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UN „ASASINAT POLITIC” REGIZAT
ÎN ÎNALTELE SFERE ALE P.C.R.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU (1900 - 1954)
Gheorghe DUMITRAȘCU
-ar putea ca unii cititori să se întrebe
de ce astăzi ne mai preocupă soarta
unui fost lider comunist, al cărui partid a
pricinuit atâtea necazuri românilor. Ei bine,
le răspundem tranşant: este printe puţinii
lideri cu adevărate şi ferme convingeri patriotice, în temeiul cărora a întreprins demersuri politice salvatoare pentru naţie şi ţară, este necesar să îl reamintim astăzi, în vremurile tulburi
pe care le trăim, când noţiunea de patriotism a devenit
pentru unii desuetă şi când politicieni din vârful puterii au un
comportament aberant, ca să nu-l definim altfel. Şi este necesar
să îl amintim pentru ca afirmaţia sa tranşantă, în
faţa mulţimii de români adunaţi la Cluj în 1946 „înainte de a fi comunist, sunt român” – să rămână
mărturie în timp a patriotismului său ferm, pentru
care a plătit cu viaţa.
Lucreţiu Pătrăşcanu a rămas pentru posteritate
ca o personalitate impunătoare şi complexă, un
eminent om politic şi de cultură, sociolog şi filozof,
jurist şi publicist remarcabil. Orientarea sa politică
de stânga a fost consecventă. Aşa cum observa
Corneliu Coposu, „acest intelectual credea sincer
în doctrina marxist-leninistă” fiind interesat, în
tot ceea ce a întreprins, prin ideile şi activitatea sa practică,
în primul rând, de binele şi nevoile ţării sale1. S-a bucurat de
un prestigiu incontestabil, chiar dacă prietenii şi cunoştinţele îi
reproşau apartenenţa la Partidul Comunist, pe care o socoteau
neinspirată. După părerea lor, avea toate atuurile să acceadă
în sfera politicii înalte prin mijlocirea oricărui alt partid politic.
Este singurul teoretician comunist de profunzime, care
nu a vulgarizat marxismul ci l-a filtrat prin propria gândire,
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realizând sinteze cu deschideri interpretative interesante, ale
căror proiecţii sunt puncte de vedere personale, unele dintre
acestea fiind semnificative şi astăzi2. Lucreţiu Pătrăşcanu a
avut un rol politic important în lovitura de stat de la 23 august
1944, fiind singurul comunist care a participat la discuţiile
purtate de Regele Mihai I cu partidele istorice în august 1944.
Ulterior, el va fi conducătorul delegaţiei României la semnarea
Tratatului de Pace din 1947, la Paris, de unde şi-a atras şi mai
mult antipatia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Profesor universitar admirat de studenţi, prieten cu mulţi
dintre intelectualii epocii, Pătrăşcanu devenise un contracandidat puternic pentru şefia P.C.R., pentru Dej şi alţi lideri comunişti care doreau conducerea partidului, motiv suficient pentru a fi suprimat.

Repere din viaţa şi activitatea sa politică
Provine dintr-o familie de intelectuali moldoveni. Tatăl său a fost profesorul de istorie şi scriitorul D.D. Pătrăşcanu (1872-1937), unul dintre cei care
au dat viaţă revistei „Viaţa Românească”. Lucreţiu Pătrăşcanu s-a născut la Bacău, la 4 noiembrie 1900.
Cursurile liceale le-a făcut la Bacău şi Iaşi, pentru
ca bacalaureatul să-l susţină în Capitală, în 1919.
A absolvit cu „magna cum laudae” ştiinţele
juridice la Universitatea din Bucureşti (1922),
pentru ca ulterior (1924) să ia doctoratul în ştiinţe
economice la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Leipzig
(Germania), cu teza „Reforma agrară din România şi urmările
ei”. Pasionat cercetător studiază evoluţia economico-socială
şi politică a României, publică numeroase articole şi studii.
Este autor al unor interesante lucrări de analiză filozofică,
economică, sociologică şi istorică a societăţii româneşti, din
perspectiva marxistă. Încă de tânăr a fost atras de doctrina
socialistă, în anul 1919 devenind membru al Partidului
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Socialist, ca reprezentant al grupul studenţilor socialişti. Din anul
1921 este membru al Partidului Comunist Român, traiectoria sa
politică fiind consecinţa acestei afilieri.
Ca militant politic a făcut parte din diferite structuri socialiste
şi apoi comuniste: membru în C.C. al Tineretului Socialist (19191924) apoi Comunist (1924); secretar al Biroului Juridic al M.O.P.R
(organizaţie de ajutorare a deţinuţilor politici) şi unul dintre
fruntaşii Blocului Muncitoresc-Ţărănesc, pe listele căruia, în 1931,
ajunge pentru câteva zile deputat în Parlament; este reprezentant
al P.C.R. în Comitetul Executiv al Internaţionalei Comuniste – cu
sediul la Moscova - timp de doi ani, 1933 şi 1934; a participat
la Congresele Partidului Comunist de la Ploieşti (1922), Harcov
(1928) şi din apropiere de Moscova (1931). La ultimul dintre
acestea a fost ales membru în Comitetul Central. De asemenea, a
făcut parte din conducerea Uniunii Democratice şi cu intermitenţă
din secretariatul C.C. al P.C.R.
Pentru activitatea sa politică, începând cu 1924, a fost de
mai multe ori arestat şi încarcerat, pentru perioade scurte, în
închisorile de la Jilava, Văcăreşti, Braşov, Miercurea Ciuc şi Tg. Jiu3.
În regim de detenţie a iniţiat, împreună cu Dobrogeanu-Gherea,
greva foamei şi a setei.

