății românești de Madrid?
Ai auzit dumneata de Declarația de la Madrid în legatură cu
Ozonoterapia? Iată cum începe această declarație:
„Având în vedere că de la descoperirea ozonului de către

chimistul german Christian Friedrich Schonbein, în anul 1840,
folosirea lui în medicină s-a intensificat în diferite locuri din
lume; a crescut interesul profesioniștilor din sfera medicinei
de a cunoaște cum funcționează și ce beneficii aduce; numărul
specialiștilor în terapie cu ozon este din ce în ce mai mare în
diferite părți ale lumii; și un număr, în creștereț de pacienți care
beneficiază de ozonoterapie...”
După cum se vede și se poate constata, de mai multă vreme în
lume a apărut o nouă ramură a medicinii, tratamentul cu oxigenozon care în multe țări ale lumii se practică și în spitale pentru
tratarea pacienților. Aș putea enumera aici, Rusia, care tace și

face, NU bagă-n seamă pe nimeni, nu se vaită... și nici boli prea
multe nu are.
De peste 25 de ani tratamentul cu oxigen-ozon se bucură de
utilizare în spitale. În China, la fel! Să nu mai vorbim de Italia unde
au trebuit să moară atâția oameni (vai, ce expresie celebră de
pe Dâmbovița noastră), campioana morților virusului turbat, ca
Oxigen-ozonoterapia să fie introdusă (și) în spitale. Grație unui
om, Franzini, prof. univ. dr. la Universitatea din Padova, „părintele”
Oxigen-ozonoterapiei din Italia, de nevoie, autoritățile au introdus
acest tratament în spitale pentru lupta cu virusul nebun.
(Continuare îb pag. 16)
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ȘTEFAN DUMITRESCU: „PLOPUL PE DEAL”

S

untem profund emoționați. După o perioadă de câțiva
ani de exploatare a unui site literar, personal, incomod
pentru presă (site personal al scriitorului Ștefan Dumitrescu), noi,
cei care iubim mai mult scrisul și cartea, publicistica, tehnologia
Gutenberg-una care a dat cele mai mari valori lumii în ultima
jumătate de mileniu, care a dat valoare omului sapiens și faber,
și religios, și ludic; site al scriitorului citat, în conținut și formă,
superior față de orice altceva de pe Internet, mai puțin poate
dialogul și accesul la datele din enciclopedii și diferitele lucrări,
tot cu titlu de carte, și postate în PDF!...Incomod pentru noi, căci
asemenea site-uri ne izolează de stăpânii lor: poeți, romancieri și
filosofi, iar unul dintre ele, cel despre care vorbim, izolându-ne
față de acest colosal scriitor român! acela, care în 1972 deplângea
soarta poporului român, iar în 1978 îi citea lui Nichita Stănescu
poemul său, unic în istoria literaturii române: „America, Calul
Troian al omenirii” … ce mai scria înainte de 1989? Scria piesa de
teatru „Râsul”, dacă nu ne înșelăm prin 1980, după care în ultimul
deceniu al secolului XX s-a năpustit în acest domeniu al scrisului
belletristic și a dat curs carte după carte, roman după roman,
carte de poezie după carte de poezie, piesă de teatru după piesă
de teatru, ajungând zilele trecute să primesc de la acest uluitor
personaj și scriitor vâlcean din Poiana Mare de lângă Drăgășani,
profesor de filosofie la Tulcea, Ștefan Dumitrescu, nu mai puțin
de unsprezece cărți!... una mai interesantă decât cealaltă…prin
nenorocita asta de Poștă, de astăzi (nu știm, dacă nu și ea vândută
altor state și popoare foste comuniste, precum am vândut noi
inconștienți eneria electrică la cehi sau telefonia la greci…nu
știu exact, dacă nu și distribuția gazelor la francezi…Bă da proști
suntem, am vândut serviciile care aduc necondiționat bani și care
nu se vând pentru nimic în lume! din contră, care consolidează
stabilitatea unei țări! Apărarea ei!…uite englezii ne-au luat băieții
și fetele, și muierile, să le facă serviciile de curățenie în casă, de
cărat cu mașina când sunt beți, cine mai știe ce și cum, doar nu o
să le știm noi pe toate!... să le facă serviciile chiar la ei acasă, fără
ca să-și vândă statul!
…Suntem emoționați, ziarele noastre vor scrie, iarăși, cum
au mai scris, despre Ștefan Dumitrescu, astăzi, ca în marile
sale romane, un excepțional narator al iubirii și dragostei dintre
oameni, dintre femeie și bărbat, dragostea care te lovește în
cap și rămâi lat, dragostea teribilă made Șt Dumitrescu, ultimul
vrăjitor al iubirii la românii în secolului XXI!
O carte foarte frumoasă și ușor de citit, „Plopul pe deal”,
cu niște coperți tratate în verde-vernil, și apărută în 2019 la
Editura „Armonii Culturale”, Ajud, Vrancea, în tehnoredactarea
și corectura chiar ale autorului, compoziția coperții aparținând
lui George Nicolae Stroia. O carte pe care inițial am crezut-o un
fragment reluat dintr-unul din romanele sale de dragoste, dar,
care este o apariție editorială și tipografică complet nouă - melanj
între fantastic și real, romanul de față fiind o interesantă zugrăvire
a realității intime societății românești în perioada dintre anii ’60-

’70…Pe scurt, într-un orășel-târguleț de genul
Drăgășaniului, să zicem, un tânăr profesor
de limba română și franceză, cu trei ani de
Conservator la pian (tema pianistului adorat de
doamne-„Prea adânc m-ai rănit femeie”-2012)
vine și se angajează la liceul unic din localitate și,
după ce trece prin paturile majorității femeilor
doamne din înalta societate a demnitarilor de
partid-prea ocupați cu treburile de partid și de
stat și cu amoruri ieftine în sânge, sfârșește sus
pe deal… în copac! un plop, înnebunit fiindbolnav-precum iubita sa sinceră (unic caz)
dusă de urgență cu salvarea la București!...În
tot acest joc al acestor împliniri formidabile de
dragoste cu femei care știu una de alta, dar
toate nebune după un muzician clasic, domină
corupția generalizată la vărful societății, al
funcțiilor de partid, e drept, mai mult cele din
timpul lui Gh Gheorghiu Dej, cunoscute fiind
și de Securitate, și care ca să facă ordine așteaptă să se treacă
la noua organizare teritorială ce avea să consemne reînființarea
județelor. Un ritm alert, cu o narațiune de maestru, 175 de pagini,
în câteva ore cititorul putând să-și facă o părere despre societatea
românească de la începutul acestei perioade considerate pe drept
una dintre cele mai bune din istoria României moderne! anii 1970!
…Să vedem ce gânduri ne-au stimulat aceste pagini, adnotările pe
care le-am făcut, de obicei le facem, atunci când citim o carte
care ne place! În primul rând aceasta este literatura de care avem
nevoie, care să ne arate unde am fost și unde suntem astăzi,
posibil, dacă avem sau nu o șansă în viitor. Oameni ca Ștefan
Dumitrescu, ca și noi, datorită experienței care ține și de vârstă,
putând aduce în plan actual realitățile acelor ani. În asemenea
situații, desigur, scriitorul trebuie să-și pună „curriculum vitae″
pe masă, la vederea cititorului. La Ștefan Dumitrescu nu mai este
cazul fiind scriitorul din USR de cea mai înaltă considerație publică,
unul dintre cei mai activi și virulenți cu societatea din timpul său
încă din 1972 (este născut în 1950, Valea Mare, Vâlcea)! Cetatea
anilor ′70 este una concentrată, centrică, în mijloc trăiește vechea
muncitorime intelectuală, de sorginte interbelică, și, concentric
cu ea se găsesc spre margini blocurile cu patru și nouă etaje; se
găsește muncitorimea nouă formată, la fel, din intelectuali și foști
țărani, unii plecați din sat în oraș, alții întorși de la munca din
străinătate. Atunci! căci (mai puțin căpșunarii) acum în sectorul
concentric al blocurilor, între ele sau în jurul lor, adastă clasa
mijlocie, care din păcate este inutilă, nu știe nici cum o cheamă,
este una artificială născută din sudoarea și suferința altora. O carte
care și nouă ne trezește amintiri de demult, mai ales din vremurile
poposirii noastre la Fabrica de Echipament Hidraulic din Râmnicu
Vâlcea, în 1980! când începe cea mai grea perioadă din existența
României. Deci, iată, corupție generalizată, după paisprezece

ani de democrație populară cu doctrină
comunistă! Dar ce idee mai desprindem:
calitatea noastră generalizată (atenție la ani,
Sartre o generalizează la nivelul Moscovei ca
revoluție a sexului și crimei) era în sex, alcool
și țigări, și pasiuni profesionale!! pe care astăzi
nu le găsim în cartea de muncă din care cauză
toți cei de atunci fiindu-ne rușine să arătăm
cuponul de pensie comparativ cu nerușinatele
pensii pe care le au cei care în vremea aceea
nici nu făceau nimic sau nu se născuseră sau
făcuseră la seral o facultate patronată de zeița
legată la ochi! Și câți alții care se ocupau de
dreptate și bătaie în subsolurile socialiste de
pe lângă miliții. Cu toată această realitate pe
care o cunoaștem toți cei care astăzi suntem
septagenari…am rămas poeți și artiști ai vieții
de zi cu zi, ai producției, ai invenției și inovației,
o lume ca aceea fiind convinși că nu o vom
mai trăi niciodată. Ne amintim de o frază din Manualul de limba
germană pentru francezi cumpărat în 1990 la Frankfurt am Main
în care Andreas Rauschenberg-tânăr funcționar la o bancă-se
plângea că lucrează de la 9.00 la 18.00 și nu are timp să cunoască
o fată! nu poate să bea și el un pahar de vin (că miroase a doua zi),
că nu poate face chef decât în concediu! Există în carte o „vreme
aceea” (1966) în care contau orele și zilele, bețiile și iubirile,
desigur, în comparație cu vremea de astăzi, când nu mai contează
decât anii! Vremea aceea „în care ce interes puteau trezi recitările
de poezii și corurile, care se succedau unele după altele de o
oră și jumătate”?…dar constatăm că și în vremea aceasta se fac
serbări, simpozioane în care poeziile, corurile și dansurile - horele
se succed unele după altele uneori și două-trei ore…jenant, nu? și
unde? în școlile sau sălile de spectacol din orașe! Păi ce hore mai
există astăzi la sate? Ce, chiar conservăm creația noastră-fantezie
pe ritmuri folclorice? Aflăm și despre felul de a fi al omului de
partid din acea vreme: „Tipul omului muncitor, cinstit și prost,
căruia e frică să nu greșească” Trebuie să ne revedem sloganul
nostru, inspirit de același Ștefan Dumitrescu: Uzina, Familia și
Strada (la noi) să-l facem Uzina, Familia, Școala și Strada, căci
originalul scriitorului filosof era „Uzina, Familia și Școala”! De ce
să ne mire interesul lui Ștefan Gorun pentru plugarul care ară
cu plugul în secolul XX? Nu suntem noi singura țară europeană
cu cincizeci la sută țărani și cincizeci la sută orășeni? Ce formidabil
blam la adresa jurnaliștilor din perioada comunistă adus de Tudor
Onescu care-i spune lui Ștefan Gorun, la pag 114: dumneavoastră
„care sunteți ziarist și nu faceți nimic”, păi ce credeau unii?
degeaba Partidul a desființat Facultatea de ziaristică? sau, am mai
notat noi: Mafia din Securitate!... mafia din comunitate, pe care
n-o poate desființa nimeni! doar ea însăși poate să se desființeze!

p cickirdan

ION CÂRSTOIU ȘI „DELIRUL VOL.II”  
SCRIS DE ȘTEFAN DUMITRESCU

D

oar treizeci și una de pagini atât cuprinde broșura pe care Ștefan
Dumitrescu a ținut să o publice, și care este foarte interesantă căci ea
cuprinde aspecte din viața noastră, nesigură și liberă, și cu valori de tot felul, dar
atât de rarisim întâlnite astăzi; aspecte prezentate cu ocazia apariției primului
său roman cu mare impact la poporul nostru, la istoria sa imediată, Delirul
Volumul II, istoria, parte a lui Ion Antonescu, Mareșalul, și a marelui ziarist din
perioada interbelică, Pamfil Șeicaru...
Ion Cristoiu căruia i se datorește romanul, într-un fel, Ion Cristoiu marele
jurnalist post comunist, și care vomită când aude de privatizare deși el a trăit după
1989 numai din ea...dar cine a trăit cu adevărat din privatizare, dintre acești căței
lătrători ai erei libere de după 1989!? În 1994 scria prin ziarele domniei sale,
voma, când auzea de vreun SRL, parcă vedea pe dracu gol care era chiar el...Se
mira marele mic Ion Cristoiu, mergând cu viteză în 1994, 1995 pe tronsonul de
drum în reabilitare de la Posada, Valea Prahovei, când noi semaforizam drumul
pe bandă unică cam cu zece instalații mobile de semaforizare așezate prost, prea
aproape unele de altele, de către beneficiarul de atunci, Contrasimex București,
care luase în antrepriză reabilitarea lui DN 1. Așadar șantierul lucra pe tronsoane
prea aproape unele de altele, situație în care mașinile nu mai încăpeau în spațiul
de așteptare pe culoarea roșie a semaforului. Drumul fiind circulat numai de

ștabi, șantierele suportau toate injuriile presei, cele mai importante fiind declanșate
de Evenimentul Zilei!
Pe noi, furnizorii de instalații de semaforizare, ne deranja faptul că Ion Cristoiu scria că semafoarele sunt proaste, aparțin unor „sereleuri”, care nu știu
să le regleze!!! Atunci, în gura unor politruci ca personajul în cauză, fost comunist notoriu, „sereleul” era emblema înjositoare sub care lucra un adevărat
privat, deși, până în anul 2000, când se anunța sfârșitul lumii, nu a existat nici
o firmă mai bună ca a noastră în domeniul dirijării circulației rutiere, și, care,
în 1994 lansase pe piața românească mai multe priorități mondiale, toate, în
întregime, fiind produse românești fabricate de SC Intol SRL Râmnicu Vâlcea...nu
amintim decât trei dintre ele pentru care alții iau drepturi de autor după anul
2000: iluminatul rece la semafor și la semnalizarea auto, și eliminarea din logica
de semaforizare a culorii galbene introducând culoarea roșie de scurgere a
traficului...
Înțelegem din cartea lui Ștefan Dumitrescu, unul din marii noștri scriitori
contemporani, că nici până astăzi premiul pe care l-a câștigat scriind această carte,
nu i-a ajuns în buzunar! ...Vedeți stimați cititori, de când ființează în societatea
românească dihonia dintre lucratul la stat și la particular?

Csaky E POE
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VALERIU MARCU - TÂNĂRUL REVOLUŢIONAR  BUCUREŞTEAN
PE CARE LENIN ÎL INVESTEŞTE CU O IMPORTANTĂ
MISIUNE SECRETĂ ÎN RUSIA
Tanța TANASESCU

Î

n 1914 Europa devine un vast teatru de operaţiuni militare.
La Bucureşti, capitala micului regat dunărean, precipitarea
şi neliniştea pun stăpânire pe populaţie. Vestea despre carnagiul
provocat de războiul mondial îngrozeşte pe oameni. Ei nu vroiau
să devină victime ale nebuniei belicoase a marilor puteri pe care
România încerca s-o amâne, dar nu avea mijloace s-o oprească.
Multe, chiar foarte multe familii care aveau bărbaţi în unităţi
militare sau altele ce tremură la gândul că fii lor urmau să fie
încorporaţi, traversează momente de panică.
Agitaţia se înregistrează şi în familia inginerului Marcu,
reprezentant al Companiei germane AEG în România. Soţii
Samuel şi Anette au mai multe motive, comparativ cu alte cupluri,
să fie temători pentru soarta lor şi a unicului lor copil -Valeriu, în
vârstă de 15 ani când a început Marele Război. Erau îngrijoraţi, în
primul rând, de faptul că erau evrei, deşi România avea o politică
civilizată faţă de populaţia de altă origine etnică. Tatăl lui Valeriu
provenea din familia Schneider, originară din Bucovina, iar mama
- Kraus, avea probabil ascendenţi tot într-o familie de evrei.
Samuel Marcu (Schneider) era inginer. Urmase o facultate
tehnică în Elveţia, iar după finalizarea studiilor universitare acceptă
să plece în România pentru ocuparea postului de reprezentant al
cunoscutei companii germane AEG la Bucureşti. Anette, soţia sa,
era biolog, cu studii superioare.
O altă sursă de îngrijorare, în caz că România se angrena în
război de partea Puterilor Antante, o reprezenta înseşi poziţia
de reprezentant al unei mari firme germane la Bucureşti. Şi, în
sfârşit, nu puteau să fie liniştiţi şi datorită năbădăiosului fecior, al
cărui comportament nonconformist putea conduce la incidente
publice neplăcute, aşa cum de altfel s-au şi înregistrat.
Temperamental, Valeriu Marcu (care se născuse la 8 martie
1899) se deosebea mai ales de tatăl său, dar şi de restul membrilor familiei, acomodaţi de ani buni cu existenţa asigurată de
apartenenţa la straturile mijlocii ale societăţii româneşti. Impulsurile spre independenţă şi abandonarea tutelei familiei apar de
timpuriu, încă înainte de finalizarea studiilor şcolare primare.
Nu este singurul care nu mai agrează „sfânta familie” burgheză,
alegând o altă cale a dezvoltării proprii. Avea numeroase exemple
din familiile de evrei (din ţară sau străinătate) precum şi de români care s-au eliberat de constrângerile familiale pentru a da curs
propiilor chemări. K. Marx, Fr. Engeles, Rosa Luxemburg sau unii dintre revoluţionarii paşoptişti români îi ofereau exemple de urmat.
Neînţelegerile cu tatăl său se accentuează, oarecum surprinzător pentru vârsta coborâtă a tânărului şcolar. Principala cauză:
diferenţele de opinii cu privire la orizontul de dezvoltare oferit
tineretului de societatea în care trăiau.
La finalizarea claselor primare, familia decide să-l transfere
la Viena, unde spera să-şi modifice comportamentul, inclusiv
faţă de şcoală, căreia nu-i acorda prea multă atenţie. Prefera
îmbogăţirea cunoştiinţelor prin lecturi individuale. Este înscris la o
şcoală primară (Grundschule) cu internat, pe care o frecventează
câteva luni. Alegerea părinţilor se dovedeşte însă neinspirată.
Capitala Imperiului Austro-Ungar nu era Bucureştiul dâmboviţean
încă „apărat” de neutralitatea ţării declarată în 1914. Viena era
un viespar unde se ciocneau idei şi curente politico-ideologice,
pe care cercuri cu orientări diferite încercau să le transpună în
acţiuni, mizând pe nemulţumirile şi ostilitatea populaţiei faţă de
războiul mondial în desfăşurare precum şi pe aspiraţia acesteia la
reinstaurarea păcii.
N-a fost un efort prea mare din partea lui Valeriu Marcu să se
adapteze vieţii trepidante din marea metropolă europeană şi să-şi
radicalizeze poziţiile prin apropierea de grupările contestatare mai
mult sau mai puţin revoluţionare. Refulările sale intră în atenţia
autorităţilor poliţieneşti vieneze, care-l „expediează” în România.
Motivul expulzării, după unele surse, ar fi fost că şi-ar fi exersat
cunoştiinţele de limba franceză aşternând pe ziduri sloganul „Vive
la France!”- afront serios la adresa austriecilor aflaţi în război cu
Franţa. Îl salvează vârsta, încă sub limita majoratului, de care
posibil autorităţile au ţinut seama, căci astfel ar fi riscat arestarea
şi condamnarea sa.
Găseşte Bucureştiul, la întoarcerea fortuită acasă, într-o stare
de surescitare avansată. O aşteptare încordată a deznodământului
neutralităţii României amplifică tensiunile populaţiei, intoxicată
de zvonistica lansată de servicii specializate germane, austroungare sau ruseşti, de presă- cumpărată sau nu de adversari ai
ţării-, de activitatea partidelor politice, grupărilor şi organizaţiilor

de tot felul ale căror poziţii tulbură minţile oamenilor.
Tânărul învăţăcel Marcu ignoră în continuare şcoala, adâncind
şi dezvoltând în contrapartidă prin lecturi individuale cunoştiinţele
sale din domeniul filosofiei, istoriei, beletristicii. Se integrează în
activitatea organizaţiilor de tineret social-democrate, cunoaşte şi
poartă discuţii interesante cu lideri ai Partidului Social-Democrat
( Cristian Racovski, Gheorghe Cristescu) şi cu scriitorul Panait
Istrati. Prin intermediul lui Racovski, îl cunoaşte pe Lev Troţki,
viitorul lider bolşevic rus, pe când acesta era găzduit în 1913 la
Mangalia pe domeniul acestuia.
Atitudinea ca şi manifestările sale exasperează familia care
decide să-l trimită din nou în străinătate, de astă dată la Zűrich
(Elveţia), unde tatăl său avea mai mulţi cunoscuţi pe care miza să-l
sprijine. Obiectivul era ca Valeriu să-şi continue studiile şcolare, să
le finalizeze şi să urmeze o facultate. Tânărul venit din Bucureşti
cu puţin timp înainte ca România să se angreneze în Războiul
Mondial, renunţând la neutralitatea proclamată în 1914, are însă
alte priorităţi. Intră, în primul rând, în legătură cu cercuri de tineri
socialişti utilizând o recomandare pe care o primise la plecarea
din ţară de la Cristian Racovski, apoi cu lideri ai Internaţionalei
Socialiste. Împreună cu un grup de tineri socialişti editează, în vara
anului 1916, revista „Jűgend Internationale”, la care debutează ca
publicist cu două eseuri şi un raport despre situaţia organizaţiei
tineretului socialist din România.
În încântătorul oraş elveţian întâlneşte şi începe să colaboreze
cu revoluţionari de profesie precum V. I. Lenin, Grigori Zinoviev,
Karl Radek, Paul Levi, Julius Marton, care îi apreciează dinamismul
demersurilor sale revoluţionare şi cunoştiinţele cu privire la
literatura marxistă. Mulţi dintre aceştia erau evrei, dar pentru
tânărul bucureştean era o pură întâmplare. Nu iniţia sau promova
relaţii având idei preconcepute cu privire la originea etnică a
persoanelor cu care venea în contact, cum nu credem că în aceea
perioadă l-a preocupat ideea că era evreu întrucât nu l-a „interesat
niciodată problema evreiască”. În concepţia sa, era greşit să se
facă confuzie între „problema evreiască”, privită în perspectivă
socială şi aceeaşi chestiune analizată în orizont religios. Pentru el,
„iudaismul nu este o religie, ci o nenorocire”, motiv pentru care
aprecia: „continuarea religioasă a iudaismului este catolicismul”.
Întâlnirea cu Lenin, aflat în exil în Elveţia, ar fi avut loc la Zűrich
(în propria locuinţă a liderului bolşevic) sau la Flum(?), după
cum rezultă din scrisoarea lui Lenin către M.M. Haritonov, vechi
membru al fracţiunii bolşevice a Partidului Muncitoresc SocialDemocrat din Rusia. Despre discuţia cu Lenin, mai târziu, V. Marcu
oferă câteva repere:
„El (Lenin) mi-a spus:
- Ştii sensul real al acestui război?
- Care este? -am întrebat
- Este evident, a răspuns el: Unul dintre deţinătorii de sclavi,
Germania, care deţine 100 de sclavi, luptă cu un alt deţinător de
sclavi, Anglia, care deţine 200 de sclavi, pentru o distribuire mai
corectă a sclavilor.
- Cum puteţi să favorizaţi ura împotriva acestui război?- am
întrebat în acel moment- dacă nu sunteţi în principiu împotriva
tuturor războaielor? Am crezut că, ca bolşevic, sunteţi cu adevărat
un gânditor radical şi aţi refuzat să faceţi compromis cu ideea de
război; deschideţi uşile pentru fiecare oportunitate. Fiecare grup
poate găsi o justificare a războiului particular pe care îl aprobă.
Văd că noi, tinerii, putem conta doar pe noi înşine…
- Hotărârea ta de a te baza pe tine însuţi- a răspuns Lenin în
cele din urmă, este foarte importantă. Fiecare om trebuie să se
bazeze pe el însuşi. Totuşi ar trebui să asculte şi ceea ce spun
oamenii informaţi. Nu ştiu cât de radical sunteţi sau cât sunt eu
de radical. Nu sunt cu siguranţă suficient de radical. Nu putem fi
niciodată suficient de radicali, adică trebuie să fim la fel de radicali
cu realitatea în sine”.
Discuţia între cei doi „exilaţi” (unul în etate de 36 de ani,
bărbat matur, cu „o carte de vizită” impresionantă ca revoluţionar,
iar altul care împlinise cu câteva luni în urmă 17 ani) este
neconvenţională, cu unele nuanţe tăioase. Diferenţa de pregătire
teoretică şi experienţă era evidentă, dar Marcu face impresie prin
susţinerea fermă a punctelor sale de vedere, care proiectau o altă
perspectivă interpretativă subiectelor aflate în discuţie.
Lenin apreciează că tânărul cu care dialoga era persoana
potrivită pentru investirea sa cu o importantă misiune ce urma s-o
îndeplinească în Rusia. Scopul misiunii era dezvăluit în scrisoarea
pe care Lenin o expediează lui M.M. Haritonov, după întâlnirea cu
Valeriu Marcu:

„ Scumpe tovarăş,
Nadia vă comunică, de a transmite lui Marcu, adresa casei
conspirative, parola şi cum ţine legătura cu noi.
Odată sosit la Petersburg, să cheme la el (prin intermediul
gazdei pe cineva care cunoaşte franceza sau germana) şi să-i
relateze în amănunţime toate noutăţile din străinătate despre
mişcarea stângii, „Verbote” nr.1 şi nr.2, despre controversele
noastre în jurul dezarmării (vă trimit articolul meu, arătaţi-i-il şi,
fiindcă veni vorba, profit de ocazie să vă rog să-mi comunicaţi
unde se află Nobs, despre „Arbeiterkalendar” din Germania,
despre arestările de acolo, despre Longuet şi aderenţii lui din
Franţa, despre arestarea lui Maclean în Anglia şi, în genere, să
relateze cât mai amănunţit tot ce se întâmplă în mişcarea stângii
şi a internaţionaliştilor din Europa şi America.
Apoi să-şi ofere (acolo, la Petersburg) serviciile pentru a pleca
în acelaşi scop la Moscova, Kiev, Odessa (oraşe care fac parte din
itinerariul lui) şi pentru a transmite adrese care să fie folosite în
corespondenţa cu noi.
Iniţial (temeinic) să folosească cerneala simpatică, iar în Rusia
să fie cât mai conspirativ, chipurile, eu sunt soldat, plec în România
ca să lupt pe front, şi gata!
Nu ştim la ce dată ne întoarcem. Probabil că peste vreo două
săptămâni.
Salutări, al d-tale Lenin”.
Misiunea sau poate mai exact misiunile lui V. Marcu (dacă
adăugăm şi solicitările lui Troţki) nu era/u uşoară/e sau lipsită/e
de pericole. Europa era în plin război mondial. Mesagerul celor
două căpetenii revoluţionare ruse trebuia să ajungă pe căi ocolite
în Rusia, străbătând Anglia, Norvegia, Suedia şi Finlanda. În fiecare
dintre acestea urma să înmâneze instrucţiuni pentru organizaţiile
revoluţionare.
V. Marcu nu era un mesager oarecare. Rolul său nu se limita
doar să tensmită informaţii „de ultimă oră” despre desfăşurările
politice din Vestul Europei unor lideri bolşevici ruşi, ci şi să
restabilească legăturile dintre organizaţiile revoluţionare din
Nordul şi Sudul Rusiei. În această perspectivă, finalul scrisorii lui
Lenin către Haritonov, prin care se anunţa iminenta sa sosire în
Rusia, dă o notă suplimentară de greutate misiunii/misiunilor lui
V. Marcu. De reuşita lor liderii bolşevici ruşi aflaţi în exil în Elveţia
îşi puneau mari speranţe.
Ajunge în Rusia în toamna lui 1916, probabil prin Finlanda, dar
chiar în prima etapă a lungului său itinerar - Sankt Petersburg-,
este arestat de Poliţia ţaristă, care îl predă autorităţilor române.
O defecţiune este clar că s-a produs, dar din pricina cărei cauze?
Deocamdată nu ştim. V. Marcu nu se arată înfricoşat, din contră.
Capitala României, în câteva luni de la intrarea în Marele
Război, trăieşte clipe de extaz când Armata Română pătrunde în
Transilvania şi eliberează unele localităţi, apoi lungi perioade de
agonie sub ocupaţia trupelor germane.
Familia tânărului „rătăcitor” prin Europa care îl primeşte
cu speranţe, încearcă să-i tempereze zelul, canalizându-l spre
activităţi intelectuale pe care Marcu nu le refuză, dar care nu-l
determină să renunţe la politica militantă. Colaborarea, fecundă
de altfel cu revista „Scena” din Capitală,care avea printre
semnatari şi publicişti de stânga, dezvăluie înclinaţiile sale literare,
anunţând pe viitorul autor al unor lucrări remarcabile, care vor
dobândi notorietate internaţională. Consacră interesante eseuri
unor personalităţi ale literaturii „vechi” şi „noi” germane (limba
germană cunoscând-o din familie) precum Goethe, Lessing, Heine,
Mann, Hauptman ş.a., pentru mulţi cunoscători fiind o revelaţie
prin siguranţa mânuirii condeiului şi profunzimea analizelor.
Preocuparea pentru literatură nu este nouă. Lecturase
anterior zeci de volume, nu numai din patrimoniul literar
german. Cunoscător al limbii franceze a luat contact de timpuriu
şi cu scrierile cele mai importante ale francezilor. Până în 1916,
când începe colaborarea la amintita publicaţie bucureşteană, a
traversat o perioadă de acumulări, de achiziţii intelectuale, pe
care le „exploatează” nu oricum, ci cu maturitate, cu siguranţa
unui cunoscător şi cu abilităţile unui critic.
Frecventa prezenţă în coloanele „Scenei” era, într-un fel, şi
paravan pentru un alt tip de activitate, pe care o desfăşoară ilegal,
ferit de exigentele autorităţi de ocupaţie germane. Era, de fapt,
o continuare a demersurilor sale din Eleveţia, dar în alte condiţii
şi cu alte mijloace, pe fondul cumului de experienţă dobândit în
„trecerea” prin Rusia prerevoluţionară.
(Continuare în pag. 14)
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Constantin Brâncuși a fost pomenit la Mănăstirea Lainici
Mihai SPORIȘ

S

âmbătă, 14 martie, 2020. Pentru al cincilea an, consecutiv,
la Mănăstirea Lainici s-a oficiat parastasul lui Constantin
Brâncuși (16 martie, 1957, fiind data când sculptorul va fi trecut
în lumea drepților!), omul genial care a dus românescul în universalitate. După căutările mai multor ani, într-un pelerinaj pe la
mănăstirile din Oltenia și Muntenia (într-un an, de Bunavestire, la
Cotmeana s-a oficiat un parastas, comemorând acolo de-a împreună, pe Brâncuși și pe Mircea Eliade!), evenimentul s-a statornicit
la mănăstirea Lainici. La prima descindere a organizatorilor, în
anul 2016, starețul mănăstirii, Ioachim Pârvulescu a constatat că
aici este locul potrivit pomenirilor anuale.
În inima trecătorii Bumbești-Livezeni, acolo unde Jiul și-a tăiat
calea între masivele Parâng și Vâlcan o mănăstire ține aprinsă
candela credinței și este permanență în ruga sa către Dumnezeu,
să ne ocrotească viața pe cale în respectul adevărului de noi
înșine, dobândit de la părinții noștri, creștinați dintru-nceput.
Anul acesta, 2020, evenimentul s-a întâmplat în plină
îngrijorare globală, sub presiunea stărilor de urgență decretate
de multele țări atinse de pandemia unui virus agresiv, COVID
19. În țara noastră îngrijorarea atinsese, deasemenea, cotele de
alarmă: plecările la drum s-au împuținat drastic, iar adunările
cu mulți oameni s-au redus prin dispoziții locale și… centrale. În
acest context am fost mai puțini cei care am venit să ne ținem
de rânduiala instituită, intrată déjà în tradiție: gorjeni, hunedoreni
și vâlceni. Sufletul organizării au fost brâncușologii din prima
linie locală: profesorii Ion Mocioi și Moise Mojincă și eruditul

arhimandrit Ioachim Pârvulescu, cel cu generoasa găzduire.
Remarcabilă prezența, începând cu ediția precedentă, a Filialei
Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” care a
semnificat, cu mult tricolor, un eveniment de importanță națională.
Ne-am alăturat evenimentului cei din Vâlcea, ca reprezentanți
doar ai unor organizații culturale și de presă, care deși doriseră
să vină s-au supus condiționărilor restrictive: „Seniori”, „Forum”,
„Cultul Eroilor”, CTEM „Lotru” și Cercul de la Râmnic „România
Grădina Maicii Domnului”, UZPR-ul cultural vâlcean și în numele
lor am transmis un mesaj, remarcând într-o datorie asumată, și
plecarea dintre noi, în eternitate, a Prof. Ștefan Stăiculescu, un
ambasador informal al lui Constantin Brâncuși, cu rol decisiv în
peisajul cultural vâlcean.
Parastasul omagial a fost oficiat de părintele stareț împreună cu un sobor ales de preoți. În cuvântările din fața alta-

rului s-a semnificat, pe înțelesul tuturor rostul pomenirii religioase pentru creștinul român orthodox, cu trimitere la duhul
creștin al Marelui Român, om al universalității, născut pe aceste
meleaguri gorjene, binecuvântate. Erudiția cucernicului arhimandrit va fi fost adăugată cu conotările făcute de profesorii specialiști
și vorbitorii prezenți (istorici, militar, scriitori).
Pe toată durata evenimentului s-au remarcat măsurile de
prevenire recomandate pentru profilaxia contra amin-titei viroze,
care s-a abătut asupra lumii întregi. De altfel pe tot drumul,
început din mijlocul Defileului Oltului de la Robești/Câineni și
până la mijlocul Defileului Jiului , chiar Lainici fiind, circulația auto
arăta conformarea la măsurile instituite ca apărare împotriva
acestei urgii intempestive.
Agapa a ocazionat prelungirea discuților, reafirmarea relaților
prietenești mai vechi, deconspirarea unor planuri editoriale, unor
evenimente potențiale dar și îngrijorările legate de incertitudinea
unei agende căzute sub logica lui… o să mai vedem, cu amânări
sine die. Ne-am despărțit după ce am mulțumit încă o dată
Mânăstirii Lainici și am avut câteva vorbe speciale cu starețul
gazdă, cel care a dat evenimentului anual pentru cinstirea lui
Constantin Brâncuși, locul acesta minunat și îngrijit dumnezeiește.
Concluzia ar fi fost demult spusă de înțelepciunea populară:
„De-i vreme bună, vreme rea, tot ne curge Dunărea!”. Constantin
Brâncuși își va primi omagiul aici la Mânăstirea Lainici, indiferent
de … vreme și de vremuri; pământul Gorjului îi păstrează rădăcina,
iar primăvara îi împrospătează imnul de slavă. Încă o dată
mulțumiri obștei de monahi, permanent în luptă cu neuitarea și
cinstirea Lui Dumnezeu… Atotputernicul!

Bărbați și femei din Gorj intrați în legendă
Victoria STOLOJANU

U

nul este Brâncuși, titanul ce la 11
ani n-a mai avut nevoie de protecția
părintească, plecat pe jos la Paris, și care nu a
acceptat protecția nimănui apoi și-a cioplit
drum din legendele Gorjului, preamărind, așa
cum s-a spus, idei esențiale:
- masa rotundă a țăranilor cu guri multe în
jur (simțul unității familiei, a poporului);
- poarta casei în care oamenii se sărută
în pragul plecărilor, de multe ori plecări fără
întoarcere, în lupta cu dușmanii, ori a sosirilor
îndelung așteptate, întoarceri victorioase;
- coloana șirului nesfârșit al eroilor înălțânduse etern spre un ideal.
Despre Brâncuși nu am scris şi nu voi scrie,
și nu pentru că ,,Statuia geniului ne piticește pe
toți’’. Este acea legendă nepereche a Gorjului,
dar a scris și sunt concluzive pentru toate
legendele Gorjului ideile lui Brâncuși enumerate
mai sus. N-ar fi vorbe mai încărcate de sens, de

spus despre conținutul pe care a reușit să-l dea
acestora. Cert este că acesta i-a fost idealul.
Despre Brâncuşi…
Despre Brâncuşi s-au scris cărţi documentare,
s-au făcut cărti cu aforismele lui, s-au scris cărţi
ce îl au ca personaj principal pe sculptorul
Constantin Brâncuşi, Sophie Brocas a prezentat
romanul la Bookfest 2019, Institutul Francez
împreună cu Biroul Internaţional al Editorilor
Francezi şi cu librării prestigioase propun
standul „Lire la France”, organizează momente
de lectură, publicul voluntar și autorii/editorii
prezenţi citesc în română și franceză pasaje din
roman, se găzduiesc la stand studioul mobil
al televiziunilor, Andy Garcia va juca in filmul
despre Brancuși pe care regizorul scoțian Mick
Davis îl pregătește. Filmul ,,The Sculptor’’va fi
făcut după ce regizorul a filmat în România și
filmul ,,Modigliani’’, despre rivalitatea acestuia
cu Pablo Picasso
Se fac evenimente stiintifice (specialist
in opera sculptorului roman), mese rotunde,

dezbateri si ateliere de creaţie ce
beneficiază de prezenta unor autori si
creatori cu preocuparea ,,Brâncuşi din toate
domeniile”.
Brâncuși e un far călăuzitor şi pentru
mine în sensul de a purcede pe drumul
nostru hărăzit de Dumnezeu cu bucurie, cu
curaj, fără teamă și în acest sens versurile
următoare spun totul:
„Cuvine-se ca pasărea să zboare
La înălțimea cântecului ei
Atâta timp cât vom primi lumina
Pe-această iarbă și pe-acest polei”
(„Balada saltului mortal”, Adrian Frătilă)
Dar ce spune Brâncuşi despre ceea ce
trăim azi, acest ,,polei ‘’ binecuvântat încă de
lumină? Iată ce spune: „Spaima existențială
constă şi în spaima lipsei pâinii celei de toate
zilele. Au fost şi în Egipt şi în Iudeea 7 ani graşi
şi 7 ani slabi, însă astăzi se trăieşte numai de
la mână şi până la gură. Magnaţii au spaima
crahurilor, iar săracii teama de şomaj”.

Planeta noastră şi-a ieşit din ţâţâni. Nu avem
nici primăveri, nici veri!
Acestea au fost dintotdeauna şi noi
trebuie doar să ne umblăm pe cale vrednici şi
netemători, aşa cum ne îndemna însuşi Brăncuşi
în cuvintele pe care le-a adus aici dl Bojinca
Moise:- Să muncim pentru ca venirea noastră pe
pământ să nu fie una ,,de florile marului’’.

O viață de Om, aproape uitat - generalul de divizie Niculae Tătăranu
Niculae RAVICI - TĂTĂRANU

Î

n 3 octombrie 1890, în casa lui Ioan Tătăranu din comuna Măicănești, raionul
Râmnicu Sărat era o atmosferă de fericire. În această dată s-a născut al patrulea copil al familiei - Niculae, cel care peste ani va deveni bunicul meu, părinții fiind Ioan
Tătăranu și soția sa Smaranda -născută Voicu.. Copilul urmează cursurile școli primare,
în comuna natală Măicănești și liceul în Focșani. În continuare se înscrie la Școala Pregătitoare Infanterie din București. Și apoi Școala Specială infanterie, tot din București a căror cursuri le urmează în anii 1908 – 1910. La absolvirea școlii i se acordă gradul de sublocotenent și este repartizat la Regimentul 10 Putna, în funcția de comandant de pluton.
În 1913 este avansat la gradul de locotenent în cadrul batalionului 2 Vânători, în
1916 la gradul de căpitan în cadrul aceleiași unități, iar în 1917 este avansat la gradul
de maior, și în anul 1918 este numit comandant de batalion în cadrul Regimentului 4 .
În 1919 este detașat în Franța la Regimentul 2 Vânători francez pentru stagiu de
un an. Un an mai târziu, este numit comandant de batalion în cadrul școlii militare de
infanterie. În anul 1921 urmează cursurile Școlii superioae de război din Franța, iar din 1925 este
secretsr la ”Cursul de informații”, urmând în anul 1927 să fie stagiar în cadrul M.St.M. francez și a
fost avansat la gradul de locotenent colonel.

În perioada 1928 – 1931 este atașat militar în Franța, și girează și funcțiile de atașat
militat în Belgia și Spania.
În 1931, revine în țară și este numit ajutor de șef de corp în cadrul Regimentului 10
Dorobanți, iar doi ani mai târziu este avansar la gradul de colonel, pentru ca trei ani mai
târziu să devină comandant al Regimentului 9 Dorobanți din Râmnicu Sărat. În 1937
este promovat în uncția de Șef Stat major al Direcției învățîmântului Superior Militar.
Anul 1939 îi aduce o nouă avansare în grad- general de brigadă, calitate în care este
numit comandant al Brigăzii 2 Mixte Munte, iar după 3 ani este avansat la gradul de
general de divizie și numit la comanda Diviziei 20 Infanterie care se afla aproape de Don
în U.R.S.S. și apoi ajunge lângă Stalingrad. După un an, în perioada în care era iminentă
căderea Stalingradului, din ordinul expres al comanadentului german, este trimis de
von Paulus, comandantul trupelor germane de la Stalinngrad, la București pentrru a
cere Mareșalului Antonescu sprijin în oameni și materiale pentru a se încerca salvarea
situației grele în cae se aflau trupele germane. Ajuns la București este primit cu ostilitate
de mareșal și după ce i se refuză cele solicitate i se ordonă să plece imediat înapoi pe
front.. Din păcate, în timpul zborului spre Stalingrad, generalul suferă un atac de cord și avionul este
nevoit să aterizeze de urgență la Tiraspol unde este internat în stare gravă la spitalul local. Între timp,
Stalingradul căzuse și generalul este adus în țară unde este pus la dispoziția Ministerului Apărării
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Naționale datorită animozităților cu mareșalul care îl vedea ca un posibil înlocuitor al său, animozități
susținute și de „Ică” Antonescu. În anul 1944, după căderea regimului antonescian este reactivat și
numit comandant secund al Corpului de Munte și apoi comandant al Corpului 6 Armată.
Din păcate problemele de sănătate agravându-se , este retras de la comandă și trecut întâi la
dispoziția Ministerului de Război și apoi în retragere.
În 1949 este pensionat, fiind clasat grav accidentat de război cu 100%.

După o grea suferință, îngrijită de Dr. Chiliman și apoi de Dr. Dumitru Bădescu, decesul survine
în anul 1953, și generalul este înhumat în București, la cimitirul Belu. Pentru meritele sale, i s-au
acordat mai multe ordine și medalii, dintre care le menționăm ca fiind mai importante:
u Ordinul „Steaua Romăniei”, cu Spade în grad de ofițer; u Ordinul „Coroana României”, în grad
de ofițer; u „Legiunea de Onoare”, în grad de ofițer – Franța; u Ordinul „Leopold” în grad de ofițer
– Belgia; u Ordinul „Mihai Vireazul, casa a III – a;

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI SENIORILOR DIN EDUCAŢIE,
ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ ÎN ANUL 2019-„ON LINE”!