Activitatea publicistică şi profesională

Lucreţiu Pătrăşcanu a avut o bogată activitate publicistică
tratând diferite teme pe care le semna cu numele real, cu
pseudonime sau cu iniţiale. A analizat activitatea unor partide
sau grupări politice, de la cele socialiste ori social-democrate
până la cele de dreapta, nefasciste. Are contribuţii interesante în
prezentarea regimul politic din România, a activităţii unor instituţii
publice şi chiar a demersurilor unor oameni politici şi de cultură,
îndeosebi din perioada interbelică.
A contribuit la editarea a numeroase publicaţii de orientare
socialistă şi comunistă: „Tineretul socialist”, „Viaţa muncitoare”,
„Deşteptarea”, „Socialismul”, „Înainte”, „Zorile” ş.a. De la Lucreţiu
Pătrăşcanu ne-au rămas patru lucrări fundamentale de sociologie:
Problemele de bază ale României (1944); Sub trei dictaturi – două
ediţii în 1945 şi 1946, în care analizează aspecte socio-politice
ale societăţii româneşti în perioada 1918-1944, din perspectivă
marxistă; Un veac de frământări sociale 1821-1907 – unde susţine
că în geneza şi evoluţia capitalismului românesc precumpănesc
factorii socio-politici şi economici alogeni; Curente şi tendinţe în
filozofia românească – tipărită în 1946 – în care analizează, într-o
viziune proprie, limitele şi erorile teoriei marxiste în ce priveşte
funcţia socială, criteriul de bază al acestei teorii.
Coordonatele esenţiale ale concepţiei şi activităţii sociologice
a lui Lucreţiu Pătrăşcanu reflectă preocuparea pentru studierea
„fenomenului românesc” sub toate aspectele sale, de pe poziţii
teoretice şi metodologice materialist-dialectice şi istorice
(marxiste), formulând un punct de vedere propriu cu privire la
stadiul în care se găsea societatea românească în epoca respectivă
şi la perspectivele dezvoltării ei4.
Sub aspect profesional Lucreţiu Pătrăşcanu s-a remarcat ca
un jurist de prestigiu şi redutabil care a pledat în mari procese
precum au fost procesele comuniştilor de la Cluj (1928),
Timişoara şi Chişinău (1929), Arad (1930), Craiova (1936). Ca
avocat, l-a apărat şi pe Gheorghe Gheorghiu-Dej în procesul
feroviarilor şi petroliştilor, desfăşurat la Bucureşti în vara anului
1933. De aici se poate concluziona că Lucreţiu Pătrăşcanu nu a
manifestat niciodată intenţia de a-i uzurpa acestuia funcţia de
şef al partidului comunist sau funcţiile deţinute de acesta pe linie
de stat. Gheorghe Gheorghiu-Dej, însă, l-a considerat periculos
pentru ascensiunea sa politică. Drept urmare, a dus o campanie
murdară, de denigrarea a lui Pătrăşcanu atât în plan intern cât şi
extern. Astfel, l-a prezentat Moscovei, ca pe un duşman înrăit al
sovietelor şi construcţiei socialiste, obţinând deplină libertate în
acţiunile îndreptate împotriva acestuia.
L. Pătrăşcanu a fost profesor universitar, titular, la catedra
de economie politică a Universităţii Bucureşti, stimat şi apreciat
de studenţi pentru înalta sa competenţă ştiinţifică. Ca ministru
al Justiţiei (1944-1948), dincolo de largul său orizont juridic, în
activitatea sa au apărut copleşitoare responsabilităţi, între care,
unele hotărâri care îi umbresc prestaţia5. Nu se poate trece cu
vederea faptul că sub „ministeriatul” său s-au realizat procesele
„marii trădări naţionale”, în urma cărora au căzut victime
mareşalul Antonescu, colaboratorii acestuia cei mai apropiaţi şi
pleiada celor mai reprezentativi oameni politici şi intelectuali de
marcă ai României de atunci.

Ascensiunea politică

Rolul şi calitatea de om politic ale lui Lucreţiu Pătrăşcanu vor
ieşi în evidenţă în perioada regimului antonescian când, începe
practic afirmarea sa ca lider naţional comunist, reuşind să pună
bazele colaborării cu partidele istorice şi să le facă pe acestea,
dar şi pe Regele Mihai, să recunoască partidul comunist ca
partener de coaliţie. Însă, rolul imp ortant jucat de Pătrăşcanu,

în desfăşurarea evenimentelor de la 23 august 19446, pe linia
eforturilor legate de închegarea unei coaliţii care să-l răstoarne
sau să-l determine pe mareşalul Ion Antonescu să părăsească
alianţa cu Germania, începe să fie tot mai evident, mai ales
prin contactele cu Iuliu Maniu, preşedintele Partidului Naţional
Ţărănesc şi liderul recunoscut al opoziţiei democratice şi cu
Palatul când instituţia monarhică a început să-şi asume un rol
mai important în acest demers. În această perspectivă, Lucreţiu
Pătrăşcanu ca om de legătură între cercurile democratice şi cele
comuniste, era recunoscut drept cel mai autorizat reprezentant
al acestora din urmă. Implicarea lui Pătrăşcanu în preliminariile
actului de la 23 august 1944 este un fapt incontestabil, el reuşind
să câştige încrederea partenerilor pentru realizarea Blocului
Naţional Democrat - la 20 iunie 1944, format din P.N.Ţ., P.N.L.,
P.S.D. şi P.C.R.
Analizând scena politică, în primele zile de după 23 august
1944, constatăm că ministrul Justiţiei a fost unul dintre cei mai
activi demmnitari. Iniţiativele sale privind amnistia generală şi
desfiinţarea lagărelor de concentrare au fost sancţionate de suveran, ele au contribuit la democratizarea societăţii. Constatăm, de
asemenea, că avea o poziţie notabilă cu referire la accesul comuniştilor la putere. Astfel, era de părere că partidul comunist nu-şi va
asuma puterea în România, fiind cu totul nepregătit pentru guvernare, iar la cârma ţării era necesar să se afle un „guvern de coaliţie”
de orientare democratică. Această orientare era respinsă categoric,
atât de conducerea sovietică cât şi de Ana Pauker şi comuniştii din
România instruiţi la Moscova, care nu admiteau nicio colaborare
cu gruparea democratică condusă de Maniu. Pătrăşcanu devenise
un corp străin în conducerea PCR, iar superioritatea sa în privinţa
orizontului cultural era de domeniul evidenţei.