S

timaţi colegi,
Bilanţul activităţii asociaţiei noastre, desfăşurată în anul
2019, pe care vi-l prezentăm astăzi, se înscrie, aşa după cum
cunoaşteţi, în preocupările statutare ale Consiliului de conducere
de a releva aspectele mai semnificative cuprinse în programul
activităţilor noastre pe anul care a expirat.
Menţionăm încă de la începutul prezentării acestui raport
că şi în anul care a trecut asociaţia noastră s-a dovedit nu doar
o construcţie voluntar-asociativă redutabilă ci şi un mesager
constant şi activ cu rădăcini de o remarcabilă soliditate. O
demonstrează nu doar ceea ce construieşte continuu spiritual şi
moral de ani de zile ci şi faptul că a ştiut să se menţină în reperele
sale valorice într-un context nebulos şi fragil pe care îl parcurge
ţara noastră în prezent.
Înainte de orice, în asociaţia noastră s-a reafirmat şi
reconsolidat legătura de suflet dintre membrii săi, unde orgoliile
sunt excepţii, iar coeziunea de vârstă şi aspiraţiile spre mai bine,
pentru noi şi societate au dominat preocupările noastre valorice,
exprimate prin multiple şi complexe manifestări cu efecte benefice
asupra moralului nostru şi al celor din jur, asupra comunităţii.
Şi anul trecut preocupările asociaţiei noastre au reliefat drumul
de continuitate prin activităţile desfăşurate prin forţe proprii sau
în colaborare cu alţi factori, care s-au constituit într-un adevărat
imbold de optimism şi creativitate pentru generaţiile mai tinere
care, desigur, ne vor urma în timp, în alte condiţii istorice.
Păstrând echilibrul afirmaţiilor şi fără a ne îndepărta de adevăr,
în anul 2019, din nou s-au resimţit paşii noştri spirituali plini de
mesaje active şi încurajatoare în peisajul cultural al Râmnicului şi
al Vâlcii, dovadă că existenţa noastră contiună să radieze dragoste
de viaţă şi o profundă afecţiune pentru semenii noştri, pentru
draga, trista dar şi frumoasa noastră ţară.
Desfăşurându-ne activitatea într-un climat sănătos asigurat de
frumuseţea gândurilor noastre şi într-o plăcută armonie, suntem
îndreptăţiţi să sperăm că povara anilor nu ne va încetini ritmul
muncii spirituale şi satisfacţiile morale cunoscute şi trăite în cadrul
asociaţiei noastre. Dovada cea mai elocventă o constituie atracţia
continuă şi prezenţa tot mai numeroasă a membrilor asociaţiei la
acţiunile programate.
În această direcţie este de remarcat că, prin ieşirile noastre în
public, prin revista „Seniorii” – care a ajuns la numărul 18, prin studiile şi articolele publicate, prin interesantele medalioane culturale şi literare, prin excursiile de documentare şi agapele colegiale
periodice, asociaţia noastră a reuşit ca, în câmpul numeroaselor
ONG-uri, să-şi asigure un loc distinct în rolul pe care îl are de a
promova şi menţine trează conştiinţa naţională în aceste vremuri
tulburi şi confuze. Stau mărturie numeroasele manifestări
prilejuite de sărbătorirea marilor evenimente istorice, cultivarea
valorilor culturale şi educative tradiţionale şi actuale aducând
în prezent şi analizând cu discernământ, prin prisma reală a
luminilor şi umbrelor în care s-au desfăşurat, oameni iluştri uitaţi
de vremuri odată cu vieţile şi faptele lor, care au făcut istorie.
Graţie unor intervenţii de substanţă, în dezbaterile noastre
săptămânale, datorită unor colege şi colegi cu vocaţie, de valoare,
s-au purtat discuţii cu amprentă specific naţională, în contextul
unui declin cultural şi dezinteres ce se manifestă continuu şi
dezastruos la nivel central. Contribuţii importante au adus colegii
noştri Carmen Farcaş, Mihai Mustăţea, Marinela Capşa, Emil
Diaconescu, Mihai Sporiş, Elena Dumitraşcu, Maria Matei, Larisa
Calmutschi, Rodica Ţilivea, Ion Rancea, Teodora Frăţilă ş.a.
În anul expirat, declarat prin lege în România „Anul Cărţii”,
Asociaţia Seniorilor a iniţiat activităţi interesante dedicate
cunoaşterii vieţii şi operei unor scriitori de notorietate în literatura
română şi universală, a unor personalităţi de prestigiu din
domeniul ştiinţei, tehnicii, artei etc. Tot anul trecut, în programul
nostru de activităţi, în perioada ianuarie – iunie 2019, când
România a deţinut Preşedenţia Consiliului Uniunii Europene, am
iniţiat o serie de manifestări adecvate, sub genericul „Totul despre
Uniunea Europeană”, coordonate de domnul inginer Mihai Sporiş,
vicepreşedinte al asociaţiei.
Pentru a păstra conştiinţa naţională pură – nealterată de
mistificările şi demitizările dăunătoare ale globalismului actual

cât şi de neprietenii românilor - asociaţia noastră a continuat
să sărbătorească marile evenimente istorice şi să-şi omagieze
memorabilele personalităţi culturale şi de stat care au contribuit
la menţinerea românismului şi la făurirea României Moderne.
În această direcţie de un real succes s-au bucurat acţiunile
întreprinse pentru marcarea evenimentelor istorice de la 24
ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române, tripla semnificaţie
istorică a zilei de 9 mai, Marea Unire a Românilor din anul 1918
cât şi sărbătorirea marilor personalităţi istorice Mircea Voevod şi
Constantin Brâncoveanu.
Manifestări similare au fost organizate şi cu prilejul Zilei Culturii
Naţionale, eveniment dedicat poetului de geniu Mihai Eminescu,
iar la Muzeul „Memorialul Nicolae Bălcescu” din localitatea care îi
poartă numele marelui patriot, s-a organizat medalionul cultural
„Nicolae Bălcescu – gânditor democrat, revoluţionar şi luptător
pentru unitatea naţională”.
Pentru a evidenţia contribuţia marilor personalităţi ştiinţifice
şi culturale la cristalizarea şi făurirea unei culturi moderne
româneşti cu ecouri în spaţiul european, au fost organizate
simpozioane şi dezbateri având ca protagonişti personalităţi
care şi-au pus amprenta în universalitate, ca marele Constantin
Brâncuşi, Dumitru Drăghicescu şi Eugen Ionesco, continuând cu
cei autohtoni între care Alecu Russo, Liviu Rebreanu, Gheorghe
Asachi, Alexandru Vlahuţă, Andrei Mureşan, Ioan D. Sârbu. Nu au
fost neglijate nici personalităţile reprezentative locale, ca scriitorii
Gib Mihăescu (la Drăgăşani), cu ocazia sărbătoririi a 12 ani de la
înfiinţarea asociaţiei noastre, Constantin Mateescu (90 de ani) şi
dr. Gh. Sabin, medic de excepţie şi prefect de Vâlcea în primul
deceniu al secolului al XX-lea. Aceeaşi atenţie a fost acordată
şi unor creatori ai culturii universale din ţările europene, ca
Leonardo da Vinci (Italia) şi Alphonse Lamartin (Franţa).
Interesante au fost şi colocviile organizate în parteneriat la care
au participat şi membri ai asociaţiei în cadrul Zilelor Râmnicului,
Zilei Drapelului Naţional şi Zilei Imnului Naţional, iar dezbaterile
„Să dăm o şansă Pământului”, ediţia a X-a şi „Învaţă să trăieşti
sănătos” – ediţia a X-a – au adus noi informaţii asupra pericolului
ce planează asupra planetei noastre cât şi unele recomandări
asupra modului ştiinţific de a ne îngriji sănătatea cu trimitere la
persoanele care au ajuns la vârsta echilibrului şi înţelepciunii. O
contribuţie importantă au adus colegii Gheorghe Pantelimon,
Iulian Comănescu, Laurenţiu Stilea şi alţii.
Tot din iniţiativa Asociaţiei Seniorilor s-a organizat cea de-a
VII-a întâlnire cu foştii inspectori şcolari, în parteneriat cu Consiliul
Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, prin contribuţia
colegilor Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon, Ioan Luca,
Dumitru Vlăduţ, Mircea Daneş, Nicolae Tănăsoiu. Cu acest prilej,
în cadrul dezbaterii „300 de ani de învăţământ în limba română
la Râmnicu Vâlcea (1719-2019)”, au fost abordate şi probleme legate de pericolul ce planează asupra învăţării limbii şi literaturii române în şcoli, subiect extrem de important pentru destinul literaturii române, deoarece se constată că, în spiritul noilor recoman-dări
europene, se urmăreşte scoaterea literaturii române din programele şcolare de gimnaziu şi abandonarea literaturii ca formă de
sensibilizare şi exprimare culturală, adică, desprinderea învăţământului de cultură. Din discuţii s-a conturat o realitate îngrijorătoare, că la ora actuală nu se mai face o educaţie naţională ci,
mai mult europeană, se abadonează identitatea naţională, iar prin
aşa-zisa „educaţie europeană” se depersonalizează fiinţa umană
iar prin aceste programe generaţii de tineri români vor fi antrenaţi
să devină imigranţi în propria limbă. La această activitate şi-au
adus contribuţia colegii noştri Gh. Dumitraşcu, Gh. Pantelimon,
Ioan Luca, Dumitru Vlăduţ, Mircea Daneş, Nicolae Tănăsoiu.
După cum este cunoscut, excursiile documentare organizate
de asociaţia noastră au ocupat un loc distinct în activitatea
Consiliului de conducere şi au atras un număr tot mai mare de
participanţi dornici să cunoască pitorescul ţării şi marile valori
umane care au contribuit la progresul şi modernizarea României.
Dintre acestea menţionăm excursia în zona Transilvaniei pe
itinerarul Râmnicu Vâlcea – Câmpia Turzii – Cluj-Napoca –
Oradea – Arad, apoi pe cea în străinătate în Serbia, Muntenegru,
Croaţia, Albania, Macedonia, Bulgaria, care s-au desfăşurat sub

coordonarea doamnelor Badea Constanţa, Nicoleta Manole şi a
domnului Iulian Comănescu.
Un loc important au ocupat activităţile recreative-distractive
(Revelionul Seniorilor, sărbătorirea „Zilei Internaţionale a Femeii”
ş.a), la organizarea cărora au contribuit colegii Nicoleta Manole,
Larisa Calmutschi, Iulian Comănescu, Ioan Luca, Ion Rancea.
Cele mai multe acţiuni au fost organizate în parteneriat
cu Forumul Cultural al Râmnicului, Consiliul Judeţean Vâlcea,
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Serviciul Judeţean
Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Direcţia Silvică Vâlcea, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria”, Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea etc.,
cărora le adresăm mulţumiri şi ne exprimăm dorinţa de a colabora
în continuare. Subliniem cu satisfacţie că în anul 2019 am primit
un ajutor substanţial din partea Consiliului Judeţean Vâlcea, cu
care am organizat împreună mai multe activităţi care s-au bucurat
de un real interes. De asemenea, împreună cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea am iniţiat un program care vizează participarea
activă a membrilor asociaţiei noastre la diverse acţiuni culturalştiinţifice şi educative, în unităţile de învăţământ din judeţ. Am
avut, de asemenea, ca parteneri conducerile unor instituţii de
învăţământ cum sunt: Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”,
Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”, Liceul Tehnologic de Silvicultură,
Şcoala Postliceală Sanitară FEG Vâlcea, Şcoala Gimnazială „Take
Ionescu”, Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”.
Aşadar, anul 2019 a fost un an rodnic, în care asociaţia noastră
s-a afirmat ca un factor activ şi util în viaţa comunităţii.
Este de reţinut că valorificarea creaţiilor literare proprii,
realizarea unor documentare cultural-ştiinţifice, prezentarea unor
personalităţi care şi-au adus contribuţia la patrimoniul cultural
naţional sau local, cât şi consemnarea unor activităţi ale asociaţiei,
în special a excursiilor, s-au făcut în revista „Seniorii” nr. 17 şi 18,
publicaţie apreciată nu numai pe plan local dar şi în unele cercuri
academice şi universitare din ţară. O contribuţie importantă la
editarea numerelor 17 şi 18 ale revistei „Seniorii” au avut domnii
Emil Diaconescu, Gheorghe Pantelimon, Gheorghe Dumitraşcu şi
Consiliului Judeţean Vâlcea. Cât priveşte viaţa internă a asociaţiei,
informăm Adunarea Generală că, la 31 decembrie 2019, în
evidenţele noastre erau 183 membri cotizanţi iar în prezent sunt
205; Consiliul de conducere, alcătuit din 21 de membri, s-a întrunit
săptămânal – în fiecare marţi – odată cu acţiunile desfăşurate în
cadrul „Clubului Seniorilor” şi a luat în discuţie problemele majore
care vizează buna coordonare a întregii activităţi.
Menţionăm că, activitatea noastră s-a bucurat de o bună
mediatizare din partea presei locale („Curierul de Vâlcea” şi
„Ziarul de Vâlcea”) şi a televiziunilor locale, mai ales „Vâlcea
Unu”, prin colegul nostru Nicolae Dinescu şi a domnului inginer
Gheorghe Frăţilă, cărora le adresăm mulţumiri şi cu acest prilej.
O menţiune specială avem pentru revistele „Cultura Vâlceană”,
„Forumul Vâlcean”, „Povestea Vorbii” conduse de Petre Cichirdan,
membru în Consiliul de conducere al asociaţiei, care au reflectat
în mod sistematic preocupările noastre.
Faptul că suntem o asociaţie cunoscută şi respectată, ne
impune şi de aici înainte, instituirea unui dialog mai viu, bazat pe
iniţiative şi propuneri, mai operativ în ce priveşte încheiere altor
parteneriate cu instituţii şi ONG-uri de cultură şi educaţie, cu şcoli
etc., pentru o eficienţă sporită şi o motivare reciproc avantajoasă
cât şi pentru atragerea mai multor persoane către Asociaţia
Seniorilor. Evidenţiem că în anul 2019 activitatea asociaţiei
noastre s-a înviorat, s-a diversificat, proces care continuă, graţie
implicării active a membrilor Consiliului de conducere şi care a
făcut ca asociaţia să se afirme ca un factor activ în viaţa culturalspirituală a municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului nostru.
La acest bilanţ promiţător, conducerea Asociaţiei Seniorilor
adresează sincere mulţumiri membrilor fondatori, membrilor
activi, colaboratorilor, tuturor celor care au contribuit la reuşita
activităţilor noastre şi le solicităm sprijinul în continuare.
Joi, 12 martie 2020

Gheorghe DUMITRAȘCU, Gheorghe PANTELIMON,
în numele Consiliului de Conducere al Asociației Seniorilor-Vâlcea
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MUZEUL  JUDEȚEAN VÂLCEA: „ALEGORII CROMATICE”
SIMONA ELENA TACU, GABRIEL MEDVEDOV, DIANA MARIA MITULESCU
Simion Petre CICH

M

uzeul de Istorie, 26 februarie 2020, trei dintre cei mai
cunoscuți artiști independenți, pictori remarcabili,
Simona Elena Tacu, Gabriel Medvedov și Diana Maria Mitulescu,
așa ca dintr-un elan de început de primăvara, sfârșit auster de
iarnă-fără zăpadă, s-au unit și au deschis o expoziție de pictură pe
care o considerăm un real eveniment, muzeul de istorie făcânduși o datorie de onoare - găzduindu-i! Lume multă, lume bună, fani
ai celor trei, persoane din varii domenii profesionale, pe care le
unește arta cea mai savantă, și filosofică, după cum o numea Cella
Delavrancea, pictura!
Pe scurt, să-i cunoaștem pe amfitrionii vernisajului: Simona
Elena Tacu - „Reperele artistice din viața Simonei Tacu sunt cu
surprize plăcute și de neașteptat. Astfel, trei momente cheie pe
care aceasta le-a putut selecta pentru noi ar fi: - în anul 2012, un
potențial creator care aștepta să fie dezvăluit a determinat-o să
înceapă să împartă cu ceilalți oameni bucuria și energia transpusă
în artă; - în anul 2016, munca și pasiunea sa pentru pictură
o aduceau la primul moment de expunere - prima expoziție
personală în cadrul Muzeului Județean Vâlcea; - în anul 2018,
arta creată de mâinile sale ajungea la mulți iubitori de artă din
arealul european, datorită expozițiilor internaționale, în Londra,
la Parallax Art Fair - considerat, probabil, cel mai mare eveniment
de artă contemporană din Europa” (Oana Păuna, elitaromâniei.
ro, 22/05/2019/); Gabriel Medvedov - „În holul foaier al Teatrului
de Stat Anton Pann, pictorul profesionist Gabriel Medvedov
Rotomeza, după ani întregi de design, de grafică şi reclamă
colorată cu fața la stradă, expune pictură nouă, pictură în valuri
de culori, pictură cu tehnologie de avangardă...Tablouri din care
se desprinde, imediat, trăsătura caracteristică, principală, aceea
a unei migraţii de culori, exprimând în sine însăşi mişcarea de
culoare. Nu se indică o anumită direcţie, un sens. Fiind totuşi vorba
de o mişcare, ea nu este haotică, dar, precum în cea browniană,
pictorul a dorit să arate izvorul, precum şi suportul material al
acestei mişcări. (...) Trebuie să recunoaştem în lucrările sale câteva
aspecte novatoare, care, este bine să nu treacă neobservate (...).
Alte culori, ca pigment, decât cele ce se comercializează drastic de
scump la fondul plastic, culori industriale(!) foloseşte Medvedov,
alte suporturi, confundându-se policlorura de vinil cu sticla, alte
tehnologii, nu toate sunt complet noi, dar el, pictorul, ne-a oferit
azi o expoziţie în care arta concubină cu tehnologia, mulţi dintre
cei care privesc, simţind nevoia de a palpa lucrarea, pentru a fi
mai aproape de geneza ei... Culorile, cum spuneam, nu se topesc
în tonuri, ele se ordonează în mod discret în fragmente dinamice,
vijelii de culori, franjuri spumante, se expun naturale şi comunică
celor din jur o curioasă... mişcare. Sigur, nu ne opreşte nimeni să o
considerăm ca pe o mişcare galactică a...culorii.” (Petre Cichirdan,
„Interferența Artelor. Critice. Arta Plastică”, pag. 64, 2011. Articol,
Info Puls: „Gabriel Medvedov Rotomeza expune în holul Teatrului
Anton Pann”, 2004.); Diana Mitulescu - „...maestră dezinvoltă în
compoziții pline de farmec, în mediul real, dar și în abstractul
controlat, rațional.” (Petre Cichirdan, op.cit, articol, Cultura
vâlceană: „Expoziție de artă plastică la Sala Constantin Iliescu”,
martie, 2010)
*
Cich: - Spune-mi Gabriel cum se numea tehnica prin care ai
lucrat tablurile precum este cel dăruit Forumului?
Medvedov: - Da, tehnica „action painting” (gestuală) tehnica
pe care atunci în 2004 credeam că am descoperit-o eu, dar era
descoperită de americani prin anii ’50, dar ce am făcut eu era
noutate în peisajul artistic autohton, de atunci.
Cich: - Un nebun, Jackson Pollock se împrietenește cu John
Graham, director la „Metropolitan Museum of Art” din New York,
care îi prezintă pe pictorița Lee Krasner, evreică de origine rusă,
crescută în Brooklyn. Între ei se dezvoltă o relație amoroasă și Lee
îl introduce în mediul artistic din New York, unde pictura lui Pollock
începe să devină cunoscută și apreciată. Suportul figurativ devine
G Medvedov între admiratoare care
concurează tablourile

tot mai îndepărtat și abordarea tot mai spontană. Cunoștința cu
Peggy Guggenheim (1943), cunoscuta colecționară de artă, care
îi va organiza prima expoziție personală la galeria sa „The Art of
This Century”…cred că observi spiritul de gașcă! Nu, tu ai avut un
plan, se vede când te uiți la mai multe tablouri odată; ai avut o
intenție înspre ordonare…în cazul „action painting” întâmplarea
sau gestul necoordonat joacă un rol esential. Ca și sculptura lui
Brâncuși din 1907 pictura ta în acrilic, pe care o crezi gestuală,
este mai mult decât orice, ordonată. În timp ce Pollock mătura
culorile, le călca în picioare tu le dirijai gravitational, iată, și numai
asta înseamnând o manieră a ordinii!
Medvedov: - Am fost o pată de culoare novatoare cel puțin
aici, între noi! Am renunțat la tehnica aceea, acum mă pasionează
realitatea. Tematica expusă astăzi mă frământă-pasionează de
când lumea…
Cich: - Cred, totuși, Daniel-fratele-cu tipul lui de grafică „Zen”
te-a influențat vizibil, eu păstrez primii tăi „Cai” în tehnica Zen,
vorbesc de desen. Acum ai făcut foarte bine că desenul l-ai
combinat cu culoare, și mai nou, cu elemente sculpturale, plane,
spații într-un început de 3D!... metaloplastia așezată în ramă,
picturală. Relieful în pictură a fost introdus pe la sfârșitul sec. XX.
În 1990, la Paris am vizionat prin luna iunie o expoziție japoneză
cu asemenea combinații, reliefuri…obiecte prinse de tablou.
Medvedov:- Aceaste tablouri pe care le vezi aici se încadrează
într-o tematică generală numită „kalokagathia”, un principiu al
Greciei Antice.
Cich: - Pe care Werner Jaeger îl rezumă „ca fiind idealul
cavalerist al personalității umane complete, armonios în minte și
corp, în luptă și vorbire, cântec și acțiune”.
Medvedov: - Este tocmai acest cal reprezentat în diferite
ipostaze. Virtutea morală se combină frumos cu virtutea fizică.
Calul în primul rând este frumos și armonios construit de mama
natură.
Cich: - De ce nu folosești uleiul plastic?
Medvedov: - Am nevoie de fluiditate în ceea ce fac!...spun
chinezii: „spiritul merge înaintea pensulei” Ce lași în urmă, trebuie
să fie un gest al sufletului tău.
Cich: - Formidabil, așa am simțit și eu când desenam pe sticlă,
cu carioca, în negativ, ciclul „Carmina Burana”. …Și aici, cum
explici (suntem în fața unui cal care iasă din cadru… „Întoarcerea
preavisătorului”)?
Medvedov: - În primul tablou este un cal făcut în lut nears.
Care simbolizează fapta, imaginea care din vis sare în lumea reală,
în fond simbolizează opera-arta care devine tovarăș de viață,
realitate. Aceeași idee, dar altă tehnică: mixtă, metaloplastieculoare, „Întoarcerea preavisătorului”!
Cich: -Asta e! ai „story” în tablouri, ai narațiune. Îmi place mai
mult decât „Omul ludic - inuman” (titlul îmi aparține!), o pictură
pe care mi-a făcut-o cadou Alexandru Trifu, de la Geneva, și
care reprezintă un omuleț din ipsos lipit de pânza tabloului, așa,
într-un colt! Tabloul tău este mai dinamic, și idea este grozavă,
formidabilă. Te felicit pentru aceste două tablouri, dacă nu ceri
prea mult, le cumpăr! Așa ca să le am; și care sunt realizări de
marcă în tehnica compozită a picturii actuale! fond de culoare și
relief, o artă senzațională astăzi! În fond ce urmează, toate lucrările
expuse, sunt geniale și trădează această tehnică multistructurală,
compoziții picturale și sculpturale. Valoarea lor constă în faptul că
folosești materiale perene, clasice (consider acrilicul tot clasic), și
care încarcă lucrările cu energie, cu cea mai scumpă formă a ei,
cu manoperă! Și sculptura, și pictura, trebuind să-și demonstreze
cantitatea de energie intrinsecă… să fie valoare.
Medvedov: - Aceste lucrări pe care le privim acum sunt de fapt
metafore, simboluri pe care fiecare din noi trebuie să le înțeleagă.
Materialul este tablă de alamă argintată, material din care este
confecționat, decupat, calul metaloplastiat. …Artiștii sunt oamenii
care-și aduc aminte ceea ce visează. Mai mult, care visează și când
nu dorm, se spune, cu ochii deschiși… Calul iasă din acești nori,
care sunt făcuți din spumă poliuretanică, vosită: „Întoarcerea
G Medvedov, Valeriu Ionescu, Simona Elena Tacu
Diana
Mitulescu

preavisătorului”: metaloplastie decupată/ alamă; calul este
metallic. O pictură în 3D. Aici avem „Călătoria preavisătorului” cel
care ajunge în al III-lea cer!...cerul atmosferic, cerul stelar și, al
treilea, Casa lui Dumnezeu sau cerul lui Dumnezeu! Tabloul acesta
cu caii diametral opuși, pe verticală, este o alegorie: „Întâlnirea
dintre cer și pământ”…și iarăși o noutate, caii metalici sunt prinși
pe un support de catifea!
Cich: - Iată o grafică „made” Gabriel Medvedov: „Unicornulun cal cu un corn în frunte, și copită despicată…Felicitări Gabriel
Medvedov, un artist cu o pictură eco, simbolică și curată, și care
poartă atât de bine amprenta sufletului său!
*
Vorbim acum cu Simona Elena Tacu care se va prezenta și va
vorbi despre lucrările ei, dar și ale Dianei Maria Mitulescu care nu
a putut să vină la această întâlnire de a doua zi după vernisajul din
26 februarie.
Simona Elena Tacu: Vă mulțumesc, suntem în această sală
- curte interioară - de la Muzeul de Istorie, foarte frumoasă, un
spațiu extrem de generos, aici la etajul 1, o sală care reușește să
ne pună în valoare lucrările…
Cich: - Mie îmi place și iluminatul, atât cât îi trebuie tabloului!
Simona Elena Tacu: - O expoziție pentru care mulțumim
conducerii Muzeului de Istorie. Suntem trei artiști, prieteni foarte
buni, iar despre mine pot să vă spun că sunt o reprezentantă a
artei executată din pasiune.
Cich: - Se vede foarte bine lucrul acesta, se vede că nu te
sfiești în fața șevaletului, nu ai teamă de această artă nu numai
savantă, dar și frumoasă.
Simona Elena Tacu: - Profesional sunt cercetător în domeniul
științelor naturii și am început să cochetez cu această artă în
anul 2012, când am reușit să definitivez o mica lucrare care m-a
impulsionat. Când faci lucrurile din pasiune, nu ai nici o limită, nici
o reglenentare, nici o impunere!... față de partea științifică unde
totul este dominat de formule, de legi, de calcule foarte exacte și
care trebuiesc respectate. …Luând-o de la capăt, de la început,
în anul 2016, la centenarul nașterii lui Constantin Brâncuși am
încercat să redau în imagine pictată, iată: Poarta Sărutului; în
căutarea lui către forma absolută, a lui Brâncuși, am tras concluzia,
că Poarta este ca o energie de foc care face legătura între lumea
noastră și cea de dincolo! lumea imaginarului! În toate lucrurile
există un amestec de întuneric și lumină, așa m-am gândit eu, că,
trecând prin interiorul ei, te situezi dincolo într-un amestec de
întuneric și lumină! M-am gândit la forma crucii, desenând plusul,
și la cerc, desenând zeroul; când pictez mă las condusă de intuiție
și la final mă gândesc la ceea ce fac, ceea ce am făcut. La finalul
execuției picturii cu Poarta, lui Brâncuși, am simțit că este vorba
de energie!
Cich: - Chiar așa și este, un magnet întors, cu polii la pământ!
În anul 2002, într-un interviu dat lângă Poarta Sărutului am vorbit
și eu de energia soarelui, de substanta-materia-megaliticul,
legătura cu masa gigantică creatoare de atracție a pământului!
atunci am simțit că Brâncuși este mai mult filosof decât sculptor.
Și apropo de energie, trebuie să știm că simbolul fizic, al ei, este
transportul de potential format din plus și minus! Minusul de
multe ori confundându-se cu nulul…
Simona Elena Tacu: - Alături sunt două tablouri unde am vrut
să simbolizez fertilitatea și infinitul… Apoi , din nou, „Sărutul”
lui Brancuși care dăinuie printr-o îmbrățișare fără sfârșit dintre
eternul feminin și eternul masculin, un conglomerat-complexcătre care tinde orice om pe acest pământ, care caută să-și
găsească perechea în vederea formării familiei monolit, formula
perechii ideale-în cele din urmă… Cu gândul la Van Gogh am
realizat acest tablou: „Floarea Soarelui” l-am numit eu…Van Gogh,
pictorul atât de admirat, de interpretat și reinterpretat, inclusiv
de Adrian Ghenie, pictorul român cel mei bine plătit în viață…
un tablou prin care am vrut și eu să-mi exprim admirația față de
creatorul francez, față de această plantă coborâtă parcă, direct,
din soare. Iată freziile varianta Elena Tacu!
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Cich: - Cu acest tablou, Floarea Soarelui, se deschide seria,
care, cred eu, vă va face mai mult decât cunoscută! a tablourilor
cu flori, o serie remarcabilă de ansambluri florale…Cele cinci
exponate, ultimile, de la dreapta la stânga sunt, spun eu, au un
impact deosebit asupra ochiului, sunt realizate magistral: „Cleștarbuchet”, „Flori albe-buchet”, „Magnolii”, „Maci roșii” și „Iriși”…
Simona Elena Tacu: - Iată freziile varianta Elena Tacu! Iar aici
„Omagiu adus lui Matisse”, știm din Istoria Artelor, că Matisse a
avut o contribuție covărșitoare în a promova în lume înaltul spirit
al portului popular românesc, reprezentând cu atâta succes „Ia”
românească…
Cich: - A știut Matisse ce face…Aceste X-uri se regăsesc pe
cioburile dacice descoperite de preotul arheolog Gheorghe Petre
Govora, aici în arealul dintre Govora și Ocnele Mari. Ele se găsesc
în scrierile vedice. Ele sunt de când lumea, de când existăm noi…
Simona Elena Tacu:- Iată trecem la ansamblurile florale, toate
executate în acrilic, și multe dintre ele în 3D, în relief. Sunt într-o
continuă mișcare, chiar în tehnicile picturale, fiecare lucrare, arătând un alt eu! În fiecare lucrare în parte mă reinterpretez, păstrând o linie comună. Această lucrare este inspirată de o doamnă
pe care o respect în mod deosebit, este medic pediatru și a contribuit la venirea pe lume a unui număr foarte mare de copii. Este
o doamnă care are părul roșu, exact ca în această lucrare, o tonalitate de lila deschis, toate petalele astea fiind copiii care vin pe
pământ, și aici, în jurul petalelor, sunt ceilalți care trebuie să vină...
Andromeda și Orion, este o temă care mă pasionează, natura,
universul, Dumnezeu este infinit mai capabili decât noi, oamenii...
Vorbind de energie, ajungem la „Macii roșii”, o lucrare care mă reprezintă. Aici, avem niște magnolii, tabloul are o poveste, am pictat
magnoliile acoperind o lucrare mai veche cu...ciulini, am vrut să

elimin tristețea, incomodul și am executat aceste magnolii. Aceste
ultime tablouri au făcut ceva vâlvă pe piața de artă românească
fiind expuse în București pe cele mai vizibile simeze...
*
Simona Elena Tacu: - Despre Diana Maria Mitulescu pot să vă
spun că este un om minunat. Ceea ce vedem aici demonstrează că
reușește să ia elemente din natura de fiecare zi și să le transpunătransforme în artă desăvârșită. În această expoziție și-a propus
să combine elemente din arta populară pentru a aduce în prim
plan tradiția unei arte ancestrale, arta țesutului bunicilor noștri.
Vedem aici motive din scoarțele noastre populare vechi de peste
o sută de ani și transpunându-le pe simeze, în tehnica sa personală
desăvârșită, creând prin aceste imagini fioruri noi...simți nevoia să
te apropii și să observi dacă nu cumva este o țesătură naturală...
Diana transformă culoarea în fir de mătase, fir de aur, uimește
ochiul. În continuare o serie de măști, observăm aici, la această
mască, chiar transformarea pădurii în figură umană! A reușit o
extraordinară simbioză între ființa omului și ființa pădurii, ființa
Naturii; și ce denumiri! atât de sugestive: „Frumosul pădurii”,
„Glasul Primăverii”, „Freamătul mestecinilor”, „Chipul apelor tulburi”...Diana Mitulescu are un potențial uimitor și noi, care suntem împreună de fiecare dată, suntem fericiți să-i împărtășim ideile
estetice, ideile plastice în această artă atât de sensibilă, ideală
și materială în același timp, atât de frumoasă și care cere râvnă,
trudă și cum spuneam mai la început, multă visare în plan ...real!
Cich: - Dați-mi voie să vă corectez...„Farmecul pădurii” și nu
„Frumosul pădurii”. Sunteți bună de dat un miel. Mie îmi place
mai mult „Frumosul pădurii” și lucrul acesta demonstrează că
lucrările Dianei Mitulescu sunt atât de sugestive că pur și simplu
privitorul intră în dialog cu artistul înainte de a citi textul adiacent

picturii, reliefului sculptural. Intrarea în dialog cu artistul este
cea mai importantă caracteristică a artei Dianei, vizibilă încă de
când s-a dedicat artei plastice, primele lucrări, noi, obsevândule și apreciindu-le încă din anii 2004 când le-am selectat în
revista noastră album de artă „Global Art Fusion”; și, de când
am considerat-o o excelență în artă. Și noi am trăit iluzia această
optică-să-i zicem astfel - când am intrat și ne-am oprit în fața
tablourilor ei pictate reprezentând țesături - motive populare de
pe covoarele țărănești; dorind ca și dumneavoastră să le atingem
să vedem dacă sunt aievea, ca și motivele de pe cioburile dacice,
fiind reale bijuterii spirituale ale unei civilizații a ochiului veche
de mii de ani! O soluție de revitalizare a realului care să ducă
în timp, mai departe, imaginea plastică a unui neorealism al
sacrului zalmoxian pitagoreic...simbolurile acestea grafice precum
și cele de pe cioburile dacice, dinaintea vedelor, sunt colosale
transfigurări ale spiritului copiilor soarelui care devansează
spiritul copiilor lui Israel. Nu uitați, un asemenea ciob are gravat
pe el „Coloana infinită” leită cu coloana lui Constantin Brâncuși!
Simona Elena Tacu: - Lucrările acestea ale Dianei Mitulescu
pot constitui un brend pentru țara noastră, în arta plastică, un
brend cu titlul „România pusă pe pereți”! Tinerii de astăzi nuși mai pun pe pereți scoarțe tărănești de altădată, dar tablouri
care să sugereze astfel de covoare, da! Chiar poate fi o atracție
excepțională... „Fărâme de dor” , cât de minunat este acest
tablou; ce culori vibrante, pur și simplu pare ireal: este pictură
sau este țesătură!? La fel aceste broderii ale femeii românce! să
sperăm că nu o să se piardă niciodată. Atunci când ne gândim la
măști, ne gândim la cele venețiene, dar Diana Mitulescu a reușit
să facă măști românești sută la sută! Încheiem prezentarea cu
„Hora țesăturii” care vorbește de la sine...

Dăscălița
Ligia ZAPRAȚAN-NICOLESCU

P

ovestea se urcă mult, mult, în istoria
familiei tatei. Mi-a spus-o bunica într-o
zi în care cred că voia să-mi povestească și ceva
amuzant despre persoane cunoscute căzut în
patima paharului. Oricum, era vorba despre
același necaz, despre același blestem, băutura,
dar sub o formă care lasă loc de zâmbet.
-Se zice, începu bunica ușor stânjenită, se
zice că stră, stră, străbunicul tău, cam pe vremea
când pe meleagurile astea veniseră stăpâni
austriecii, era dascăl la biserica din sat. Da să nu
mă-ntrebi în care sat că acuma-ia nu știu. Și avea
satul un popă bun și blând, cumsecade să-l pui
la rană. Popă bun, cumpătat, citit și tare bun la
cântări. Dintre toți care știau a citi în ceasloave,
popa își alesese dascăl tocmai pe stră-străstrăbunelul tău. Era un băiet frumos foc, năltuț,
cu un glas care te făcea să crezi că auzi îngerii
cântând, nu un biet muritor. Dăscălița lui era
iute ca prâsnelul, iute la treabă, iute și la vorbă.
Aveau, cu binecuvăntarea lui Dumnezeu, patru
copii. Asta era o bucurie. Necazul era că toți
patru erau de fapt toate patru, adică erau patru
fete.
-Da de ce era necaz? întrebai eu nedumerită.
-De aia că fiind fete, pe atunci nu le putea
mărita decât cu dotă.
-?
-Dota este, adică era, o anumită avere
pe care părintele se obliga a i-o da la măritiș
miresei și era întărită cu un act notarial. Pentru
persoane care erau totuși „cineva” în sat, dota
asta nu era mică. Nici mire nu s-ar fi găsit ușor.
N-ar fi avut de unde să le dea tuturor fetelor.

Au hotărât atunci să aleagă: pe cele care aveau
dragoste de carte să le dea la școală, măcar cele
șapte clase care le-ar fi permis pe urmă un post
de învățătoare undeva.
Greu și așa, dar, măcar nu trebuiau dați toți
odată. Cum zice proverbul: copii mici, necazuri
mici; copii mari, necazuri mari. Fetele creșteau...
Două erau deja la școală la oraș, la internat. Nu
mai aveau timp de odihnă. Muncă, muncă, de
dimineața până seara...
Biată dăscăliță ajunsese slabă ca scândura.
Alerga toată ziua de colo-colo, de la păsări la
animale, de la grădină la biserică unde deretica
după slujbă. Cu cât alerga mai mult dăscălița, cu
atâta se lenevea dascălul. Ca să fie toate relele
adunate, dascălul prinsese gust de băutură,
Se găsea, nu-i vorbă, la biserică se găsea
întotdeauna de băut, da nu se-ajungea. Banii
dascălului, vămuiți de birtaș erau din ce în ce
mai puțini.
Iaca, ajunge de vine o zi în care biata dăscăliță
n-a mai putut plăti nici școala nici internatul. Cu
toată rușinea și-a luat inima în dinți și s-a dus la
popă.
-Părinte, sărumâna, iartă că te năcăjesc
și te opresc din trebile domniei tale. Numa
necazul m-a adus la ușa matale! Iaca, nu vreu
să-l ponegresc pe dascăl, da de data asta nu mai
am din ce plăti la fete. Rogu-te, sfinția ta, luna
asta nu-i mai da lefa lui. Dă-mi-o mie să plătesc
școala fetelor...
-Bine, zise popa. Bine, da numa luna asta că-i
de rușine să ia fimeia banii omului.
-Da, părinte, sărumâna! Și plecă trăgându-se
înspre înapoi cu fața la popă ca să nu-i stea cu
spatele la fața lui.

Trecură liniștite zilele. Ei nu se certau, nu se
ridica glasul, măcar că erau năcăjiți. Se așezau
toate c-o vorbă bună, ca-n Bucovina. Trecură
zilele repede și veniră sărbătorile Paștelor cu
toate cele ce se țineau sfinte după legea creștină.
Veni săptămâna patimilor, veniră Deniile, lumea
venea la biserică seara după datină, se slujea,
se cântau cele cuvenite fiecărei zile juruite
de calendar. Popa cânta, dascălul îi dădea
răspunsurile...Nimic și nimeni nu prevestea
grozăvia care avea să se abată peste ei...
Vru Dumnezeu și veni Duminica Paștelui.
Biserica plină, lumea satului toată aștepta slujba.
Și aștepta... și aștepta...Începură să șopocăie
mărunțel. Careva îl văzuse pe popă cum alerga
cu părul vâlvoi și cu antereul fâlfâind la casa
dascălului...
...La casa dascălului, popa nădușit, cu capul
gol și sfintele acoperăminte împrăștiate care
pe spate, care strânse în mâna stângă, bătea
cu dreapta cruci după cruci închinându-se în
fața patului unde era răsturnat printre perne
dascălul. Răzimat de una mai dolofană, dascălul
îl privea mirat pe popă cum se da de ceasul
morții. Îl privea ca găinile, când cu un ochi, când

cu celălalt, mustăcind a râde din când în când,
dar de altfel serios-serios. Când prindea „liber”
printre văicărelile popii, glăsuia aferat oftând,
făcând fițe și tot felul de grimase, zicându-i
scâncit cu juma de glas și cu milă din cale afară:
-Nu pot, părinte, nu pot sfinția ta...
-Dascăle, se zvărcolea popa. Pentru numele
lui Dumnezeu, e Sfântă zi , e Duminica Paștelui,
cum să nu vii să cânți?
-Da nu pot, părinte, iaca cât îs de obosit,
murmură abia dascălul, iartă-mă, sfinția ta...
-Dascăle, băiete, e prima zi de Paști! Ți-au
luat diavolii mințile? (Se opri să-și tragă sufletul
aproape înnecânduse spre plâns și-o luă iar)
Cum nu poți, că doar ești zdravăn după cum văd!
-Părinte, rogu-te, fii bun și înțelege, de cinci
ani sunt umbra domniei tale la biserică, n-am
fost lipsit de la nici o zi închinată Domnului...Azi,
nu pot...(trăgând plapoma pe el până sub barbă
și întorcându-se cu spatele la popă mormăi
hotărât) Nu pot, părinte și gata!...
-Doamne, apără și păzește! Dascăle, e
biserica plină de suflete, dascăle, vino-ți în fire!
Doamne, Isuse-Cristoase, fiul lui Dumnezeu, așa
ceva nu s-a mai pomenit. Să nu vii să cânți de
Paște! Doamne, luminează-mă! Și popa căzu
scâncind în genunchi lângă pat, bătând cruce
după cruce cu fruntea de dușumele.
Atunci, întorcându-se într-o rână spre popă,
uitându-se la el într-o dungă, cu un ochi, de
sus din pat dintre perne, cu o mină diabolică,
dascălul îi șopti popii cu juma de glas:
-Părinte, am totuși o idee. Știi ceva? Ia-o pe
dăscăliță. Ei i-ai dat banii, ea să vină să cânte!!!
25. 02. 2019 / Horezu
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ICPE-CA mobilizează resurse pentru reducerea 
impactului COVID-19 în societatea românească

INVENTICA

COMUNICAT DE PRESĂ (09 aprilie 2020)

I

nstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București își mobilizeză resursele științifice și tehnice
în sprijinul eforturilor la nivel național pentru
identificarea de soluții inovatoare pentru managementul epidemiei de coronavirus. Pentru a
susține acoperirea acestei nevoi urgente, ICPECA își coordonează eforturile în parteneriat
cu   instituții de cercetare similare, agenți economici sau autoritățile abilitate și pune în slujba comunității cunoștințele, expertiza și infrastructura pentru a identifica noi soluții pentru combaterea,
prevenirea sau tratarea îmbolnăvirilor cu coronavirus.
Astfel, ICPE-CA colaborează cu INCD Turbomotoare COMOTI
și cu alte institute naționale de cercetare și universități la
dezvoltarea unui sistem de ventilație mecanică destinat tratării

Constantin GEANTĂ

I

- În curând vi se va decerna marele premiu
al Convivilor întru sanguinitate. Altfel spus, veţi
intra în Confederaţia scriitorilor rupeştri.
Omul trecut de 70 de ani, cu o statură medie,
a cărui frunte se lăţise considerabil trecând de
creştetul capului şi pornind înspre ceafă, zâmbi
dezvelindu-şi partea inferioară a danturii, în care
era vizibilă lipsa unor dinți.
Femeia, surâzând cu şiretenie, l-a întrebat pe
Kooman :
- Bine, şefule, dumneavoastră care sunteţi
tricent în etno-bazmo-demonologie, folclorul papuaşilor şi basmele neozeelandezilor, nu aţi putut
să puneţi o vorbă bună şi pentru mine pentru a
ajunge mai repede în Confederaţia scriitorilor rupeştri?
- Vezi, draga mea, răspunde omul cu o bunătate ce aducea mai mult a neputinţă, nu sunt
eu cel care hotărăşte astfel de oportunităţi în
arondismentul Lonceav. Sunt alţii la catedra de
etno-speologie care bat zarurile. Şeful lor este
Zoorel- profesor universitar doicenţi. Deşi eu
sunt tricent, el fiind în forumul de conducere,
îndrumare şi control, are o funcţie care îmi doboară gradul. Mai este şi Hellim, care face parte din
catedra de indo-neozeelandeză, care se ocu-pă
cu colecţionarea cipurilor din mormintele romeilor de pe valea Lutal, cel care analizează creaţiile
inconştiente din perioada traianistă. Dar să
nu-l uităm nici pe cel mai important scriitor din
arondismentul Lonceav, şi anume Eteem, cel
care influenţează deciziile în această regiune.
În timp ce vorbeau, a apărut Zoorel, bărbat
simpatic care nu depăşea cu mai mult de două
palme înălţimea de 1 etrum. Zâmbind, se adresă
femeii trecute de 60 de ani, căreia cu greu îi
dădeai 59, şi care datorită înălţimii sale îi privea
de sus pe cei doi .
- Bună, Mefista!
- Bună ziua, domnule Zoorel!
- Ce mai faci?
- Am venit pe la domnul Kooman.
- Salut, Kooman!
- Salut, Zoorel!
- Cred că i-ai spus despre premiere?!
- Ei, ce zici, Mefista, eşti încântată?
- Desigur, domnule Zoorel!
- Să ştii că eu nu te consider cu adevărat scriitoare, dar... întrucât am cunoscut-o pe mama ta,
biata Ezen, şi la sugestia lui Hellim şi Eteem, am
hotărât să te primim în Confederaţia scriitorilor rupeştri. De asemenea, la sugestia lui Kooman, dorim
să-ţi acordăm premiul Convivilor întru sanguinitate.
- Ah, dragă Mefista, zise Kooman, am uitat să-ţi
spun ceva! Dar... mai bine spune-i tu, Zoorel!

persoanelor infectate cu COVID-19. De
asemenea, beneficiind de infrastructură de
ultimă generație pentru prototiparea rapidă de
tip imprimantă 3D, ICPE-CA a identificat o serie
de componente destinate echipamentelor de
protecţie și tratament. În acest sens, institutul
nostru a inițiat o serie de discuții și parteneriate
cu agenți economici pentru producția de
echipamente specifice. Cu o bogată experiență în domeniul nanomaterialelor și tehnologiilor avansate, ICPE-CA în parteneriat cu S.C.
MGM STAR CONSTRUCT S.R.L. oferă soluții pentru funcționalizarea antimicrobiană și cu potențial antiviral a măștilor și instrumentarului medical prin depunerea de straturi subțiri
nanostructurate.
   BIROUL DE PRESĂ INCDIE ICPE-CA

REDACȚIA - IMPORTANT!
Cea mai mare inovație-invenție în inventica românească ar fi
ca Invenția să devină proprietatea statului, inventatorul să lucreze
la nivel de schiță și prototipnu, fără intermediari, gratuit, tot
gratuit să primească dacă este cazul brevetul, nu de titular ca și
până acum, ci numai de autor, și titularul să-l cumpere de la OSIM!  
Și mai adaug o propunere. ICPE să facă demersuri în parlament
pentru adăugarea la calculul pensiei activitatea de inventică,
numărul de brevete de invenții; inovații, produse noi, tehnologii
noi omologate....Oricum noi vom începe o campanie de presă în
acest sens, poate o listă de semnături. Vom depune și un memoriu
cu semnături…. Acum un an am dat unui parlamentar vâlcean un
memuriu în acest sens….Degeaba.
CORONAVIRUSUL VA ÎNCETA SĂ-ȘI MAI FACĂ DE CAP DACĂ
INVENȚIILE ȘI MARILE INOVAȚII VOR MODIFICA CALCULUL
PUNCTULUI DE PENSIE!