conducerii partidului, ceea ce a condus la iniţierea unei forme
inedite de asasinare, „asasinarea de partid”9.
Politica represivă contra sa, declanşată de Gheorghe
Gheorghiu-Dej, s-a amplificat şi agravat începând în anul 1947,
când rolul său pe linie de stat s-a diminuat vizibil, iar activităţile
sale politice erau împiedicate şi curând anihilate. Paradoxal,
îndepărtarea lui Pătrăşcanu din structurile politice şi de stat
a contribuit la creşterea popularităţii sale, mai ales în rândul
studenţilor săi şi intelectualilor în general, care-l considerau
„o personalitate proeminentă, care s-a opus, prin atitudinea
adoptată, activităţilor partidului comunist”10.
Manifestările publice ale lui L. Pătrăşcanu au fost interzise din
data 28 aprilie 1948 şi va fi arestat din dispoziţia lui Dej şi dus
într-o casă conspirativă a serviciilor speciale de la Băneasa. Se
formulează acuzaţii grave la adresa sa: a fost „agent al siguranţei
burghezo-moşiereşti” şi „agent al serviciului de spionaj englez”;
a dus o activitate criminală pentru paralizarea acţiunilor PCR
şi nimicirea din interior a partidului comunist; a manifestat
„devieri naţionaliste” – contribuind la provocarea, susţinerea şi
continuarea războiului împotriva împotriva URSS ş.a11.
A fost supus, timp de aproape şase ani (1948-1954), unei anchete barbare şi inumane. Instrumentarea „procesului Pătrăşcanu” a cuprins numeroşi prieteni şi cunoscuţi ai cuplului Pătrăşcanu, care vor fi arestaţi şi anchetaţi, dar şi persoane care nu avuseseră nicio legătură cu el (70 de persoane). A urmat un simulacru
de proces tipic stalinist, deşi Stalin murise de mai bine de un an.
În timpul detenţiei a fost supus unor torturi psihice şi fizice greu
de imaginat. Este de remarcat atitudinea demnă a lui Lucreţiu
Pătrăşcanu în timpul procesului, atunci când a refuzat să se apere
şi să răspundă la întrebări, declarând că nu are nevoie să fie apărat
şi că totul este un fals. „N-am de spus nimic, decât să scuip pe
acuzaţiile care mi se aduc”, au fost ultimele lui cuvinte la procesul
care s-a desfăşurat în secret, în perioada 6-18 aprilie 195412.
Toată mascarada procesului a culminat cu pronunţarea sentinţei, să fie condamnat la moarte. Lucreţiu Pătrăşcanu devine,
astfel, singurul lider comunist român, judecat şi condamnat la
moarte de către regimul pe care l-a reprezentat o vreme.
Sentinţa a fost dusă la îndeplinire în noaptea de 16/17 aprilie
1954, la ora 300 a.m., când Lucreţiu Pătrăşcanu a fost executat la
penitenciarul din Jilava, prin împuşcare pe la spate, cu mai multe
gloanţe în ceafă; anterior, alergându-l cu reflectorul prin curtea
închisorii, l-au schilodit şi i-au amputat un picior13.
Condamnarea la moarte a lui Lucreţiu Pătrăşcanu a fost exclusiv o operă „românească”, evident, cu încuviinţare sovietică, iar
vinovatul de fapt al asasinării lui Pătrăşcanu rămâne Gheorghe
Gheorghiu-Dej.

Reabilitarea

Preocupările sale intelectuale, întreaga activitate publicistică
şi politică, îl plasau mult deasupra celorlalţi lideri ai partidului
comunist. De asemenea, opiniile lui Lucreţiu Pătrăşcanu nu
reflectau întotdeauna punctul de vedere al partidului comunist,
însă Pătrăşcanu s-a manifestat ca om „credincios partidului”,
iar ca ministru al Justiţiei, a aplicat politica partidului de a pune
aparatul judiciar în slujba regimului comunist.
Cu toate acestea, Pătrăşcanu devenise prea periculos pentru
unii din conducerea P.C.R., deoarece punea în prim-plan interesul
naţional şi se considera cu adevărat român într-o perioadă în
care prosovietismul agresiv şi sufocant înăbuşea orice aspiraţie
naţională7.
Lucreţiu Pătrăşcanu reacţionează cu curaj împotriva politicii
Moscovei faţă de România, care încuraja şi acţiunile iredentiste în
Transilvania. În fulminantul său discurs de la Cluj (8 iunie 1946)8,
împotriva iredentismului maghiar, condamnă în termeni duri
poziţia guvernului de la Budapesta, stimulată şi de poziţia URSS
cu privire la revendicările teritoriale din Transilvania. Poziţia fermă
a lui Pătrăşcanu, care era în concordanţă cu interesul naţional, a
provocat furia ungurilor, supărarea Moscovei şi resuscitarea urii
lui Dej şi a susţinătorilor săi. Mai mult, mobilizarea exemplară a
populaţiei româneşti din Transilvania la marile adunări populare
de la Cluj din 1946, cu prilejul cărora rosteşte mulţimii legământul
său pentru ţară – „înainte de a fi comunist sunt român”, precum
şi discuţiile pe care le are la Moscova cu „tovarăşii sovietici”, fac
posibil ca nord-estul Transilvaniei, aflat sub ocupaţie rusească, să
fie restituit României.