MEFISTA ȘI LUMEA EI
- Bine, Kooman, tu eşti bun ca preşedinte,
dar ce te-ai face fără spiritul meu organizatoric
de excepţie, fără genialitatea şi fără capacitatea
mea de mobilizare exemplară?
- Sincer, nu ştiu Zoorel!
- În sfârşit, Mefista, marele premiu de 10 000
de credite URNO va trebui să-l împarţi cu noi.
Ţie îţi vor reveni cca 500 de URNO, impozabili
80 %, iar restul va merge către Comitetul
Confederaţiei scriitorilor rupeştri.
- Accept, zise femeia cu un aer foarte trist,
doar nu degeaba am publicat 799 de cărţi.

II

-Dragii mei, zise Eteem, am deosebita
plăcere de a-i înmâna distinsei Mefista Firfirea
placheta Convivilor întru sanguinitate, împreună
cu un considerabil card de 10 000 de credite
URNO, precum şi medalia Ordinul scriitorilor
rupeștri clasa a XII-a. Deci, dragă Mefista, te
felicit şi îţi înmânez marele premiu al scriitorilor
debutanţi.!
Mefista primeşte placheta, cardul şi medalia
de fier placată în aluminiu.
- Mulţumesc, domnilor Zoorel, Kooman,
Heelim, Eteem! Știți, sunt foarte emoţionată,
abia îmi stăpânesc lacrimile şi... mă scuzaţi!
Izbucneşte în plâns.
- Acum aş spune şi eu câteva cuvinte în
calitate de Preşedinte al Uniunii convivilor întru
sanguinitate, din arondismentul Lonceav, zise
Kooman. Dar mai întâi te rog să te potoleşti,
Mefista, ştim cu toţii că eşti emoţionată! Te rog
să iei loc!
- M-am potolit, domnule Kooman, mulţumesc!
- Aşa cum spuneam, distinsa scriitoare este
autoare a 799 de volume, broşuri, articole, referate şi comunicări pe teme de biblioteconomie,
literatură comparată între localităţile arondismentului Lonceav, monografiei Ţării lui Hui, în
colaborare cu 24 de etnografi, muzeografi, cercetători naţionali, zonali şi locali, coordonată de
un grup de trei eminenţi profesori din Hermann
stadt, în care domnia sa a contribuit cu cel mult
trei pagini. Acum dau cuvântul domnului Heelim.
- Domnilor, doamnelor, stimat auditoriu,
colega noastră s-a străduit într-o viață de peste
60 de ani să scrie continuu. Când era mică, a
publicat desene în revista grădiniţei „Mătrăguna
şi nebuna”. Apoi în revista şcolii „Trăim decenii de
împliniri măreţe” a publicat ghicitori, curiozităţi,
poante şi versuri, culese de te miri unde. Când a
ajuns la liceu a publicat foarte mult în gazeta de
matematică ,,Trei ori trei minus trei” probleme şi
exerciţii pe care colegii săi le rezolvau din Gheba
pentru ea. Dânsa fiind șefa clasei răspundea și

de colecționat plante medicinale, sticlă și hârtie.
Eu, ca propagandist, am remarcat-o încă de la
vârsta de cinci ani când a recitat poezia pe care
nu o voi uita niciodată, ,,Gărgăriţa e bolnavă”:
„De pe-o frunză de castan,/ A căzut o gărgăriţă/Pe o alta de bostan/ Şi şi-a sfărâmat guriţă.// Multe zile a zăcut/ Lâng-o margine de lac,/
Iar când bine s-a făcut,/ O-nhăţă un pitpalac./
Gărgăriţa a murit,/ Pitpalacul a plecat,/ Iar eu
singură, mâhnită/ Plâng la marginea de lac.”
Izbucneşte-n lacrimi.
-Doamnelor, domnilor, stimat auditoriu, zise
Zoorel, vă rog să-l scuzaţi pe colegul nostru
Heelim care este foarte emoţionat! Aş vrea să
vă spun şi eu câteva cuvinte din partea dom-nului
profesor universitar doctor Zoorim, coordonatorul monografiei Ţării lui Hui, din Hermannstadt, care nu a putu să fie prezent deoarece
bunica sa în vârstă de 144 de ani are astăzi a 75-a
cununie civilă cu un domn mai tânăr cu 50 de
ani ca dumneaei. Astfel, distinsul profesor quatrucent universitar Zoorim mi-a comunicat următoarele prin fax: „Trimiteţi stimatei Mefista Firfirea toate urările de bine şi spuneţi-i că pentru
a deveni un istoric autentic trebuie să scrie încă
de 70 de ori pe cât a scris în timpul colaborării
noastre. Aici mă refer la cele trei pagini din monografia Ţării lui Hui, care sunt, de fapt, cuprinsul acestei lucrări. Lucrarea propiu-zisă a
avut 799 de pagini.” Domnilor, doamnelor, stimat
auditoriu, zise Zoorel, şi eu recunosc că deşi doamna Mefista Firfirea nu este încă o scriitoare autentică, precum nu este nici istoric, după cum
remarca distinsul profesor quatrucent universitar
Zoorim, totuşi, astăzi o primim în rândurile
noastre, în speranţa că vor creşte membrii
cotizanţi, precum şi cei asociaţi ai Forumului
letal „Cuvântul care ucide”. Vă mulţumesc.

III

Ridicând telefonul, pretorul zise:
- Da, doamnă secretară Urinela!
- Domnule pretor Oriel, vă caută doamna
bibliotecară Karicia Bubincu! Susţine că vrea să
vă spună ceva foarte important.
- Să intre.
Urinela, adresându-se bibliotecarei, zice:
- Poți, să intre Karicia.
- Bună ziua, domnule pretor din arondismentul Lonceav, sectorul Căciumeţii.
- Bună ziua, Karicia!
- Ştiţi eu...
- Te rog să-mi spui ce ai de spus, dar mai
repede, deoarece am mult de lucru.
- Domnule pretor Oriel, aş dori ca biblioteca
noastră să poarte numele distinsei doamne

Mefista Firfirea. Dar… vă mai amintesc că un
oarecare Tin San mă cam fredonează la melodie
spre a lansa şi el cele zece volume ale sale la
biblioteca noastră.
- Ignoră-l, Karicia, dacă nu poţi să-i dai
„delete“ sau mută-l în carantină! Cât despre
Mefista, tocmai acum trebuie să sosească şi o
să-i comunic vestea că începând de la întâi, luna
viitoare, biblioteca arondismentului Loncea, se
va numi „Mefista Firfirea”. Altceva?
- Nu mai am nimic de zis, domnule pretor.
Oriel sună. Secretara intră:
- Da, domnule pretor?
- Expediază acest fax. Condu-o, te rog, și pe
doamna Karicia!
- Bine domnule, dar..
- Ce mai este, Urinela?
- Vă caută domnul Kurmale!
- Să intre!
În timp ce ies Karicia şi Urinela intră Kurmale.
- Bună ziua, domnule pretor Oriel.
- A, domnul Kurmale! Luaţi loc, vă rog! Sună
şi intră Urinela.
- Da, domnule pretor.
- Două cafele, te rog!
- Imediat! Iese.
- Care este problema, domnule Kurmale.
- Domnule pretor Oriel, v-aş propune să
o numiţi pe doamna Mefista Firfirea consilier
cultural al preturii sectorului Căciumeţii.
- A, bună idee!
- Este o distinsă scriitoare, talent cum
rar se naşte o dată la un an de zile și cel mai
mare scriitor de la ea de acasă unde locuiește
împreună cu cei doi fii și paisprezece nepoți.
Din păcate, soțul ei ne-a părăsit dispărând fără
urmă după o beție de pomină acum vreo zece
ani. Mulți zic ca l-au răpit extratereștrii, eu
însă cred că a plecat sa-și facă schimbare de
sex peste hotare și s-a rătăcit în vreun bordel.
Dar v-aş ruga să mă ajutaţi şi pe mine să-mi scot
volumul „Memorii inutile”!
- Fiţi fără grijă, cu ocazia împlinirii a 75 de
ani, voi anunţa oficial sprijinul pe care vi-l acord
ca să scoateţi celebra dumneavoastră carte
care...cum ziceaţi că se numeşte?
- „Memorii inutile”.
- A, da, „Memoriile fără sens”!
- Sunteţi genial, domnule pretor Oriel ! îi voi
zice „Memorii inutile. Memoriile fără sens”.
- Pe dumneavoastră vă voi ajuta să vă
scoateţi cartea, iar pe doamna Mefista o
voi numi consiliera mea personală. Numai
dumneavoastră şi cu doamna Mefista sunteţi
capabili să faceţi ceva în acest nenorocit de
sector Căciumeţii din arondismentul Lonceav.
Sună telefonul:
-Da, Urinela, cine mă caută? Mefista? Să
intre!
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PROCESIUNI CU MOAŞTELE SFÂNTULUI GRIGORIE DECAPOLITUL,
ÎN PERIOADA EPIDEMIILOR
Arhim. Veniamin MICLE

P

uterea „să vindece bolile” (Marcu 3, 15), pe care Iisus
Hristos a dat-o Sfinţilor Apostoli, lucrează şi prin sfintele
moaşte, aşa cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur care afirmă că,
în ele „sălăşluieşte o altă putere, mai mare decât însuşi sufletul,
adică harul Sfântului Duh care, prin lucrările sale cele minunate,
ne încredinţează pe noi despre adevărul învierii, prin minunile pe
care le fac”. Deci, trupurile sfinţilor, fiind pătrunse în timpul vieţii
pământeşti de harul Sfântului Duh, îl păstrează şi după moarte,
săvârşind prin el multe minuni.
Chiar în Vechiul Testament se menţionează puterea făcătoare
de minuni ale trupurilor unor sfinţi. Astfel, la un an după moartea
proorocului Elisei, au năvălit în ţară cete de moabiţi, iar „odată
când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă
venind din acele cete şi, spăimântându-se, au aruncat mortul în
mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei şi
a înviat şi s-a sculat pe picioarele sale” (IV Regi 13, 21).
Despre minunile săvârşite de sfintele moaşte, mărturisesc
marii teologi creştini. Astfel, Fer. Augustin relatează că, pe timpul
său, s-au făcut multe minuni, în faţa a nenumăraţi martori, prin
moaştele Sfântului Mucenic Ştefan; Asterie al Amasiei afirmă că,
„la locurile de odihnă ale mucenicilor, săracii scapă de sărăcie,
bolnavii sunt vindecaţi”, iar Sfântul Ioan Damaschin spune că:
„Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare moaştele
sfinţilor, care izvorăsc în multe chipuri faceri de minuni”.
În acest sens, harul divin nu l-a părăsit niciodată pe Sfântul
Grigorie, iar după moarte a rămas în sfintele sale moaşte; de
aceea, ele se păstrează întregi, nestricate, binemirositoare şi
făcătoare de minuni. Aduse la Mănăstirea Bistriţa, sfintele moaşte
au devenit repede cunoscute prin mulţimea minunilor săvârşite,
ca izbăvirea ţării de molima ciumei şi a holerei, alungarea invaziilor
de lăcuste, prin aducerea ploilor binefăcătoare în vremea secetei;
multe dintre ele s-au produs în viaţa particulară a credincioşilor,
fiind vindecaţi de diferite boli, ca epilepsia, paralizia, meningita,
cancerul, nebunia, schizofrenia şi recăpătarea graiului pierdut.  
Aici, vom prezenta numai procesiunile făcute cu moaştele
Sfântului Grigorie Decapolitul în perioada marilor epidemii.
Salvarea oraşului Bucureşti de molima ciumei. În anul 1763
a izbucnit în Bucureşti o mare epidemie de ciumă, adusă de la
Constantinopol. Majoritatea populaţiei a fost infectată cu această
cumplită boală contagioasă şi foarte periculoasă, încât mii de
oameni erau seceraţi zilnic de puterea morţii.
Toţi locuitorii capitalei erau încredinţaţi că ajutorul poate
veni numai de la Dumnezeu, care trebuia implorat cu toată
solemnitatea religioasă. Pentru aceasta, domnul ţării, mitropolitul,
boierii şi întreg poporul s-au sfătuit să înalţe rugăciunile lor către
milostivul Dumnezeu prin mijlocirea unui sfânt. Astfel, au hotărât
să transporte la Bucureşti cinstitele moaşte ale Sfântului Grigorie
de la Mănăstirea Bistriţa.
Pentru realizarea acestei fapte, evlavioasă şi creştină, a mers
la Mănăstirea Bistriţa însuşi mitropolitul ţării, însoţit de episcopii
Grigorie şi Partenie. Acolo, împreună cu egumenul bistriţean
Mihail arhimandritul, au oficiat Sfânta Liturghie, înconjuraţi de
un mare sobor de preoţi şi diaconi; apoi, însoţiţi de mulţimea
credincioşilor, au pornit procesiunea spre capitala ţării.
Ajungând la Bucureşti, cortegiul a mers la Mitropolie, unde
racla a fost aşezată în catedrală. Duminică, 1 mai, s-a adunat
mulţimea clerului şi a poporului. Slujitorii bisericii au oficiat
Sfânta Liturghie; în frunte era mitropolitul Grigorie, având alături
episcopi din ţară şi din străinătate, anume: Nicodim al Sardelor din
Patriarhia ecumenică a Constantinopolului, Matei al Ieropolei din
Ţara Sfântă, Serafim al cetăţii Iliopolis din Galatia Asiei Mici, Hrisant
al Grevenului din Serbia, Partenie al Râmnicului, proin Rafail al
Buzăului, Neofit de Cerveni din Bulgaria, Mitrofan al Drinopolei
din Serbia, precum şi numeroşi egumeni şi arhimandriţi, preoţi
şi diaconi.
După săvârşirea Sfintei Liturghii, a început procesiunea pentru
salvarea oraşului de molima ciumei. Într-un document, însuşi
domnul ţării relatează că: „Am ridica moaştele sfinte cu nespuse
plânsuri şi vărsări de lacrimi, mai ales din partea femeiască cea
duioasă, şi am coborât în livadă, de s-a făcut o sfeştanie, spre
sfinţirea poporului. Iar după ce s-a săvârşit sfeştania, am ridicat
sfintele moaşte şi am plecat pe podişul de peste Dâmboviţa, şi
am ieşit pe poarta din jos, mergând înainte mulţimea poporului
şi preoţii, slavoslovind şi stropind uliţele şi poporul cu agheasmă.
Şi aşa am mers cu sfintele moaşte pe uliţa Bărbierilor, pe uliţa
cea mare a Şelarilor, pe la Hanul lui Şerban Vodă, pe la Hanul
Stavropoleos, şi a ieşit la uliţa Sfântului Ioan; de acolo, pe pod
la vale, apoi am intrat în Curtea domnească pe poarta din sus,
şi iarăşi prin poarta din mijloc am mers prin livadă, până iarăşi la

sfânta Mitropolie. Şi s-au aşezat sfintele moaşte cu mare cinste
înaintea sfântului altar, în strana cea mare, slăvind şi mulţumind
toată mulţimea de un dar mare ca acesta ce a dat Dumnezeu
oamenilor nădăjduindu-se toţi rugăciunilor Sfântului, cum că, pe
noi şi toată ţara, ne va uşura de greutăţile ce avem, şi va curăţi
Domnul pământul poporului său”.
După terminarea procesiunii, minunea Sfântului Grigorie şi
milostivirea lui Dumnezeu n-au întârziat a-şi arăta puterea: boala
ciumei a început să scadă, până a dispărut cu totul. Credincioşii
au dat slavă lui Dumnezeu pentru ajutorul primit prin mijlocirea
Sfântului Grigorie, iar domnul ţării Constantin Mihai Racoviţă, ca
recunoştinţă şi mulţumire că a fost salvată capitala de molima
ciumei scuteşte Mănăstirea Bistriţa de plata ce i se cuvenea pentru
întreţinerea dascălilor de la Şcoala grecească şi slavonească,
precum şi a medicului din Craiova, poruncind ca: „Părinţii de
acolo, prin mijlocirea Sfântului, să roage pe Dumnezeu, în toată
vremea, pentru bunăstarea şi întregirea ţării acesteia. Şi afară de
vremea când s-a hotărât, a fi venirea sfintelor moaşte, oricând
ar fi trebuinţă la vreo vreme de nevoie, ca aceasta (ferească
Dumnezeu!), şi le-ar scrie aici, numaidecât, cu cuviincioasa cinste
să ridice moaştele Sfântului şi să vină aici în Bucureşti. Că această
milă pentru aceasta s-a făcut ca Mănăstirea şi părinţii să se
ajutoreze la trebuinţele lor şi cu venirea Sfântului să se folosească
poporul la nevoi”.
Izbăvirea bucureştenilor de „Ciuma lui Caragea”. Una dintre
cele mai puternice epidemii de ciumă din Ţara Românească a
fost cea din timpul domniei lui Ioan Gheorghe Caragea (1812–
1818), cunoscută chiar sub numele de „ciuma lui Caragea”. Ea s-a
manifestat cu mai multă violenţă la Bucureşti, dar s-a răspândit şi
la Craiova, precum şi în alte localităţi.
Cărturarii din epoca respectivă, cutremuraţi de moartea care
secera vieţile oamenilor, au lăsat numeroase însemnări despre
pustiitoarea ciumă. Astfel, Dionisie Fotino scria că: „Boala ciumei
a răpit o mulţime de vieţi. Cu toate măsurile feritoare pe care le
luase domnul pentru Bucureşti, boala a răzbătut şi aici. Atunci au
început a se răspândi toţi în toate părţile şi au fugit ca de sabie şi
de foc; în curând a rămas oraşul deşert...; n-a rămas nici Curtea
domnească neatinsă, şi au murit câţiva, cu toate îngrijirile ce erau.
Această boală era aşa de cumplită, încât mureau câte o sută de
oameni pe zi, numai dintre locuitorii sărmani ai mahalalelor, ce
rămăseseră în oraş, fără a mai socoti pe cei ce mureau în spitalele
în afară de oraş... Dar cea mai mare urgie a fost că ea se întinsese
prin toate satele şi oraşele din ţară, şi pe acolo a ţinut trei ani
aproape, încât se credea că au murit aproximativ peste şaptezeci
mii de locuitori în toată întinderea Ţării Româneşti”.
Despre această molimă, relatează şi ieromonahul Dionisie
Eclesiarhul, care se afla la Craiova în aceea perioadă; el spune că:
„S-a întâmplat boala ciumei, şi în iarnă au început a muri oamenii
aici în Craiova, însă nu prea mulţi, dar de frica morţii au fugit toţi
în toate părţile şi s-a spart oraşul, rămânând casele pustii”.
Văzând moartea nemiloasă care măcina atâtea vieţi omeneşti,
credincioşii s-au gândit din nou la o izbăvire minunată prin
mijlocirea moaştelor Sfântului Grigorie. Astfel, s-a organizat
procesiuni prin localităţile cele mai bântuite de molimă. O
însemnare de pe un manuscris ne informează că: „În anul 1813,
septembrie 11 sâmbătă seara, s-au adus moaştele Sfântului
Cuviosului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea
Bistriţa, din porunca Măriei Sale Ioan Gheorghe Caragea voievod,
pentru boala ciumei, ce foarte rău se aprinsese la Bucureşti. Şi
au fost sfintele moaşte la Craiova duminică, făcând litanii mari şi
o sfeştanie în mijlocul cetăţii, şi luni le-au ridicat spre a le duce la
Bucureşti”.
Procesiunea făcută la Bucureşti cu sfintele moaşte a salvat
pe locuitori de molima ciumei. Cronicarul Ioan Dobrescu din
mahalaua Batiştei, scria că, la începutul anului 1814, victimele
s-au rărit, iar într-un document din arhiva Mănăstirii Bistriţa, citim
că: „S-a cunoscut în faţă ajutorul, că a început boala a scădea,
până ce s-a contenit mai de tot”.
Ca recunoştinţă pentru salvarea locuitorilor din oraşul
Bucureşti de groaznicul flagel al ciumei, la 22 mai 1814, domnul
Caragea acordă Mănăstirii Bistriţa privilegiul de a lua de la toate
viile ei, cinci bani de fiecare vadră de vin din vama domnească.
Salvarea oraşului Craiova de „cholera morbus”. O însemnare
de pe un manuscris adevereşte că „la anul 1831, iunie 14, s-a ivit
boala holerei în Ţara Românească şi în Ţara Moldovei, şi mulţi
boieri şi arhierei au murit”. La Craiova, epidemia nu era cunoscută
până atunci. Bolnavii erau cuprinşi de greţuri; vomitau şi eliminau
mari cantităţi de lichide, simţind o cumplită deshidratare. Oamenii
se infectau unii de la alţii şi mureau nenumăraţi.
Această boală intestinală, infecţioasă şi acută, nu era alta
decât cholera morbus, dar nimeni nu-i cunoştea originea, nici