Arestarea, procesul şi executarea sa

Prin iniţiativele, inteligenţa şi curajul său Lucreţiu Pătrăşcanu
devenise o autentică personalitate fiind apreciat drept personajul
cel mai important al partidului comunist din acea perioadă. Era
limpede că popularitatea sa eclipsa pe cea „fabricată” pentru
Gheorghiu-Dej, iar ura acestuia faţă de singurul contracandidat
credibil la şefia P.C.R. a creat un adevărat sindrom la nivelul

La 14 ani după asasinarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu, la Plenara
CC al PCR, din 22-25 aprilie 196814, a hotărât reabilitarea unor
activişti de partid, inclusiv a lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Comisia de
partid, care a anchetat „cazul Pătrăşcanu”, a constatat că a fost
o înscenare politică şi toate acuzaţiile care i-au fost aduse nu au
fost întemeiate, acestea reprezentând, de fapt, plăsmuiri grosolane,
ticluite în cursul anchetelor. Prin reabilitarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu,
Nicolae Ceauşescu a dorit să discrediteze, pe de o parte pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, să-l înlăture pe Alexandru Drăghici din structurile de conducere ale PCR şi nu în ultimul rând, să capete aureola
unui om al dreptăţii, care după câţiva ani a fost înlocuită cu una
adecvată politicii represive adoptată împotriva propriului popor.
Lucreţiu Pătrăşcanu rămâne în istorie ca o personalitate
marcantă a vieţii politice româneşti din deceniul cinci al secolului
XX, ilustrând imaginea intelectualului care a crezut sincer în
idealuri sociale şi politice comuniste, care puteau – credea el – să
asigure dezvoltarea şi progresul ţării. El a fost victimă a sistemului
în slujba căruia şi-a pus toată inteligenţa şi capacitatea de muncă,
fiind convins că aportul său va servi celor mulţi şi va contribui la
prosperitatea naţiunii române.
1 *** Repere din viaţa unui viitor lider comunist, în „Historia”, nr. 54,
iunie 2006;
2 Florian Tănăsescu, Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954), în „Arhivele
totalitarismului”, nr.2/1995, pp. 199-201;
3 Marin C. Stănescu, Lucreţiu Pătrăşcanu. O personalitate controversată,
Editura Tomis, Constanţa, 2006, pp.5-12;
4 Ştefan Costea (coordonator), Sociologi români. Mică enciclopedie, Ed.
Expert, Buc., 2001, pp. 351-353; Florian Tănăsescu, op. cit., pp. 200;
5 Florian Tănăsescu, op. cit., pp. 200;
6 Gheorghe Onişoru, Omul care a vrut să intre în istorie, în „Historia”, an
VI, nr.54, iunie 2006, pp. 36;
7 Florin Constantiniu, Un precursor al comunismului naţional, în
„Dosarele istoriei”, an IX, nr. 4(92), 2004, pp. 10;
8 Ibidem, pp. 12;
9 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Humanitas, Bucureşti,
1990, pp. 407;
10 Gheorghe Onişoru, op. cit., pp. 42;
11 Lavinia Betea, Două morţi la vârful P.C.R. şi manipulările
propagandistice: Ştefan Foriş (1946) şi Lucreţiu Pătrăşcanu (1954), în
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REVISTA „LUMEA” - „GLOBAL POLITICS AND WORLD EVENTS”
(AN XXV NR. 1(310)/ 2019)
Csaky E POE

N

u suntem abonați, dar o cumpărăm de câte ori ni se
ivește ocazia. Citim un articol, apoi ne hotărâm să mai
citim unul, și tot așa într-o săptămână, două, citim tot numărul;
și ne bucurăm întotdeauna că, parcă, ne regăsim pe noi înșine
în majoritatea acestor relatări, în majoritatea autorilor, care,
desigur, vin din aceeași lume cu noi; publiciștii de astăzi,
sexagenari, care am trăit la maxim în această țară în anii ’șaptezeci
ai secolului XX. Am încheiat sănătoși și activi secolul XX, mileniul
II, și suntem încă activi în acest început prea tumultos - început
de secol XXI... Personal, nu am cunosct dintre cei care scriu la
revista Lumea decât pe Alexandru Omeag-colegul meu de liceu
vâlcean „Vasile Roaită” - promoția 1970 și pe Valentin Naumescu
( fiul verișorului meu primar, Adrian Naumescu, vâlcean și el) față
de care nutresc o mare admirație; față de amândoi, atât pentru
faptele lor în viață, cât mai ales pentru talentul de comunicatori,
pentru talentul cu totul special, publicistic. Dar din moment ce le
citesc întreaga revistă și nu mă prefac, ci chiar mă îmbogățesc cu
conținutul ei înseamnă că apreciez întreaga echipă și am numai
cuvinte de laudă la adresa ei...
Un articol care te atrage, care îți place, care te interesează și
care creează memorie îl citești iar mintea îți freamătă, gândirea
îți este extrem de trează și mâna începe să scrie cum îi dictează
acest act al lecturării, sustanța-energia potențială din materialul
studiat conjugată cu ansamblul propriu de idei...Cu alte cuvinte,
un articol este cu atât mai bun, ca și o carte bună, cu cât îți inspiră
- trezește mai multe idei! Să trecem atunci la treabă și să vedem
ce am adnotat la lecturarea acestor materiale, repet, foarte
interesante. Pentru cine nu a parcurs titlul complet, reamintim
că am lecturat revista „Lumea” numărul 1 din 2019! De ce tocmai
acum? Acum scriem articolul nostru, dar însemnările sunt din
prima parte a anului care tocmai a trecut, și, care, idei- însemnări
de atunci sunt excepționale pentru înțelegerea problematicii pe
care o trăim acum...iată, o aplicație pe viu (cum erau aplicațiile
militarilor sovietici - cu două cartușe adevărate la mia de cartușe
oarbe) a ceea ce se preconizează a se întâmpla cât de curând, un
război biochimic declanșat în laboratoarele nu știu cui și, care,
din păcate, în spațiul nostru ea, aplicația, s-a desfășurat (sperăm
să nu dureze prea mult) cu o furie fără precedent a halatelor
albe împotriva „bunicilor” de 65 de ani și peste! Multe pagini se
vor scrie, dacă va mai fi timp - noi așa sperăm - despre artizanii
inconștienți din sănătate asociați cu cei din politică, autorii
acestei pandemii declanșate de OMS cu prea puține argumente
convingătoare și cu o tehnologie...criminală!
În „Prima pagină” Corneliu Vlad în articolul „O ideologie
derutantă: alternaționalismul” atrage atenția asupra implicării
SUA în politica europeană: „e clar că se merge mai degrabă pas
cu pas și nu se știe parcursul, ci doar obiectivul, dar și el enunțat
la modul general: America First!”. Pentru români America e
„first” și Rusia este verișoara ei frumoasă. Spune autorul că pe
europeni îi interesează intențiile Washingtonului față de Lumea
veche și față de Noua Europă. Ne-a venit așa ca un vis și am
notat, că țara noastră este o părticică din Noua Europă și alături
de Polonia, amândouă, sunt pintenii americanilor pe bătrânul
continent (nu uităm, bătrâna Europă este cu mult dinaintea
Americii în coordonatele civilizației). Noua Europă este cea
postbelică în care se ridică și predomină politica statelor nord
estice și estice care au cochetat cu președintele Gorbaciov după
școlirea în învățătira stalinistă. Uniunea Europeană, după URSS,
este lovitura dată din interior Europei clasice (bătrâne); Uniune,
care nu ființează cu adevărat încă, ci doar se manifestă. Numai
că trebuie să înțelegem, vedem și în politica românească, este
de preferat o UE care își poate modifica politica, față de lipsa ei!
„Steve Bannon, șeful campaniei electorale victorioase a lui Trump,
iar apoi consilierul său strategic a părăsit Casa Albă, pentru a se
prezenta drept trimisul american pe pământul european.” Susține
Bannon că „ordinea politică ieșită din al Doilea Război Mondial
pierde teren în fața mișcărilor naționaliste”. Vest europenii i-au
botezat lui Bannon gândirea-strategia politică: alternaționalism
„ceea ce înseamnă a gândi global și a acționa național”. În 2018,
2019, am simțit oarece apropiere-prietenie între amici de nevoie:
Corea de Sud, Japonia, „Rusia lui Putin”, China lui Xi Jinping și SUA
lui Trump... Observăm, acum, în 2020, de ce vrea să însemne
scandalul cu virusul necunoscut, scandal întreținut de OMS-ul de
la ONU și care este mai evident în statele cu politică mai apropiată
de naționalism decât de globalism; și, care, desigur, nu sunt prea

apropiate de China și pe care o consideră puntul de plecare al
pandemiei. Statele Unite trăiește un adevărat coșmar. Așa auzim
noi. Adnotăm din nou că „Rusia lui Putin” a provocat în urmă cu
opt, nouă ani această destabilizare central și vest europeană care
i-a băgat acum pe toți la...apă! Trebuia încă de atunci ca lumea să
fie atentă la ce avea să se întâmple după evenimentele care au
avut loc pe axa Moscova-Ankara-Teheran! Să fie atentă la migrația
musulmană... Am mai notat la rubrica „Orient și...orient”, articolul
„Ce s-a ales de Primăvara Arabă”, fără o legătură cu totul specială,
deși criza de când e lumea din zona arabă a influențat foarte mult
politica mondială între națiuni...indiferent că cei doi frați, fii ai lui
Avraam, Isaac și Ismael, s-au înțeles sau nu. Lumea modernă suferă
în contemporaneitate de câteva boli rafinate: statalitatea excesivă,
corectitudinea politică, abolirea muncii ca principiu de viață,
pierderea treptată de importanță - putere
- a capitalismului și creșterea ponderii exagerate a tineretului, toate acestea, ducând
la haosul post 2011...
În articolul „Europa, euro, eșec” Petru
Romoșan demonstrează că în 1990, după
cincizeci și cinci de ani de la a doua conflagrație mondială, Germania reunificată
a ieșit de sub tutela SUA, Marea Britanie
și Rusia... Germania, care în secolul XX a
provocat cele două războaie mondiale,
le-a pierdut pe amândouă și este acum
puterea numărul unu în Europa! Noi știm
de la colțurile străzii, de foarte multă
vreme că Germania a câștigat în timp al
Doilea Război Mondial... „Germania s-a
folosit de construcția europeană, pentru a
ieși din condiția de protectorat american,
iar, în ultimii ani, încet dar sigur, a acaparat
statutul de putere economică dominantă
în Europa”! În 1990 două vizite de lucru,
fantastice, am făcut în Europa: Paris, în
timpul mineriadei din ’90 și Frankfurt am
Main în octombrie. Am constatat încă de atunci că în timp ce în
Franța omologul meu, șef serviciu proiectare, avea 60 000 de
franci salariu (un polițist avea 10 000 franci) în Germania, același
șef avea 5000 de mărci-nici de două ori salariul mai mare ca al unui
subordonat....Oricum, echilibrul din Germania nu exista nicăieri.
„Transferul de bogăție din Europa de Est către Europa de Vest se
face și prin salariile mizerabile din Estul Europei.” Să ne amintim în
acest sens de prostia (incalificabilă) pe care au făcut-o românii în
1994, când au liberalizat materia primă, nu și manopera!
„Sloganul pe care s-a construit Uniunea Europeană - L’Union
fait la force! - este și el atins de falsitate...” mai mult el a încercat
să justifice că URSS a fost o forță, dar că Uniunea Sovietică a greșit
subjugând popoarele! Ținându-le unite cu forța. Noi vedem că nu
este chiar așa: și prin faptul că UE nu este încă un succes sigur,
dar și prin faptul uimitor că fostele state satelite Moscovei au un
potențial incredibil, și au trecut imediat la limba și religia maternă,
fapt care arată că sistemul comunist nu a distrus națiunea cum
încercau ideologii marxiști să critice țarismul rus! ...„Așa a început
Războiul economic al Germaniei cu vecinii, printre care și Franța.
De altfel, în ultimii 20 de ani, nivelul de viață din Franța și din țările
mari aflate în sudul Europei, Italia și Spania a scăzut și continuă
să scadă dramatic”. La rubrica „Analize” articolul lui Alexandru
Cristian Surcel, luat din contributors.ro, „Crimeea versus Kosovo”
ne prezintă perspectiva actuală (2018) a conflicului din Crimeea
pus, cum arată și titlul, în relație cu altă zonă fierbinte a Europei,
Kosovo! În anul 2014, Ucraina „a abrogat legea limbilor regionale
și minoritare, care acorda un statut administrativ inclusiv limbii
române în regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia (...) iar în
anul2017 Ucraina adopta o lege care urmează să elimine limbile
minoritare, inclusiv limba română, din sistemul de învățământ,
chiar și în cazul unor școli care predau neîntrerupt în această
limbă încă din secolul al XVIII-lea.” Termenul acestei legi era 2020
însă „sub presiunea dură a Ungariei și la apropourile mai degrabă
timide ale României” a devenit 2022. Revenind la Crimeea, criza
actuală, războiul ruso-ucrainian, care nu mai miră pe nimeni după
ce a existat un război sârbo – american- ne referim la consternarea
Europei în fața atacului SUA asupra Iugoslaviei, singurul stat
comunist membru al Pieței Comunie!...la sfârșitul sec XX! putea
cineva să-și imagineze că SUA va bombarda Belgradul?...Rusia a
intrat în forță în Ucraina la „cererea” cetățenilor ruși care au luat