mijloacele prin care se tratează. Abia medicina modernă a
descoperit că este provocată de microbul vibrio cholerae, favorizat
de medii insalubre, unde sunt ignorate regulile elementare de
igienă, ca mâncarea cu mâinile murdare, consumarea fructelor
şi a legumelor nespălate, precum şi întrebuinţarea apei poluate.
Ştiinţa medicală contemporană a descoperit vaccinul
antiholeric, deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu-l recomandă,
considerându-l ineficient. Deci, ne închipuim câtă populaţie
cădea victimă acestei epidemii în urmă cu o sută cincizeci de ani,
când nu se ştia originea, mijlocele de prevenire şi combaterea ei.
Singura nădejde rămânea ajutorul primit de la Dumnezeu.
Întrucât craiovenii cunoşteau puterea făcătoare de minuni
a moaştelor Sfântului Grigorie, de la care au luat izbăvire în
numeroase rânduri, când au fost încercaţi de calamităţile naturale
şi epidemii, şi-au îndreptat iarăşi nădejdea spre ajutorul lor,
cerând insistent să fie aduse cât mai grabnic în oraş.
Procesiunea cu moaştele Sfântului Grigorie la Craiova, pentru
combaterea epidemiei de holeră, este menţionată de colonelul
Lăcusteanu în Amintirile sale; el relatează că au fost primite de
întreaga populaţie craioveană, în frunte cu „toată oştirea română,
care i-a făcut o mare paradă”.
Preoţii din oraş şi din împrejurimi au oficiat Sfânta Liturghie,
au făcut agheasmă cu care au binecuvântat întreaga comunitate
a credincioşilor; apoi, fiecare s-a închinat cu smerenie şi evlavie la
sfintele moaşte, sărutându-le cu credinţă.
După săvârşirea procesiunii, îndată s-a constatat că epidemia
a început să scadă, făcând tot mai puţine victime, până a încetat
cu desăvârşire. Credincioşii au adus laudă lui Dumnezeu’ pentru
că din nou i-a izbăvit de cutremurătoarea moarte, prin mijlocirea
Sfântului Grigorie, Care totdeauna îi primeşte sfintele sale
rugăciuni.
Izbăvirea Olteniei întregi de molima holerei. O mare epidemie
de holeră a izbucnit în anul 1848, fiind afectată întreaga Oltenie.
Însăşi conducerea superioară a Bisericii din Ţara Românească a
intervenit cu slujbe sfinte şi neîncetate rugăciuni, ca milostivul
Dumnezeu să îndepărteze flagelul căzut peste acest colţ de ţară
şi populaţia ei.
Iniţiativa sfintelor rugăciuni a luat-o mitropolitul din Bucureşti,
care scria episcopului de Râmnic: „Năprasnica şi înfricoşătoarea
boală a holerei, ce nu s-a mai ivit pe pământul acestei ţări din anul
1831, începând acum a secera în unele părţi ale Principatului, şi
chiar în capitala Bucureşti, arătându-se cu mare furie, a făcut
să ne înspăimântăm cu toţii”. De aceea, ierarhul hotărăşte ca,
în toate zilele, la sfintele slujbe, preoţii de la biserici să adauge
molitvele rânduite la moartea grabnică, spre a feri acele oraşe şi
sate ale Eparhiei Sfintei Episcopii, ce sunt ocrotite până astăzi de
îndelungă răbdarea lui Dumnezeu”.           
Episcopul Nifon al Râmnicului dispune ca: „În toate duminicile,
după otpust, să se facă adunare de popor înaintea bisericii, să se
citească Canonul sfeştaniei împreună cu Canonul năprasnicei boli
a ciumei, iar la miroane să se adauge şi cele ce sunt rânduite pentru
această groaznică boală. La urma lor, să se citească Molitva a toată
litia, Molitva din cele cinci ce sunt rânduite pentru boala ciumei
şi Molitva sfinţirii apei. De asemenea, să fim oarecum pregătiţi cu
spovedania şi cu cele următoare, după creştineştile datorii, spre
îmblânzirea Atotputernicului şi milostivului Dumnezeu”.
La 8 iunie, boala nu apăruse încă la Râmnicu Valcea, dar
credincioşii, în frunte cu paharnicul Bujoreanu, Poenaru şi
Davidescu, duc cinstitele moaşte ale Sfântului Grigorie în
localitate, pentru ocrotirea oraşului şi a populaţiei.
Ciuma făcea însă victime la Drăgăşani, de aceea administraţia
cere aprobarea Ministerului Cultelor ca sfintele moaşte să fie
transportate acolo, iar craioveni le cereau cu disperare, motivând
că, „năprasnica boală a holerei, pentru păcatele noastre, seceră cu
nemilostivire şi în oraşul Craiova”. În această situaţie deprimantă,
intervine însuşi mitropolitul care, la 18 iulie, scrie   episcopul
de Râmnic să le trimită imediat la Caracal, întrucât epidemia
holerei atacă „atât locuitorii acestei cetăţi, cât şi locuitorii satelor
districtului, ajungând într-un grad oarecum furios”.
Dintr-un raport al protoiereului din Craiova, redactat la
5 august, află că „în oraş s-a secerat peste 1200, cel puţin, de
locuitori, afară de cei ce nu s-au ştiut de către cinstitul Comitet,
între care răpindu-se şi cinci preoţi, dintre care, unul fiind preotul
Constandin protonotarul Georgescu de la Sfânta Episcopie, iar în
plăşi s-au risipit aproape toate satele”.
După porunca mitropolitului, la 6 august, sfintele moaşte erau
la Caracal, de unde procesiunea a pornit spre Craiova. În oraş, au
fost reţinute şase zile, făcându-se sfinte slujbe pe la toate bisericile,
cum scrie arhimandritul Nichifor, însoţitorul şi supraveghetorul
raclei: „Sfintele moaşte ale Sfântului Grigorie Decapolitul s-au
adus în acest oraş, după stăruinţa domnilor cetăţeni craioveni
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către Cuviosul eclesiarh Iosif, însărcinat cu purtarea Sfântului; şi,
făcându-se sfinte rugăciuni pe la toate bisericile, cu privegheri
şi sfeştanii, iar către acestea purtându-se sfintele moaşte şi prin
uliţele oraşului, după râvna şi evlavia credincioşilor, iar la 12 ale
acesteia, fiind ceasul trei după amiază-zi, s-au pornit înapoi la
sfânta Mănăstire Hurezi”, unde se păstrau, la Bistriţa fiind şantier.
Epidemia de holeră pătrunsese în multe zone ale Olteniei,
făcând numeroase victime în rândul populaţiei. Credincioşii din
Cerneţ scriau episcopului, că „pe vara trecută, în grabnica boală
a holerei, întru încetarea din viaţă a multor nevoiaşi din această
mahala, unde prăznuim hramul Sfântului Ierarh Nicolae, din
oraşul Cerneţ, au încetat din viaţă şi preoţii, care aveau numita
sfântă biserică, adică proin protopop Ion Deputatu şi preotul Popa
Ştefan”.
Procesiunile cu moaştele Sfântului Grigorie prin oraşele şi
satele afectate de holeră au fost mai mult decât binefăcătoare.
Pe unde treceau, se vedea cum boala diminuează din intensitate,
numărul morţilor scăzând de la o zi la alta, iar spre sfârşitul lunii
august, molima a încetat cu totul.

MIHAI SPORIȘ
               
Paște

În Joia Mare iar o să se-audă
Tocmeala-n cugetul de Iudă.
Apoi, în noaptea-n Ghesimani,
Somn greu și potop de dușmani
Se-mpresoară-n beznă cu-n sărut...
Calvarul, cu judecata, a-nceput!
Veni-va crunt și pe Golgota:
Sfârșirea! Să își ieie dota...
„Finis corona virus!” Trebe` spus!
Rugând cu lacrimi și-nalt plâns...
Firii de sus, s-a-ncoronat Iisus!
Crezul plăpând cu șovăiala,
Dihonia, minciuna și îndoiala
Să-și afle lesne leacul!
Că-n prea uitări se umple veacul...
Tatăl - Cuvânt Ne-a spus și-n carte:
Că toți și toate,aflați sub soarte,
Prin mântuire n-avem moarte!
După dureri învingem și păcate!
Ne-a-ncredințat că viața nu-i ce piere,
Ci Duhul alb, din ziua de-nviere!
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Seara de sânge se scurge,
Jarul apune-n cărbune,
Lumina pierită pe culme
În umbre și beznă se stinge.

Credincioşii au dobândit pace şi linişte; cu sufletele uşurate au
preamărit pe Dumnezeu pentru marea putere cu care a înzestrat
sfintele moaşte ale Sfântului Grigorie.
Scăparea oraşului Craiova de molima holerei. O nouă
molimă de holeră pune stăpânire pe oraşul Craiova în anul 1873.
Credincioşii craioveni apelează cu sufletul îndurerat la episcopul
Atanasie Stoenescu al Râmnicului, insistând să aprobe fără
întârziere o procesiune cu moaştele Sfântului Grigorie în oraşul
lor, ca, „prin rugăciunile şi mijlocirile Sfântului, să dobândească
mila divină”.
Aflând despre primejdia în care se aflau credincioşii din
Craiova, episcopul scrie egumenului bistriţean, arhimandritul
Ioanichie Merişescu, să încredinţeze îndată sfintele moaşte
protosinghelului Leontie Apostolescu şi cuviosului Chesarie
Cheianu, întrucât de la Craiova porniseră deja patru trăsuri direct
la Mănăstirea Bistriţa ca să transporte sicriul cu sfintele moaşte şi
personalul necesar pentru sfintele slujbe şi însoţirea lui.
Evlavia credincioşilor craioveni a făcut ca sfintele moaşte să
fie reţinute în oraşul lor peste trei săptămâni; în acel timp, s-au

PAVEL RĂTUNDEANU FERGHETE
IM MEMORIAM LUI IONEL IACOB BENCEI
Într-adevăr,cum zice Ionel Iacob Bencei:
-„țara ni înstrăinată de deberdei
la alți huligani holtei haini străini şi deberdei,
capi ai revoluției”corupți, râs şi plâns, baligă de mânz, haz de necaz,
că-s fără responsabilități aceşti nebotezați
care n-au soluție, rezoluție,la ecuație, revoluție
şi acuma, că scriitorul care v-a blăstămat a plecat
vi s-a urcat la cap,”mari ai zilei”, ei de ei fără de ei,
cu renume de putreziciune,
acuma, că Bencei a plecat pe cee lume,
deşi glia de România nu se vinde,
voi ca tâlhari, techerghei şi deberdei-barbari
nu vă pasă că-i România apărată de prostime
cu profunzime, că voi cei avizi de putere,
voi cei cu mărime dată de electorat
v-ați pus pe prădat,
deşi el, Bencei, ne veghează din cer,

IONEL IACOB
BENCEI
Motto:

ȚARA STRĂMOȘEASCĂ
NU SE VINDE
„Vom pleca și noi cândva din viață
Și părinții, sus, ne-or întreba:
Ce mai face casa noastră dragă,
Cine are grijă azi de ea ?”
(Grigore VIERU)

Noaptea e grea, necuprinsă,
Pământul mumelor tremură,
În hohotul de plâns se cutremură,
Chiar luna pe boltă e lipsă.

Domnule VIERU, dormi în pace,
Casa părintească încă e,
Dar de-o vreme nu știu cum se face
Că se vinde Țara pe orice.

Veghe, poruncă: „strajnică pază !Celui Ce-a semănat pe Pământ
Iubirea de semeni, drept legământ!„ Nimeni și nimic să nu-I creadă!”

Vin samsari din toată Europa
Și ne rup din plaiul strămoșesc,
Iar românii calcă tropa-tropa,
Fericiți... că încă mai trăiesc.

Luna ivită aprinde pustiul
Duhul seminței piatra-și ridică
Pământul Cer nou își despică
Tatăl din veac se primenește în Fiul!

Unii sunt plecați prin țări străine,
Alții au uitat de Dumnezeu,
Dar toți speră c-o să fie bine,
Chiar de e prezentul foarte greu.

Pe Ceru-I cu lună un Soare-I chemare:
Luați lumină nouă! Veniți!
E pâinea ființării! Veniți!
Paștele din veac e-n fiecare!
E vinul viței sânge-al vieții
Din Miel tăiat, trecerii porții!

S-au vândut pădurile bătrâne,
S-au vândut terenuri și subsol;
Goana după aur va rămâne
Cancerul acestui secol gol.
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Se îmbogățesc samsarii țării,
Iar vecinii ne privesc cu jind
Și din tot cuprinsul larg al zării
Vin străini cu acte și ne mint.

din înălțime, de unde ca sfânt vă vede,
ca mega magna cum laude,
asemeni lui Vica,
vă vede având de la Dumnezeu
undă internațională, verde, vă vede:
cum bunurile ni le jonglați,mântuiți,
cum pâinea de la gura celor
nenorociți şi săraci furați,
cum de fapt nenorociților cu ponos,
în loc de folos, ne dați, pricaz,
că lăcomia vă mănâncă omenia,
că voi strângeți zgârîe-brânză, zgârciți,
pentru urmaşi,
dar dacă nu-i aveți,cui ? la care urmaşi ?
cui ce laşi vânzând glia ca înaintaşi de ură
înveninați şi ca nebotezați de hit rău împovărați ?  
înstrăinându-ne chiar de Bacovia,Basarabia
şi pe noi,de mama România ?
Plâng bătrânii ce-s în neputință,
Toată viața au plătit la BIR;
Drept mulțam, s-a pronunțat sentință
De „arest pe veci în cimitir.”
Nu mai merg copiii, azi, la școală,
O treime sunt analfabeți;
Nu mai sunt nici leacuri pentru boală
Și pe străzi n-ai loc de oameni beți.
Dau năvală peste noi străinii,
Cer „azil politic” la români;
Pe la graniți, ne pândesc veciniiVor să fie peste noi stăpâni.
Asta-i Țara, domnule VIERU
Nu putem trăi ca niște frațiCând în spate ne-au înfipt jungheru’
Și când ne conduc tehno...ratați!
Țara strămoșească nu se vinde,
Nu se vinde plaiul romanesc;
Dintr-atâtea lucruri dragi și sfinte,
Ochii Țării încă ne privesc.
Vom pleca și noi cândva din viață
Și străbunii, sus, ne-or întreba:
Ce mai face Țara noastră dragă,
Cine are grijă azi de ea ?
Și atuncea, noi, ce vom răspunde,
Spunem adevărul sau mințim?
Țara noastră e pe nu știm unde
Și românii merg la țintirim.
Sau că va răspunde gloata-ntreagă,
De la credincios pân-la ateu,
Că de România noastră dragă
Are grijă numai Dumnezeu !
(Noaptea de Înviere, 15/16 aprilie 2017)

făcut procesiuni în sunetele clopotelor şi cu plângere şi tânguire
multă din parte credincioşilor, străbătând toate străzile localităţii,
s-a sfinţit apa cu care au fost binecuvântaţi oamenii şi casele lor.
Întreaga suflare creştinească a înălţat rugăciuni fierbinţi către
Sfântul Grigorie ca, prin harul de care se bucură sus în cer, să
intervină la milostivul Dumnezeu să scape oraşul de molima
holerei.
Rugăciunile credincioşilor au fost ascultate şi mijlocirea
Sfântului Grigorie primită de bunul Dumnezeu, încât ravagiile
holerei au început să scadă, iar credincioşii să-şi recapete liniştea
şi pacea sufletească, până ce moartea din popor a încetat cu totul.
Această mare minune a schimbat pe mulţi oameni, făcându-i
mai buni şi mai credincioşi, care nu încetau a mulţimi lui
Dumnezeu pentru scăparea oraşului de molima holerei prin
mijlocirea Sfântului Grigorie Decapolitul.
Procesiunile se făceau cu mare sobor de ierarhi, preoţi,
monahi şi mulţime de credincioşi, care se rugau cu lacrimi
fierbinţi ca bunul Dumnezeu, prin puterea Sfântului Grigorie, să-i
izbăvească de urgia molimelor care afectau ţara.

CRISTIAN OVIDIU DINICĂ
În luna decembrie 2019 împreună cu trupa de teatru a doamnei
Doina Migleczi am fost la Festivalul de Teatru din Sardinia, unde trupa
a obținut un frumos succes, cu aceasta ocazie am scris ciclul poetic
„Sardinia un festival de teatru altfel’’.

SARDINIA - UN FESTIVAL
DE TEATRU ALTFEL
Zborul, o Ipostază
ca într-o navetă pe un drum de stele
aruncat în spatele Căii Lactee,
privesc în tăcere
scaunele acoperite de praf,
obloanele sunt pătate de ceața
ce mâzgălește hubloul cu litere
din iarna ce nu reușește să se nască
chiar și prin cezariană,
lacrimile mamei se confund cu sunetul
o amintire în care plâng
agresat de cenușiul nopții preapline,
jos orașe populate cu păpuși de zahăr ars
își luminează numele în frig.

Primele Impresii
albastru nesădit
marginile ploii sub cupola timpului
aduc tăcerea,
distanțele se anulează rotunjite de gânduri,
umbra dimineții deasupra orașului mic,
în catedrală iubirea se încălzește la opaiț,
limbiile ceasului salvează schimbarea.

Orașul tăcut
în pâsla tivită cu iarbă
peștii sunt musafiri,
se naște amintirea din toamna întârziată,
frunzele se ceartă pe trotuarul îngust
ce rupe din rădăcini cu răbdare resturi pentru cină,
vehicule albe și negre pătează în cuburi asfaltul cu regnul prezent,
câini și oameni conduși de lanț lovesc în cotidian
au pașii ascuțiți precum roboții mimetici
ai unui adevăr trecut,
clădiri cu rostul pe pământ sunt de veghe la ora prânzului
uși deschise pentru păsări mari și mici de pe streașina devenită cerdac
iubirii,
cabine telefonice înghit lacom timpul o dată cu monezi fără valoare,
biserici și muzee artefacte ale trecutului nasc viitorul.

Teatrul
pe trepte fluturele acoperă umbra,
spiridușii ies să-și întindă rufele la uscat,
treningul vechi cu pete de ulei
triumfă ca o pânză de catarg,
ușile deschise spre interiorul vătuit cu frig
dar acoperit cu pelerina imensă plină cu suflete dăruiește speranțe,
emoții proaspete ca o iarbă crescută din parchet devin călăuze
luminile sălii ard aplauzele.
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SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ ŞI CONTEMPORANĂ A TRATATULUI DE PACE
DE LA TRIANON-4 IUNIE 1920 (I)
Gheorghe DUMITRAȘCU
(Urmare din nr. 164, februarie 2020)

D

in cele relatate este evident că Bucureştiul nu şi-a propus
niciodată ca Aramata Română să ajungă la Budapesta.
Efortul pe toate planurile pentru realizarea Marii Uniri fusese
enorm şi trebuia apărat. Prezenţa unităţilor militare române
la Budapesta şi în restul teritoriului ungar (august 1915-martie
1920) s-a caracterizat printr-o conduită umanitară evidenţiată de
autorităţi, instituţii şi persoane particulare ungare, de reprezentanţi
obiectivi ai Antantei. Armata Română nu a fost animată de
sentimentul răzbunării şi nici nu s-a încercat culpabilizarea globală
a populaţiei ungare. De asemenea, Comandamentul român, fără
a se amesteca în problemele interne ale statului vecin, a urmărit
să faciliteze revenirea acestuia la o viaţă economică şi publică
normală. Această atitudine pacifistă pornea din convingerea că
realizarea unei stabilităţi politice în Ungaria se va răsfrânge pozitiv
în evoluţia relaţiilor viitoare dintre cele două ţări, inclusiv asupra
situaţiei din centrul şi sud-estul Europei.
Cu tot acest comportament decent, evidenţiat şi de autorităţile
maghiare, România a trebuit să suporte atitudinea vădit ostilă a
unor diplomaţi americani şi englezi care, sub influenţa maghiară,
au falsificat adevărul în ce priveşte rolul misiunii Armatei Române
în Ungaria şi, din dorinţa de a fi pe placul prietenilor unguri,
au declanşat o campanie antiromânească, atitudine de care
au profitat din plin cercurile extremiste şi şovine maghiare.
Îndepărtând numeroase obstacole şi ostilităţi, diplomaţia română
a dovedit abilitate şi inteligenţă pentru a demonstra denaturarea
adevărului, reuşind în cele din urmă să anihileze, în mare măsură,
influenţa maghiară faţă de marile puteri decizionale de la Paris.
De altfel, Sovietele ungare nu doar că nu recunoşteau graniţele
României, dar prin „tezele” lui Apponyi, şeful delegaţiei maghiare,
acuzau România, Iugoslavia şi Cehoslovacia de „imperialism”,
deoarece, în virtutea „principiilor naţionalităţilor” aceste state
ar fi acaparat „teritoriul milenar al Ungariei”. Cu alte cuvinte, se
avansa teza potrivit căreia desăvârşirea unităţii statale a României
însemna, în fapt, tocmai contrariul adică, crearea unui stat
multinaţional. Tezele maghiare nu rezistau realităţilor istorice şi
etnice iar adepţii lor erau legaţi prin interese de fostul imperiu
dualist şi nu acceptau nicio modificare teritorială.
Deşi conducerea politică şi militară română a dorit evacuarea
imediată a teritoriului Ungariei, participanţii la Conferinţa de
pace de la Paris au impus menţinerea prezenţei militare române
ca factor de stabilitate, în condiţiile în care la Budapesta era o
instabilitate cu efecte imprevizibile. Evacuarea teritoriului Ungariei
de căatre Armata Română s-a executat, în acord cu cele stabilite cu
factorii de decizie aflaţi la Paris în perioada 14 noiembrie 1919-20
martie 1920. Această zi reprezintă şi momentul trecerii Aramatei
Române de la starea de război la cea de pace, considerânduse că situaţia internaţională şi deciziile adoptate la Conferinţa
de Pace de la Paris erau de natură să nu mai provoace temeri
în privinţa recunoaşterii României în graniţele ei fireşti, hotărâte
prin istoricele decizii de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia. Fără a
absolutiza locul şi rolul Armatei Române în realizarea şi apărarea
Marii Uniri din anul 1918, este necesar să amintim aprecierea
savantului Nicolae Iorga: „Dacă Armata Română nu ar fi realizat
un cordon de baionete în jurul reprezentanţilor naţiei, duşmanii
nu le-ar fi îngăduit să se pronunţe asupra unităţii naţionale”(12).
Victoria Armatei Române, ca răspuns la atacurile maghiare şi
nerecunoaşterea realităţilor militare şi politice de către autorităţile
de la Budapesta, a presupus numeroase jertfe. Pierderile suferite
de Armata Română, de la începutul ostilităţilor în martie 1919 şi
până la şfârşitul lor, în august 1919, s-au ridicat la 188 de ofiţeri
şi 11.478 de soldaţi, dintre care 69 de ofiţeri şi 3.556 de soldaţi
au făcut supremul sacrificiu pe câmpul de luptă. Această jertfă de
sânge dată de Armata Română se încadrează în efortul naţional
pentru consfinţirea hotărârii de la 1 Decembrie 1918 de la Alba
Iulia (13).
Diplomatul francez Jules Cambon a sintetizat astfel fapta
eroică a României: „România a pus capăt, în zilele noastre, unei
dezordini care ameninţa să aducă puterea bolşevică până la
porţile Vienei. România s-a salvat pe sine dar a salvat Ungaria
de dominaţia bolşevică ce se instalase în imperiul Sfântului
Ştefan”(14).
După patru luni, când Aramata Română s-a retras din Ungaria,
forţele conservatoare, eliberate de teama comunismului, au reluat