locul etniei tătărești din Crimeea, populând-o, după ce „Stalin în
1945” a deportatat-o în „Uzbechistan, în Siberia și în alte regiuni
îndepărtate din Uniunea Sovietică”. Tătarii au revenit în Crimeea
în 1989...Așa a început războiul în 2014 între acești ruși ajutați
de amata Rusiei și Ucraina! Situația Crimeii, parte din Ucraina,
nu este aceeași cu Kosovo, acum Republică!... „Kosovo e un caz
similar Transilvaniei dinainte de 1918.”
Un articol interesant ni s-a părut și „Când roata se învârtește din
ce în ce mai tare” (Ion Coja) din cadrul rubricii „Ce se va întâmpla
peste șase ani, în 2025”. Roata se învârtește, se învărtește și are
o accelerație, deci, nu se învârtește oricum. Cu cât se învârtește
mai tare cu atât forțele centrifugale a diferitelor particule sunt
mai mari, riscând dezintegrarea... Într-o asemenea mișcare „nimeni nu este scutit de deraierea generată de implacabila forță
centrifugă. Rețineți borna kilometrică pe
care v-o spun azi: 2025. Mai sunt șase ani!”
(Blogul Ion Coja) Articolul este împărțit în
cinci părți: „Malta, momentul 0” (intervenim și spunem că momentul inițial trebuie mutat mai înainte, când Vaticanul a hotărât: comunismul de tip sovietic, al lui
Stalin și urmașii săi, trebuie să dispară,
1978! ...Mihail Gorbaciov venind cu soluția salvatoare, a perestroicii sale, la care s-au
aliniat toate statele foste cu regim comunistmai puțin România care începuse acest proces mai demult!... „Rețineți însă că întreaga
problemă fusese generată de imposibilitatea
economiilor socialiste de a mai funcționa”
- aceste țări fiind lipsite de sfânta calitate
de unde și homofaberul socialist care pe
lângă strungar a devenit și poet, numai
că industria ușoară și alimentară, calitatea
lor, a fost peste calitatea celor din țările
înalt dezvoltate din civilizația oceanului!),
„URSS un experiment” - în care V.I. Lenin
a fost omul Germaniei și Troțki omul SUA!
(intervenim din nou și completăm, iată, astăzi Germania și SUA
sunt cele mai avansate și puternice state socialiste!), „Marx,
profetul”- „Comunismul va apărea în cea mai dezvoltată țară capitalistă a lumii, în mod pașnic, prin concentrarea la vârf a capitalurilor în transnaționalele care depășesc statul, statul devenind
un dușman” (iarăși ne spunem și noi opinia: Marx, unul din marii
oameni, filosof și vizionar; realitatea îl confirmă!...comentatorul
uită că omenirea, populația în ansamblul ei este ca o turmă de oimerge cum îi arată drumul dulăii și măgarii...), „Ineteresul X în zona
x” (spunem noi, grozav capitol în sensul că azi nu mai contează poporul și țara - x -, ci interesul celui mai tare - X - sau interesul poartă
fesul), „Începutul sfârșitului”: saturarea piețelor, aduce după sine
sfârșitul lor; „Economia mondială este la ora actuală una pur socialistă. Acesta-i și motivul pentru care vedeta lumii de azi e China
socialistă. ”, hiperconcentrata economie mondială merge strict pe
același drum pe care au mers economiile țărilor socialiste...
Iată, o altă rubrică-interviu-„Homo sovieticus a murit, trăiască
homo globalis!” și articolul „Profețiile lui Alexandr Zinoviev despre
totalitarismul democratic și guvernul mondial”, din care desigur
aflăm multe, dar noi am notat numai atât: Revoluția lui V.I.Lenin
a schimbat lumea, s-a instaurat statul sovietic. Urmează statul
global. Înainte a fost statul capitalist, și mai înainte a fost statul
religios. Desigur, ceea ce urmează, nu e sigur!
La rubrica „Cultură” citim articolul Lidiei Melinte publicat pe
The Epoch Times intitulat „Ce-ar mai scrie Eminescu astăzi chiar
de s-ar întoarce?” în fond spicuiri din presa timpului marelui poet,
idei ale lui Mihai Eminescu, care, se știe bine, activitatea sa de
jurnalist a depășit-o pe cea de poet! Datoria jurnalistului: „a le
spune ticăloșilor că ticăloși sunt” dar și întrebarea sa retorică:
„suntem noi oare de vină dacă adevărul curat, spus neted, e deja
o injurie?” În 1880 Eminescu scria în ziarul Timpul: „Oameni care
au comis crime grave rămân somități, se plimbă pe strade, ocupă
funcțiuni înalte, în loc de a-și petrece viața la pușcărie.” Iată cum
definește Eminescu o „pătură” socială „superpusă”: „O clasă cu
totul improductivă, care n-a învățat nimic, n-a muncit nimic, și
n-a avut nimic și care a ajuns stăpână pe cei care au învățat, pe
cei care au, pe cei ce muncesc. Exploatatorii boieri? Dar întreg
partidul roșu nu este decât o companie de exploatare” („Opere,
vol.XII”).
(Continuare în pag. 4)
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RECOMANDĂRI PRIVIND ATITUDINEA CLERICILOR
FAŢĂ DE ALEGERILE DIN ANUL 2020

A

rhiepiscopia Râmnicului, în conformitate
cu hotărârea nr. 6970 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire
la organizarea alegerilor din anul 2020, face
următoarele precizări:
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în ședința sa de lucru din 21 iulie 2020, a
examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu publicarea Legii nr. 135/2020 privind
stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020,
precum și a unor măsuri pentru buna organizare
și desfășurare a acestora, reamintirea poziției
Bisericii Ortodoxe Romane față de viața politică
și campaniile electorale.
În fiecare an electoral, Biserica Ortodoxă Română a transmis un mesaj adresat clerului, cinului monahal, credincioșilor, responsabililor politici și opiniei publice privind raportarea Bisericii
la viața politică și la campaniile electorale. De
asemenea, s-a mai precizat faptul că linia generală a hotărârilor sinodale de până în prezent a
fost alcătuită din două componente: a) neutralitatea politică a Bisericii în ansamblul său și b)
permisiunea, în cazuri de excepție, ca preoții
și diaconii să candideze, ca independenți și cu
aprobarea Chiriarhilor lor, la funcția de consilier
local sau județean.
În perspectiva alegerilor locale și legislative
din anul 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotărârile sinodale din 13-14 februarie
1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie
2004, 5-7 martie 2008 și 25 februarie 2016, din
dorința de a face cât mai clară atitudinea Bisericii Ortodoxe Române față de viața politică și
campaniile electorale, a hotărât:
În calitatea sa de cetățean al Patriei și de părinte duhovnicesc al tuturor enoriașilor săi, indiferent de orientarea lor politică, preotul are
libertatea, binecuvântarea și îndatorirea ca, de
pe poziția și prin mijloacele duhovnicești care-i
sunt specifice, să participe la viața cetății, sprijinind activitățile menite să promoveze binele
obștesc și împotrivindu-se oricăror măsuri sau
activități care se dovedesc a fi în contradicție
cu învățătura și morala creștină ortodoxă. În
vederea respectării opțiunilor politice ale
credincioșilor săi, preotul are obligația de a
păstra neutralitatea în timpul campaniilor elec-

torale, atât în declarațiile publice, cât și în activitatea practică, față de problemele cu caracter
politic. Opțiunea politică a preotului va fi exprimată doar prin votul personal secret.
Menține hotărârea sinodala nr. 1676 din 6
martie 2008, prin care, în conformitate cu Sfintele Canoane (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic,
10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), ce stipulează că printre îndeletnicirile
incompatibile cu slujirea și demnitatea clericală
se numără și aceea de „a primi asupra sa
dregătorii sau îndeletniciri lumești”, preotului,
diaconului, monahului și monahiei din Biserica
Ortodoxă Română, le este interzis:
- să facă politică partinică;
- să fie membru(ă) al unui partid politic sau
al unei organizații care poate fi asimilată unui
partid politic;
- să candideze la alegerile parlamentare sau
locale;
- să participe la campanii electorale în calitate de susținător;
- să ocupe funcții de demnitar/înalt funcționar public la nivel central sau local, în Statul
român sau în alte state.
Clericul sau monahul, care se implică în politica vreunui partid în calitate de membru sau
de candidat, dar și prin susținerea unui candidat, încalcă legământul depus la hirotonie („...
nu mă voi îndeletnici cu activități potrivnice
chemării preoțești și nu mă voi face partaș la
lucrări și adunări care dăunează Bisericii”, hotărârea sinodală nr. 4670/2008), prevederile Regulamentului autorităților canonice disciplinare și
al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe

Române (2015) și ale Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrative și disciplinară a mănăstirilor (2003) și va
trebui să aleagă între cariera politică și misiunea
clericală/viața monahală. Abaterile de acest fel
vor fi judecate în Consistoriile eparhiale.
Aplicând principiul iconomiei (pogorământ,
dispense), în vederea împlinirii misiunii pastoral-sociale la care sunt chemați în viața comunităților pe care le păstoresc, Sfântul Sinod, prin
hotărârea sinodală nr. 1676 din 6 martie 2008,
permite totuși ca preoții și diaconii să candideze,
însă doar ca independenți și doar pentru calitatea de consilier local și consilier județean în
România, în următoarele condiții:
- lipsa unor candidați laici ortodocși, bine
pregatiți, capabili să reprezinte eficient comunitățile din care provin și în a căror componență
ar intra credincioșii ortodocși;
- încălcarea neutralității politice sau susținerea publică pe plan local a unui partid politic
de către deservenții altor culte sau organizații
religioase;
- promovarea de către unele partide politice a unor oameni politici care au atacat în mod
constant instituția Bisericii și valorile morale creștine ale societății sau candidarea respectivelor
persoane ca independenți.
Preoții și diaconii nu pot candida la alegerile
locale fără aprobarea scrisă a Chiriarhilor lor.
Aceasta va fi acordată în urma analizei solicitărilor,
într-o ședință a Permanenței Consiliului Eparhial și numai acelor clerici considerați capabili
să promoveze interesele comunității în consiliile locale și în consiliile județene. Dacă, însă, se
dovedește că preotul sau diaconul nu corespunde cerințelor mandatului încredințat, de a
lucra și a apăra interesele comunității locale,
atunci i se va retrage aprobarea.
Preoții și diaconii, care au obținut aprobarea
bisericească de a candida pentru a deveni
membri în consiliul local sau consiliul județean,
vor fi suspendați de la slujire pe întreaga perioadă a campaniei electorate (pentru evitarea
oricăror suspiciuni referitoare la folosirea de
mijloace pastorale în campania electorală), vor
adopta în timpul campaniei electorate un comportament adecvat slujirii și demnității preoțești,
vor respecta legislația în vigoare privind campaniile electorale și alegerea autorităților admi-