tradiţionala politică de ostilitate faţă de România. În octombrie
1919, amiralul Miklós Horthy, viitorul regent al Ungariei, afirma
că: „Inamicul numărul unu al Ungariei este România, pentru că
cele mai mari pretenţii teritoriale sunt împotriva ei şi pentru că ea
este cea mai puternică dintre statele vecine. De aceea, principalul
ţel al politicii noastre externe este rezolvarea problemelor cu
România prin recurgerea la arme”(15).
Căderea regimului bolşevic al lui Béla Kun nu a însemnat,
aşadar, decât diminuarea, nu dispariţia primejdiei de la frontiera
vestică a României.
Semnarea Tratatului de la Trianon cu Ungaria: 4 iunie 1920
Încheierea tratatului de pace cu Ungaria, în cadrul problemelor
discutate la Paris, a constituit una din cele mai intense dezbateri
care au angajat statele interesate. Astfel, comisia pentru
discutarea revendicărilor teritoriale ale României s-a întrunit
prima dată la 8 februarie 1919, fără participarea delegaţilor
români. Discuţiile au durat patru zile, iar pe 22 februarie 1919,
a fost invitat şi I.I.C. Brătianu pentru a expune punctul de vedere
al României. Fiecare delegaţie şi-a susţinut varianta abordată de
specilişti proprii, principiul naţionalităţilor a fost ghidul de drept şi
hărţile etnice au constituit instrumentul aplicării sale în stabilirea
frontierelor. Interesant este că preşedintele SUA, Wilson, sub
presiunea unui lobby foarte puternic, a fost „îndrăgostit” de
unguri, pentru că la început a vrut să menţină Austro-Ungaria
între hotarele ei, dar Clemenceau şi Lloyd George laolaltă cu
poziţia unitară a polonezilor, slovacilor, sârbilor şi românilor,
au dus la eşecul planului wilsonian, criticat la el acasă de fostul
preşedinte Theodor Roosvealt (16).
S-a stabilit linia de graniţă româno-ungară după soluţia
propusă de francezi, coroborată cu propunerile experţilor englezi,
„aceasta fiind cea mai realistă”, aşa numită „graniţă de vest”,
la definitivarea căreia un rol deosebit l-a jucat Alexandru Vaida
Voevod care, cu un discurs temeinic argumentat, fiind medic ca şi
George Clemenceau, l-a determinat pe acesta să fie „mai amabil
cu Vaida, dar obiectiv”(17).
În confruntarea pe bază de argumente etnice, economice,
teritoriale etc., între cele două delegaţii, cea română condusă
de Alexandru Vaida Voevod şi cea maghiară condusă de contele
Apponyi – „un excelent orator” – au demonstrat şi susţinut
punctele de vedere proprii, argumentele maghiare fiind extrem
de „discutabile”, mergând chiar până la falsuri grosolane.
Apponyi a voit să impresioneze participanţii la Conferinţa Păcii
printr-un discurs patetic, rostit în trei limbi, în care arăta că
Ungaria a fost statul cel mai lovit, deoarece a pierdut două treimi
din teritoriul şi populaţia de dinainte de război, că se nimiceşte
un stat care timp de zece veacuri fusese o unitate politică,
iar acum se „îmbucătăţeşte” în mai multe state şi aceasta în
virtutea principiului naţionalităţilor. El denunţa pe români, pe
sârbi, pe slovaci, drept „rase cu civilizaţie inferioară” care trebuie
„stăpânite” de Ungaria.
După o matură chibzuinţă, la 8 martie 1920, Marele Consiliu
a respins toate memoriile delegaţiei maghiare, menţinând întru
totul hotărârile luate de Conferinţa de la Paris. La încheierea
lucrărilor conferinţei miniştrilor de externe şi a ambasadorilor,
lordul Curzon, preşedintele conferinţei, a ţinut să declare: „A fost
inevitabil ca elementele fostei Ungarii să se unească cu fraţii lor
din ţările învecinate şi să formeze state noi. Situaţia anterioară
nemaiputând continua ca fiind contrară realităţilor”(18).
Tot cu acelaşi prilej, Millerand, noul preşedinte al Franţei, a
răspuns la invocarea contelui Apponyi că, apărând integritatea
Ungariei Sf. Ştefan – care oprimase deopotrivă pe români,
sârbi, croaţi şi slovaci – el este apărătorul unei situaţii milenare.
Preşedintele Franţei a răspuns lapidar şi concludent: „O stare
de lucruri, chiar milenară, nu merită să dăinuiască când ea este
recunoscută contra justiţiei”(19).
Evocând, temeinic documentat, drepturile geografice, etnice,
economice, politice, istorice, umanitare ale românilor, delegaţia
noastră la Conferinţa Păcii a obţinut un mare succes bazat pe
adevăruri demonstrabile şi susţinute cu tenacitate. Printre oamenii
de ştiinţă care au adus o remarcabilă contribuţie la fixarea graniţei
româno-ungare merită să fie amintit marele geograf francez Em.
De Martonne, prieten cu Simion Mehedinţi şi Nicolae Titulescu.
După multe şi intense tensiuni în cadrul dezbaterilor
desfăşurate pe parcursul Conferinţei de Pace de la Paris, la 4
iunie 1920, s-a pronunţat unul din marile verdicte ale istoriei,
la Trianon, în vechiul palat al Mariei Antoaneta. La Versailles s-a
semnat tratatul de pace între Ungaria şi Puterile Aliate şi asociate,

sub preşedenţia noului lider francez, Millerand. Statul „milenar”
al Ungariei, întemeiat pe asuprire, violenţă, discriminare şi
nedreptate, se desfiinţase de drept, cum se prăbuşise mai înainte
de fapt. Ungaria era redusă la un stat de 8 milioane de locuitori,
fiind, în sfârşit, statul naţional visat de unguri, dar redus la
graniţele sale reale.
Din partea României şi-au pus semnătura Nicolae Titulescu
şi profesorul doctor Ion Cantacuzino. Ratificarea tratatului
reîntregirii a fost făcută la 13 august 1920, la camera Deputaţilor
de la Bucureşti şi la 17 august 1920, la Senat. Cu prilejul ratificării
Tratatului de la Trianon, de forurile legislative din Marea Britanie,
s-au exprimat opinii lucide, potrivit realităţilor istorice. Astfel,
secretarul de stat Harmsworth preciza că, de fapt „Regatul
Ungariei s-a descompus într-o largă măsură în părţile sale
componente, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei de Pace”,
că această ţară „nu a fost decât un conglomerat artficial şi forţat
de rase neasemănătoare şi în unele cazuri ostile”(20). Într-un mod
asemănător s-au exprimat şi alte personalităţi politice engleze.
Tratatul de Pace de la Trianon recunoştea unirea Transilvaniei,
Banatului şi Maramureşului cu vechiul Regat al României. Astfel,
articolul 45 prevedea:
„Ungaria renunţă, în ceea ce o priveşte, în favoarea României,
la toate drepturile şi titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii
austro-ungare situate dincolo de fruntariile Ungariei, astfel
cum sunt fixate la art. 27, partea a II-a (Fruntariile Ungariei) şi
recunoaşte prin prezentul tratat sau prin orice tratate încheiate
în acest scop, de a regla afacerile actuale, ca făcând parte din
România”(21).
Tratatul de la Trianon confirma un act istoric valid şi drept
pentru români, cât şi pentru toate popoarele eliberate din
Imperiul Austro-Ungar, valabil şi cinstit pentru întregul popor
român, cât şi pentru cel maghiar. A fost un tratat valid, cu toate
argumentele, nu un dictat. Cu adevărat „dictat” a fost cel din
1940, de la Viena, când revizioniştii horthyişti, susţinuţi de Hitler şi
Mussolini, au sfârtecat Transilvania în două. Dar şi pentru a doua
oară, pe plan internaţional, Conferinţa de Pace de la Paris, din
1947, a recunoscut României dreptul asupra Transilvaniei. Este
o temeinică dovadă că Trianonul este tratatul veşniciei dreptăţii
naţionale româneşti.
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21. Istoria românilor, vol. III, p. 25.

aprilie/2020

14

PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR.
CU Î.P.S. CALINIC ARGEȘEANUL
Felix SIMA

M

-am tot gândit cum să încep această cronică a călătoriei
mele prin cartea de față: Calinic ARGEȘEANUL. Studiu
monografic de Adrian Alui Gheorghe, Editura Doxologia, 2019,
284 pagini. Să o încep cu un citat din Dumitru Augustin Doman,
cu un citat din Ștefan Găitănaru, din Dan Ciachir, din Gheorghe
Păun... oameni mai apropiați mie, vârstei și preocupărilor mele...
cu un citat din oricare din ultimii patru patriarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române, pe care i-a cunoscut nemijlocit și a slujit sub
toți patru... cu un citat din Î.P.S. Varsanufie, actualul Arhiepiscop
al Arhiepiscopiei Râmnicului, din Î.P.S Teofan al Moldovei, din
Î.P.S.Irineu al Olteniei, cu un citat din autorul cărții, scriitorul
Adrian Alui Gheorghe, cu care s-ar fi putut cunoaște încă din
copilăria nemțeană, fiindcă se născuse „la o azvârlitură de băț,
vorba lui Creangă, de locul nașterii mele”...
Însă m-am hotărât să-ncep cu un citat din însuși Î.P.S. Calinic,
trăitor și trecător o scurtă vreme - în chinovie - la Mânăstirea
vâlceană Frăsinei pre când era episcop vicar al Sfântei Episcopii
a Râmnicului și Argeșului: „Mi-am cerut binecuvântarea de
la episcopul titular, Gherasim Cristea, și am plecat fericit la
Mănăstirea Frăsinei. Era dumunică seara când am ajuns. M-am
orânduit în chilie. Am scos afară orice firimitură de mâncare, apă
sau biscuiți și pâinișoare sau prescuri. Doream ca ochii să nu-mi
vadă niciun fel de mâncare. Starețul Neoil, marele conducător de
oști monahale, era tare bucuros că mă are la el, la Frăsinei, pentru
a posti și a mă ruga dimpreună cu ei. Aceeași bucurie o aveam și
eu, dar mă rețineam să-mi arăt pe față orice manifestare, ca să
nu provoc nici cea mai mică sminteală. Programul era, în mare
parte, cel așezat de Sfântul Calinic de la Cernica, după rânduiala
athonită, iar femeilor le era interzisă intrarea în perimetrul
Mănăstirii Frăsinei. Poruncă aspră și cu blestem! La miezul nopții,
toaca și clopotele ne chemau la priveghere. Mergeam la biserică.
În Sfântul Altar pomeneam toate pomelnicele, până îmi oboseau
ochii. Slujba se termina spre orele două noaptea. Dimineața, în
zori de zi, clopotul cel harnic și falnic răsunător, din nou, își făcea
datoria de chemare la slujbă, iar după masă, la ora 17, începea
Pavecernița Mare... Postul mergea bine. Începuse din cap. Cum
s-ar zice, trebuie să postim cu capul, mai întâi. Mentalul trebuie

VALERIU MARCU - TÂNĂRUL
REVOLUŢIONAR  BUCUREŞTEAN...
(Urmare din pag. 5)
Restabileşte legăturile cu foştii camarazi din organizaţiile
socialiste de tineret şi cu unii din liderii Partidului Social-Democrat
care rămăseseră în Bucureşti sub ocupaţie germană- Gheorghe
Cristescu, Constantin Titel-Petrescu, Alexandru Constantinescu
ş.a. La îndemnul acestora se lansează în acţiuni subversive de
propagandă antirăzboinică în rândurile ofiţerilor germani şi
austrieci, pe unii dintre ei cunoscându-i personal când a locuit
la Viena. Acţiunile antirăzbonicice se înscriau într-o mişcare care
dobândea anvergură europeană pe măsură ce trupele combatante
şi populaţia civilă erau favorabile închierii ostilităţilor şi instalării
păcii. „Butoiul cu pulbere” nu mai erau doar Balcanii ci întreaga
Europă, care fremăta de nemulţumiri, revolte şi mişcări populare
locale. Explozia devastatoare care se produce în Rusia în 1917
este începutul sfârşitului Marelui Război. „Suflul” exploziei ajunge
şi în spaţiul românesc, care stimulează grupurile revoluţionare.
În martie 1918, în teritoriul ocupat de nemţi este lansat un
manifest atribuit lui Valeriu Marcu prin care populaţia Bucureştiului
este îndemnată să treacă la acţiuni deschise împotriva ocupanţilor.
Aparatul represiv german se inflamează şi declanşează operaţii
represive. Sunt arestaţi Valeriu Marcu, A. Nicolae - Simulescu
(Militaru), Gheorghe Moscu (Gelbert Moscovici), care sunt
deferiţi instanţei militare, judecaţi şi condamnaţi.
În apărarea celor arestaţi, camarazii care se aflau în
clandestinitate, lansează manifeste pentru alertarea opiniei
publice. „Tovarăşi muncitori!- denunţa un manifest lansat în
iulie 1918. Trebuie să înţelegem că aceia care au deportat pe
Valeriu Marcu, care au înfundat în temniţele de la Jilava pe Ghiţă
Moscu şi Aurel Niculescu, care l-au asasinat pe Vexler şi pe atâţia
tovarăşi(…) boierii liberali sau conservatori români sau nemţi sunt
duşmanii de moarte ai clasei muncitoare”.
Poziţia pe care o deţinea tatăl lui V. Marcu precum şi relaţiile
ce le avea la Berlin cu oameni de afaceri puternici, cum era Emil
Rathenau (cel mai important industriaş german, patron al firmei

pus la post, cu gândul. Așa făceam în posturi.
Astfel, nu aveam nicio problemă. În miercurea
săptămânii, deja scăpam de orice dorință de a
gusta ceva. Orice susur de apă și orice sunet de
tigaie mă făceau să mă întreb ce e cu ele? Deja
eram într-o altă lume... Nici capul nu mă durea,
nici alte organe interne. Întreaga săptămână nu
puneam nicio firimitură în gură, dar nici apă nu
gustam, nici măcar o picătură.Toate acestea aveau
să mă coste mai târziu, în privința nutriției, dar
mai ales a lipsei de apă. Este o mare nenorocire
pentru organism să nu bei cel puțin apă”.
Dintr-un alt capitol al cărții aflăm că
Arhiepis-copia Râmnicului era „întinsă pe o
suprafață cât a Republicii Albania”, eparhie cu
aproape o mie de preoți, în trei județe (Argeș,
Olt și Vâlcea). „În anul 1989, în noiembrie,
conducerea politică a județului Vâlcea decide
dărâmarea a trei biserici construite fără autorizațiile necesare,
autorizații pe care nu le elibera, de fapt, nimeni. Erai amendat, ostracizat dacă construiai fără autorizație, paradoxul era că nu se încumeta nimeni să-ți elibereze autorizația.. Cum România era în pragul Congresului al XIV-lea, episcopul vicar Calinic îi avertizează pe
cei de la conducerea județului că lumea din satele cu bisericile propuse la demolare se poate revolta și nu ar fi cel mai fericit eve-niment
din preajma congresului. Argumentul funcționează, demolarea bisericilor nou construite se amână și sunt, astfel, salvate”.
Î.P.S Gherasim Cristea, și el stareț al Mănăstirii Cernica prin
anii 60-70, devenit arhiepiscop al Vîlcii până la anul 2014 când s-a
ridict la Domnul, îl laudă pe vlădica Î.P.S. Calinic Argatu pentru că
„împreună am fost martori multor evenimente ce s-au petrecut
în această perioadă. Primejdiile și piedicile vremii nu ne-au frânt
elanul tinereții ci, dimpotrivă, le-am depășit cu multă rugăciune
și energie, curaj și echilibru, Înaltpreasfinția Sa dovedindu-se
un arhiereu vrednic, cu dragoste de muncă și plin de inițiativă.
Activitatea de arhiereu în eparhia Râmnicului și Argeșului, privită
retrospectiv, se prezintă ca o împlinire prin cuvânt și faptă. Permanent era cu zâmbetul pe buze, bine dispus, realizând cu prisosință
datoriile pe care le avea”.

La 17 noiembrie 1985, Înaltpreasfințitul Calinic Argatu fusese hirotonit și instalat
arhiereu-vicar al Eparhiei Râmnicului și
Argeșului, cu titlul Argeșeanul, din 1990 avânduși reședința la Mănăstirea Curtea de Argeș. Din
19 iunie 2009 este numit Arhiepiscop de către
Sfântul Sinod, în urma ridicării Episcopiei Argeșului și Muscelului la rangul de Arhiepiscopie.
De treizeciși cinci de ani, trăiește și înfrumusețează locurile prin care trece, cu bucuria lecturii și bucuria scrisului, Înaltpreasfințitul Calinic
Argeșeanu fiind unul dintre puținii ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române care este și membru
al Uniunii Scriitorilor din România, îmbinând ca
într-un amalgam de forțe cuvântul Domnului și
cuvântul Omului pe Pământ, cu tăria convingerii
că „prin noi trăiește frumusețea, dăruirea și
iubirea”...
În „Încheiere”, Adrian Alui Gheorghe aduce un plus de
întrebări și de răspunsuri la aserțiunea „Unde suntem cu viața
Bisericii? Cum arată portretul robot al credinciosului din ziua de
azi? Cum arată portretul robot al preotului din ziua de azi? Avem
azi, mai mult ca oricând, imaginea unui om îngropat în lucruri,
în materie, omul care pășește în Mall ca într-o catedrală, intrând
într-o competiție acerbă cu obiectele, cu etichetele, cu prețurile,
cu promisiunile publicitare și electorale. Omul descoperă nu că a
trăit, ci că... a fost trăit. Omul secolului XXI este omul de consum?
Ce trebuie să facă preotul de azi în mijlocul acestui marasm? Să
deschidă Biserica, așa cum au deschis-o, secole de-a rândul, cei
care i-au premers. Să stea în scaunul de spovedanie, să boteze,
să cunune, să pună semnul mirului pe fruntea celui care intră cu
sfială în Biserică, să aibă grijă de Sfânta Cuminecătură. Dacă le
face pe toate acestea cu determinare și cu har, lumea creștină va
avea viitor. Și dacă i-a căzut internetul bătrânei de la etajul șapte,
să fie capabil să îi facă o reconectare. Sau să îi deviruseze laptopul
cu care comunică, prin whatsapp, cu fiul din Australia. În rest,
Dumnezeu va da semnul potrivit, la momentul potrivit, pentru
ființa pe care a creat-o după chipul și asemănarea Sa”.
01 martie 2020

AEG) şi fiul cel mare al acestuia, Walther, influenţează autorităţile
de ocupaţie din Bucureşti să-i expulzeze fiul în Germania. După
o detenţie, pare-se blândă, pe care o execută la un „centru” din
apropiere de localitatea Rostatt (landul Baden-Wűrtemberg), V.
Marcu este eliberat în urma armistiţiului din noiembrie 1918.
Pleacă imediat în Elveţia, unde era aşteptat de familia sa, care
încearcă, pentru ultima dată, să-l convingă că direcţia imprimată
propriei existenţe era riscantă, plină de capcane inevitabile în
viitor. Nici îndemnul de a continua şi finaliza studiile, evident
subvenţionate de părinţi, nu-l determină să-şi modifice poziţia
rebelă. Probabil că V. Marcu considera că se afla într-un moment
favorabil al ascensiunii sale în planul activităţii revoluţionare
europene, cunoscute unor numeroşi lideri. Animat de această
idee, se implică în sprijinirea şefului regimului comunist din
Ungaria, Bela Kun, prin negocierea unei înţelegeri cu Austria
pe canale diplomatice (tratative cu ministrul de externe Otto
Bauer, important lider social-democrat şi unul din conducătorii
Internaţionalei a II- a).
Relaţiile statornicite la Zűrich cu bolşevicii ruşi îl apropie de
Internaţionala Comunistă de la Moscova, creată în 1919. Participă
la reuniuni conspirative ale Secretariatului Cominternului pentru
Europa de Vest, reprezintă tineretul revoluţionar din România
la fondarea unor structuri internaţionale comuniste europene,
între acestea fiind şi Internaţionala Comunistă a Tineretului
(K.I.M.). Willi Műnzenberg, iniţiatorul şi unul dintre revoluţionarii
comunişti germani care au avut o contribuţie relevantă la crearea
Internaţionalei Comuniste a Tineretului, are în Valeriu Marcu un
tenace şi curajos susţinător.
Practicile „neortodoxe” ale Internaţionalei Comuniste între
care şi controlul autoritar al activităţii organizaţiilor afiliate intră
în coliziune cu poziţia unor lideri comunişti europeni şi generează
conflicte în care este implicat şi Valeriu Marcu. La al 2-lea congres
al KIM (Jena, 1921) lansează critici la adresa acestor practici.
Consecinţa: îşi pierde poziţia de conducere din KIM, după care a
fost exclus din organizaţie.
Este prezent şi la alte manifestări internaţionale legale sau
clandestine, afirmând astfel aderenţa la ideologia unor teoreticieni
ruşi şi germani. După 1921, influenţat de ruptura dintre Paul Levi,

unul din iniţiatorii creării Partidului Comunist din Germania şi
Willi Műnzenberg şi îndepărtarea primului dintre aceştia faţă de
Internaţionala Comunistă, aderenţa sa la ideologia comunistă se
diminuează, pentru ca în 1926 s-o abandoneze.
În următorii ani se dedică publicisticii, elaborând numeroase
articole, studii, eseuri şi lucrări, îndeosebi biografii consacrate
unor mari personalităţi istorice, între care V. I. Lenin şi Machiavelli.
Lucrarea consacrată lui Lenin, publicată în 1927 în limba germană
şi tradusă în numeroase alte limbi ulterior, este apreciată ca fiind
cea mai bună biografie dedicată acestuia. Ca ziarist colaborează la
publicaţii revoluţionare din România şi străinătate, dar şi la reviste
literare şi de cultură generală din ţară şi din numeroase alte ţări.
Recunoaşterea internaţională ca scriitor român de expresie
germană (majoritatea creaţiilor sale sunt realizate în limba
germană) o dobândeşte încă din timpul vieţii, dar continuă
spectaculos şi după moartea sa.
După instalarea naţional-socialiştilor la conducerea Germaniei
este îngrijorat şi derutat, nefiind sigur pe niciuna din opţiunile
pe care le are în preconizatul său refugiu din faţa hitleriştilor
dezlănţuiţi împotriva evreilor. Vroia să revină în ţara natală, dar
alege calea către Vestul continentului. Se refugiază o scurtă vreme
în Austria, apoi se stabileşte temporar în Franţa (în apropiere de
graniţa cu Spania). În 1941 părăseşte în grabă Franţa împreună
cu soţia (Eva) şi fiica sa (Monica), luând drumul Statelor Unite ale
Americii, unde peste puţină vreme (4 iulie 1942) încetează din
viaţă în urma unui atac de cord.
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«DUPĂ ANUL 2000 MI-AM DAT SEAMA CE PROSTIE MARE S-A PRODUS
ÎN DOMENIUL CULTURII, EDITĂRII DE CARTE,  CÂND S-A DESFIINȚAT
„CASA CĂRȚII”, CÂND AU DISPĂRUT
OAMENII DE AFACERI DIN DOMENIUL CĂRȚII! »
(DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN LA EMISIUNEA „INTERESUL GENERAL” , TELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1” – AUGUST 2019)
Dan Boban: - Bună ziua stimați telespectatori și bine v-am
găsit. Vă rog să mă scuzați că am lipsit și eu câteva zile. Mi-am luat
o mică vacanță, am fost în câteva locuri unde m-am încărcat cu
câteva probleme și, iată, am venit în fața dumneavoastră pentru
a ne destine împreună. Am ajuns la un moment dat în stațiunea
Costinești, de la Marea Neagră, stațiunea tineretului cum se numea pe vremuri. Acuma este tot la fel, sunt numai tineri acolo. La
un moment dat am mers la un Supermarket să cumpăr ceva și
doamna de la caserie mi-a zis:- „Nu vă supărați, lucrați cumva într-o
televiziune?”. Eu m-am gândit: asta, sigur, este o confuzie! I-am zis:
- „Da, dar de unde știți?”. Mi-a răspuns că mama dânsei se uita
la emisiunea noastră că o poate urmări pe You Tube. Și mi-am zis:
- „Ce mică a devenit lumea-cu atâtea tehnologii moderne”. Și am
mai remarcat la tineri o placere bolnăvicioasă de a se îmbăta și de
a brava! Erau unii care pe niște biciclete pe patru roți se ciocneau
între ei printre mașini, cu sticlele de bere în mână și făceau gălăgie. Și m-am gândit, pe vremuri, când eram eu tânăr și mergeam
la Costinești, ce frumos era! Făceam plajă, mai beam câte o bere,
mai ascultam și muzică folk, mai apreciam valurile mării și mai
aveam un gând: „Oare ce va mai fi peste 30-40 de ani?”
…Bine ați venit la emisiune domnule Petre Cichirdan.
Petre Cichirdan: - Te salut și salut și telespectatorii
televiziunii Vâlcea 1. Văd că ai deschis un subiect despre
tineri. Acum este la modă să nu te intereseze nimic, nici
chiar trecutul nu mai interesează; prezentul, să fie numai
stare euforică și să nu te intereseze de loc, viitorul!...
fiindcă noi vedem în fiecare zi că din ce în ce acest
viitor este mai estompat pentru un tânăr. El nu mai are
date, simțăminte cu care să-și întrevadă viitorul. Este
chiar îndemnat de toată lumea, de toate informările
din mass media, să nu se gândească la viitor; este și o
chestiune biblică, să trăiești clipa, să nu te intereseze
nimic pentru că oricum nu știi ce aduce ziua de mâine.
Da, să-ți trăiești clipa. Ăștia sunt tinerii, lor nu li se mai
inoculează idei despre viitor și pare că nu mai au nici poftă
de viață. Această poftă vine prin educație, prin însăși
organizarea societății, politica din comunitate, ca ei să fie
într-o continuă pregătire pentru prezent. Noi mergeam
la școală, veneam acasă, părinții ne duceau la diferite
activități, toate acestea erau o pregătire pentru viitor, nu
pentru trecerea timpului. Acolo învățai ceva, ceva pentru
altă dată. Secolul XX a trăit sub imperiul noilor construcții
europene și, se vede, nu se poate elimina politica comunistă din
această structură. China este cea mai mare putere de pe glob,
Corea de Nord joacă tare între Statele Unite și Rusia, noi-foste
țări comuniste-avem comportamentul de a nu ne putea debarasa
de ea; da, de Rusia. Cei care seamănă se adună. Marx și Engels,
care vorbesc despre societatea viitoare, o fac într-un fel filosofic,
materialism dialectic, și trebuia să mai vină și un Lenin care să li
se alăture, să creeze o tripletă de luat în considerare, punând și o
etichetă pe care n-a mai pus-o nimeni ca mod de viață: „Învățați,
învățați, învățați”! Cât ești mic înveți, ești ca Lenin, apoi ajungând
mare urmezi deviza nescrisă a lui Marx: „Munciți, munciți,
munciți” și uite așa îți trece timpul fără să simți.
D. B.: - Chiar, am primit o întrebare de la nepoțica mea, care
este o fată educată, premiantă până acum în fiecare an; citește
mult și este în clasa a III-a, trece în clasa a IV –a, și m-a întrebat:
- „Bunicule, oare, dacă nu făceam eu clasa pregătitoare și dacă
nu aveam un an la grădiniță până a intra în clasa pregătitoare, nu
eram eu acum în clasa a V-a?”. Tu cum ai făcut? Și i-am explicat,
că eu am început clasa a I-a la șapte ani. Dar ea are niște prietene
care au venit din Anglia și, acolo, dacă parcurgi tot sistemul de
învățământ pe care îl au englezii, poți să te duci și la 14 ani la
facultate dacă îndeplinești toate condițiile care se cer. Nu numai
în Anglia, dar și în alte țări. Și acum întrebarea: atâtea reforme în
învățământ? Atâtea schimbări în fiecare an. Anul acesta nu se mai
începe școala pe 15 septembrie cum era până acum, se începe pe
9 septembrie. Copiii au fost luați prin surprindere, sunt debusolați
complet. Nu avem nimic sănătos!
P. C.: - Eu cred că peste mulți ani nu vom mai avea învățământ.
Să mergem în urmă cu trei sute de ani. Cine învăța? Învățătura
s-a dezvoltat foarte mult în secolul haretian, XX, și ea nu mai

merge în pas cu cei care o creditează, cu cei care produc și au
nevoie de ea. Scopul vieții este să ne folosim mintea și mâna
pentru a produce ceva care să folosească și la alții, și, din acest
mecanism care funcționează perfect rezultă efectiv viața. Ne
trezim în fața morții dintr-o data, împliniți, fără regrete, ne gândim
la lumea de apoi și atât. Dacă scoți această producție și muncă
din faptul cotidian, al vieții, toate încep să-și piardă sensul-rostul!
În Renaștere artele au explodat, cultura a explodat asimptotic,
fiindcă au explodat (și încă nu destul) forțele de producție, au
început să apară într-o formă specifică perioadei. Se dezvoltă
comerțul maritim și industria navală, se dezvoltă extraordinar și
industria ușoară-țesătoriile și tăbăcăriile-industria tipograficăcartea! Se dezvoltă industria de armament și toate acestea au
creat banii pentru dezvoltarea colosală a artelor, a culturii în
general! fiindcă omul care muncește, și muncește bine, și este
preocupat să câștige, are nevoie și de valori de rezervă-spirituale,
de valori de pus deoparte. Aceste valori sunt banii, care lichizi
nu rezistă și atunci ei se materializează prin opere de artă,
petrecerea plăcută a timpului liber, tot ce concură la ocuparea
celor 24 de ore, cât are o zi: opt ore la serviciu, opt la refacere

prin activitate și opt ore pentru somn. Întodeauna, începând cu
Adam, omul a fost legat de planul de producție, de ceea ce are
de făcut pentru ca societatea să se dezvolte. …Acum, legat de
copii: de ce să se dezvolte învățământul? când aveam un sistem
în Râmnicu Vâlcea, care putea alimenta un sistem colosal de
profesori și o infrastructură educațională așișderea, ca mărimedimensiune, corp profesoral; celălalt, la fel, un corp de substanțe
vii-active, copiii, care erau foarte mulți și populația Râmnicului
în timp, între anii 60 și 80 devine de zece ori mai mare… Exista
poftă de viață, de însurătoare, de măritiș, de a face copii; poftă de
distracție!...se putea sâmbătă sau duminică fără mese în comun?
Poftă de a merge la spectacole! Aveai pentru ce să muncești,
pentru ce să trăiești. Familia, prietenii, strada, acestea înseamnă
patria noastră. În societate sistemele se împart, se amestecă și
iar se împart și contribuie la buna desfășurare a vieții. Nu să se
programeze cât și ce, și cum, trebuie să fie învățământul; câte
școli, câte ore trebuie să se facă, și totul fără nici o legătură cu
realitatea. Să se facă școli, și să nu existe copii care să învețe?
Cum e noua modă, care să instaleze manageri mai mulți decât
profesori sau pe aproape?! Sau mai mulți profesori decât elevi?
să aibă o școală șapte directori în loc de doi, iar în spitale în loc de
un director să fie patrusprezece subdirectori și manageri? și așa
mai departe.
D. B.: - Da, se întâmplă tot feluri de lucruri anormale, de pildă,
într-un spital de maximă siguranță, un pacient aflându-se într-o
stare de sevraj după băutură, a luat o rangă în mână și a omorât
alți cinci pacienți lovindu-i în cap. Erau doar două asistente
de serviciu și doi fochiști. De asemenea învățământul nostru
pregătește copii în masă pentru exterior. Se duc după școală în
exterior și sunt făcuți varză.

P. C.: - Despre subiectul acesta nu putem vorbi prea mult.
Putem vedea că anumite valori s-au schimbat în timp. De exemplu
în perioada ’45-’89, eu zic și acum, a dominat politica comunistă
sau hai să-i zicem sistem socialist-comunist, pentru că la noi nu
a fost un comunist sadea; până în 1945 a funcționat un sistem
care era comun în toată Europa și în care predominau valorile
capitaliste; aceste valori au cam dispărut între anii ’60-’70 în
economiile puternice-capitaliste, iar spre sfârșitul secolului XX
se produce ultima lovitură primită de capitalism de la socialismul
ruso (sovietic)-francez! În 1990 există o propunere ca Europa să
fie o uniune socialistă de state. Era planul americanului ca rusul și
francezul să inițieze un asemenea sistem pus la punct de Mihail
Gorbaciov care reușise cu perestroika să producă cutremurul în
interiorul comunismului… S-a demonstrat că a avut o gândire
extraordinară, care s-a transformat în practică și care aveau la bază
gândirea economică românească…Nu degeaba i s-a dat Premiul
Nobel lui Gorbaciov. Același premiu trebuia să-l ia și papa Paul
Ioan al II-lea. Sunt influențat de un articol pe care l-am scris acum,
înainte de a veni la emisiune, în care cineva spunea că în România
s-au întâmplat cele mai mari crime în perioada de început a
comunismului și că în nici o altă țară comunistă nu a mai
avut loc așa ceva. Și dădea exemplu Rusia. Am rămas prima
dată blocat. După care mi-am dat seama că avea dreptate.
La noi au băgat în pușcărie și au exterminat în închisorile
special adaptate pentru deținuții politici, pe când rușii
nu s-au atins de oamenii lor mari, de cultură și de știință.
Prokofiev a primit valiza să plece în Franța, Șostacovici a
primit valiza să plece în străinătate și amândoi s-au întors.
Stravinschi a plecat în America nu s-a mai întors, dar a
fost un compozitor care a colaborat cu Rusia sovietică
comunistă. ...„Balșoi Teatre” a existat și înainte, și în timpul
lui Lenin și Stalin, și după Elțin! Capitalism la noi, după
1990?...nu putem vorbi de capitalism după ’90, pentru că
în interbelic el a fost destul de subțire iar timp de cincizeci
de ani el a dispărut complet. În revista Seniorii am avut o
dată o copertă pe care am scris „se poate capitalism după
socialism?”. Era o întrebare retorică pentru că nimeni nu
s-a încumetat să-mi răspundă, nici să nege, nici să aprobe.
Părerea mea este că nu-i posibil, pentru că aceste împărțiri
mari pe perioada vieții pe Pământ: perioada feudală,
perioada capitalistă, perioada socialistă, acestea, nu le
putem impune noi oamenii, decât forțând lucrurile! Ele
se perindă una după alta ireversibil în mod natural în funcție de
evoluția societății. De exemplu, ce înseamnă social democrația?
Din 1950 toată Europa, iar America mai devreme, este socialistă.
Noi dacă am vedea, acum, modul de trai al englezilor, al nemților
sau al americanilor constatăm că la ei noțiunea de comunitate și
protecție socială, de asociere și liberă concurență este de mult
peste cea de proprietate! Ei nu vor case, nu vor proprietăți,
munca în comun fiindu-le plină de foloase. Ei vor să se simtă bine,
să trăiască în condiții bune, să aibă tot ce le trebuie. Există la ei un
sistem operațional în comunitate care invită cetățeanul să lucreze,
să facă ceva tot timpul. Până acum erau criticați românii din
străinătate, în special din Germania, care făceau averi. Munceau
și adunau banii, nu consumau și făceau averi și erau disprețuiți.
Cei mai mulți care s-au întors și au investit aici, în special în Vâlcea,
au fost medicii din Germania. Cei mai mulți n-au plecat de acolo
că nu au avut încredere în sistemul instalat după 1990. Profund
nu s-a schimbat nimic în societatea românescă. S-au schimbat
doar câteva lucruri de suprafață. Dintr-o dată s-a dat libertate
absolută fără nici un fel de explicatie!...noi înțelegem, de ce! S-a
dat libertate și alte cele, dar nu s-au pus condiții, ca la copiii prost
crescuți! Eu nu am putut să-mi dezvolt SRL-ul...iar după 2000 miam dat seama ce prostie mare s-a produs în domeniul culturii,
editării de carte bunăoară, când s-a desființat Casa Cărții, când au
dispărut oamenii de afaceri în domeniul cărții! Nu am avut acces
la fonduri, la comenzi de activitate. Înainte de anul 2000 veneau
unii și îți cereau 50% ca să îți faciliteze accesul la fonduri europene.
Nu am avut nici o bază financiară cu care să mă dezvolt. Dobânzile
la bănci erau foarte mari, și accesul la împrumut limitat pentru
oamenii de rând, iar pentru anumite persoane era nelimitat
și, în parte, nereturnabil. În plus s-au numit în posturi cheie și
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importante pentru țară oameni din anturajul celor de la putere,
al politicienilor, fără criteriul competenței. Acum dacă revenim la
tema emisiunii noastre, ce văd copiii noștri, ce învață, dacă mai
este necesară învățătura (nu Educația, Doamne, ce greșeală!)?
Da, văd aceste nedreptăți, cresc văzând problemele părinților lor,
fapt care influențează negativ educația lor. Toate acestea se văd
și în ceea ce vedem noi zi de zi pe stradă, la televizor sau alte
locuri unde întâlnim rezultatul inechității sociale. De exemplu, a
venit un prieten din occident la mine și m-a întrebat: - „Ce sunt cu
atâtea mașini de ultimă oră pe străzile din România?” ...în aceste
mașini sunt băgate sute de mii de euro, de unde? De unde atâția
bani într-o perioadă atât de scurtă și de atâta sărăcie reală, care
ne fixează printre ultimii în Europa, iar românii sunt atât de săraci,
neezitând, culmea paradoxului social și de ultimă oră, să-l scuipe
pe împăratul Traian și să și-l atribuie exagerat pe regele Decebal!...
Doamne, cât de anacronici suntem!
D. B.: - Petre Cichirdan, ce este groaznic, și eu simt acest
groaznic! este următoarea situație: pe zi ce trece, uitându-ne la
știrile de pe televiziunile naționale vedem un altfel de stil de a
face bani în România. Nu vorbim de cei care datorită părinților

fac meditații, fac o facultate, apoi se duc în străinătate și fac
acolo munci grele, munci de sclavi, dar când am auzit că există
asemenea mafioți, aceste sisteme care te îngrozesc, aceste tinere
racolate și nu vorbesc numai despre cazul Caracal!...în fiecare
județ există niște dintr-aceștia cu ceafa groasă; nu este vorba de
o anumită etnie, ci este vorba despre cei cu mașini despre care
vorbeam, care sunt aliniate într-o parcare și fac sute sau poate
chiar milioane de euro, cinci șase sau șapte mașini așezate într-o
parcare de fițe de la Mamaia sau de unde am fost și eu acum
și am văzut, unii care pocnesc din degete și fete de 14-15 ani,
racolate, ajung la ei. Statul român, prin organele pe care le are și
organismele pe care le are, nu intervin, s-au complăcut să accepte
această situație și am ajuns în situația aceasta cu cele două fete
din Caracal în care lumea zice: „Ce grozăvie”! Păi cum e posibil ca
douăzeci de polițiști din Caracal să participe la niște orgii? Acum
sunt pensionari și deabia acum s-a descoperit. Cum se poate să fie
urmărite fetele pe stradă, nu numai în Caracal, ci și în alte orașe
mai mari sau mai mici. Copiii aceștia care sunt ai noștri, de 14-1516 ani să fie duși la astfel de orgii? Și aceștia vin, cu grumazul lor
gros și mașini luxoase, niște nulități de 30-31 ani care habar nu au

de nimic și racolează fete. Există un sat unde am fost eu și care se
numește satul Bos, adică satul șefului! În ce țară trăim? sau în ce
lume, sau în ce democrație, și în ce libertate?
P. C.: - Păi este posibil să vezi prin ochean electronic noaptea
cine depășește 50 km la oră și nu este posibil să-i vezi pe cei care
merg cu sutele de kilometrii la oră... Pe aceia nu-i urmărește
nimeni!? Asta-i problema statului care doarme, judecă, după ce
omul moare!... și fapta trece.
D. B.: - Terminăm emisiunea întrebându-ne: „Ce înseamnă
aceste cumetrii”, ce înseamnă să meargă procurori, judecători,
șefii polițiilor, avocați la o sindrofie făcută de unul din aceia care
au ceafa groasă și care ia fete și le duce în străinătate; și părinții
mor, că nu știu nimic de soarta lor! A, ești finul meu și te-ai dus.
Bine, dar tu ești procuror, polițist și chiar dacă e finul tău acela,
care are bani mai mulți decât au jumătate din locuitorii Goranului,
nu ai voie să faci așa ceva. Deci ce stat e acesta??... Și acum în
sfârșit și-au dat seama și aceștia că au dat drumul la prea mulți din
pușcării. Dar, unde există competență în țara aceasta?

Oxigen-ozonoterapia

Dragi conducători ai țării și ai sănătății, citiți Declarația de la
Madrid privind Oxigen-ozonoterapia!
Verificați că în mari țări ale lumii se practică cu foarte bune
rezultate (și) în spitale! Verificați că în China, forumul Mondial
de Oxigen-ozonoterapie l-a ales conducător pe medicul român,
Ștefan Tiron, „părintele” Oxigen-ozonoterapiei din România.
Deci, românul Ștefan Tiron conduce Oxigen-ozonoterapia
mondială!
În aceste momente grele prin care trecem, când medicii
români mor pe capete (și datorită „marelui ajutor” acordat
sănătății de guvernanți), ba, fug din spitale din cauza virusului
ucigaș (și din acest motiv, al nedotării spitalelor cu cele necesare
), Oxigen-ozonoterapia se oferă să ajute.
Aude cineva?
Domnule... premier, auziți? Domnule... Arafat, auziți?
Dacă se răspunde cu... un răspuns al unui medic chirurg, la o
întrebare a unui medic de Oxigen-ozonoterapie:
-Dacă îți trimit oameni să-i repari tu, cu Ozonoterapie ta, eu
ce mai tai? Atunci... moartea umblă, umblă printre noi tandră cu
mâinile la spate.
Scumpă și stimată conducere a medicinii românești, fugi și
apelează la medicii de Oxigen-ozonoterapie care au făcut aceeași
Facultate de Medicină ca și dumneata!
Cât timp moartea NU ține cont de orgolii, dar... ne ,,umblă”,
haide să ajutăm bolnavii și nu numai!
Unui reputat medic, Gheorghe Burnei, sistemul i-a rupt gâtul.
Cu mulți alții, destul de valoroși, la fel se procedează.
Terminați odată cu nenorocirile și cu distrugerea valorilor
naționale! Este așa de dulce și scumpă moartea?

O NOUĂ CARTE APĂRUTĂ
LA EDITURA CERVANTES

(Urmare din pag. 3)
Orgoliul autorităților noastre ar trebui lăsat deoparte, mai
ales în aceste momente grele și specialiștilor români în Oxigenozonoterapie să li se permită OFICIAL ajutorarea bolnavilor, mai
ales acum, când bravi medici români într-un „foc continuu” luptă
cu propria viață să salveze bolnavii.
Greu de învins orgoliul, dar trebuie!
Deja este necesitate! Mi-aș dori ca oameni cu decizie în
sistemul medical să-și pună întrebarea: Ce rău face oxigen-ozonul?
Orgoliul în a... coborâ-n beznă sănătatea face ca și la noi, acum,
când bravii medici „pedepsiți” de conducerile postdecembriste
să plece din spitalele fără dotări, „echipate” însă cu averile
bogătanilor aleși să abandoneze lupta cu virusul criminal.
Din „grija specială” pe care aleșii o acordă și au acordat-o
sănătății și doctorii mor pe rupte la locul de muncă.
Iată că, Oxigen-ozonoterapia păzită strașnic de autorități să NU
ajute bolnavii, stă la ușa binefacerii oamenilor și se roagă de ele,
de oficialități, să participe la lupta pentru însănătoșirea omului.
Îmi amintesc pe vremuri, echipele de fotbal mergeau în pauza
de iarnă la un stadiu de pregătire la Brașov, pentru ozonizare,
pentru... „încărcarea bateriilor”.
Și aș mai zice ceva, aș mai da o explicație... întrebare:
Dacă prin absurd am lua o familie de munte și am așeza-o
lângă una de câmpie cu același număr de membrii plus număr
de vaci, oi, capre, găini, rațe, gâște... din care-și trag existența, văntreb și-ntreb, care dintre cele două familii ar arăta mai bine?

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!
AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT
PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:
l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT

NOTĂ

Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
PDF și Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu,
22 aprilie 2020
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