nistrației publice locale și nu vor folosi în scopuri
electorale lăcașurile de cult.
Sfântul Sinod reamintește apelul său către
liderii partidelor politice din Romania de a nu permite recrutarea de membri din rândurile clerului
și nici folosirea în scopuri politice a persoanelor,
spațiilor, slujbelor și însemnelor bisericești.
Sfântul Sinod reiterează faptul că Biserica
Ortodoxă Română nu recomandă susținerea
vreunui partid politic sau vreunei ideologii politice, ci îndeamnă pe toți cetățenii să facă alegeri
după criterii care vizează realizarea binelui țării
și promovarea valorilor creștine în societate. În
acest sens, pentru aprecierea candidaților la alegerile locale și parlamentare din acest an, recomandă credincioșilor Bisericii noastre următoarele 10 criterii orientative:
- manifestarea credinței în Dumnezeu și a
responsabilității față de comunitate;
- apărarea libertății religioase și susținerea
activităților spirituale și sociale ale Bisericii;
- respectul pentru persoana umană și
promovarea culturii vieții: promovarea familiei
tradiționale, firești, formată din bărbat și femeie,
menită să conceapă alte vieți; implementarea
de politici împotriva avortului, eutanasiei, cercetărilor pe embrioni umani, clonării;
- promovarea unei educații naționale integrate, care îmbină cunoașterea intelectuală cu
formarea morală și spirituală;
- apărarea și promovarea sănătății fizice,
psihice și morale/spirituale a poporului român;
- diminuarea sărăciei, dezvoltarea economică
și creșterea demografică a României;
- apărarea și promovarea patrimoniului cultural și spiritual național;
- apărarea resurselor naturale, ocrotirea mediului și dezvoltarea agriculturii, ca baze ale responsabilității pentru generațiile prezente și viitoare;
- sprijinirea comunităților de români din jurul
granițelor și a diasporei române, precum și promovarea de proiecte de încurajare a românilor să
revină în România;
- apărarea și promovarea cu demnitate a intereselor poporului român, pe plan extern și intern.
Desigur, aceste criterii pot fi completate cu
alte criterii utile pentru orientarea alegătorilor
spre un vot corect, responsabil și folositor țării.

Arhiepiscopia Râmnicului

(Urmare din pag. 3)
Am notat, Teoria păturii superpuse-clasa de mijloc astăzi-este
cea mai nocivă și succesul ei (care vedem are 200 de ani) vine
de la Rusia care s-a alimentat de la Austria, Austria, fiind prima,
este acuzată în fața istoriei; și Rusia, la fel, că a gândit și realizat
statul puternic! Ne spune Lidia Melinte că Eminescu afirma că
„În societățile apusene există o compensare pentru suferințele
poporului de jos (arte, știință, administrație eficientă) care costă
prea scump și nu produce nimic”. Eminescu spunea despre
poporul român că rostul lui este de a face legătura Occident și
Orient. Și iată cum se fura atunci, ca și acum, spoliind statul: « el
dezvăluia practica cumului de funcții-„primarul Bucureștiului se
mai ocupa de afacerile epitropiei brâncovenești, fiind în același
timp și deputat” ». Guverne și parlamente de mumii, funcționari
cabotini ca artiștii de teatru...„Acest cumul era expresia tendinței
«dea-și crea din bugetul statului resurse pentru un trai aristocratic.
»” După anul 2000 am văzut în țara noastră zeci de patroni de
firme, predându-le fiilor și nevestelor, iar ei, stăpâni înveterați,
părăsindu-le și ocupând posturi cumpărate la stat! „Nimic nu
este mai periculos pentru conștiința unui popor decât priveliștea

corupției, a nulității recompensate, decât ridicarea în sus a
demeritului.” Dar vai, unde s-a ajuns astăzi, cazul doctoratelor
false și falsului profesionalism.
„Aluatul din care se frământă guvernanții noștri e acea
categorie de ființe fără știință de carte și consistență de
character…dintre care mulți abia știu scrie și citi, acei paraziți
cărora nestabilitatea dezvoltării noastre, defectele instrucției
publice, le-au dat existență și teren de înmulțire...” Aproape nu
ne vine să credem ce citim în continuare: „O serioasă turburare
socialistă amenință Europa. Cetățenii «ai republicii universal (…)
încearcă a răsturna toate formațiunile positive de stat. Atentate,
scene de uliță, turburări…Cercul de oameni întra-adevăr culți e
foarte mic. (…) Victoria principiilor liberale socialiste însemnează
moartea oricărei culturi și recăderea în vechea barbarie.”
…Probabil așa trebuie să fie lumea, răsturnată, din moment
ce nu se schimbă de 200 de ani! Fără nici o legătură cu materialul
Lidiei Melinte, oricum, ne exprimăm din nou părerea că Eminescu
a avut de suferit fiind manipulat de serviciile secrete austroungare, în adolescență - tinerețe, și că perioada șederii sale la
Berlin, a avut ca scop instruirea lui în doctrina marxistă. Împărat și
proletar este mai mult decât o dovadă.

Foto wiki, 21 august 2020
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PRIMUL ZIAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN BASARABIA
Nicolae TĂNĂSESCU

C

umplită a fost viața basarabenilor
după ce teritoriul dintre Prut și
Nistru al României a fost smuls cu forța de
către ruși în 1812. Economia, viața socială,
învățământul, cultura au fost grav afectate.
Populația, formată în majoritate din țărani,
suportă imediat după instalarea ocupației
rusești o degradare bruscă a traiului său,
fiind adusă curând în stare de semiobăgie
sau iobăgie. Bieții oameni fugeau care pe unde puteau pentru a
scăpa de nesățioșii nobili ruși sau de unii boieri care își trădează
neamul. Dulcea limbă română este interzisă în administrație și
învățământ, interdicția extinzându-se apoi și în instituțiile de cult.
Se inventează tot felul de moldovenisme, care stâlcesc limba
română, în speranța iluzorie a stârpirii românismului furnicar din
mințile și vorbirea băștinașilor români.
După mai bine de o jumătate de veac de dominație rusească
în Basarabia limba strămășească dispăruse practic dina ctivitatea
publică. Era însă întreținută, c aun foc sacru, pe ascuns în casele
țăranilor ajunși la sapă de lemn și a unor boieri români care nu-și
lepădaseră limba.
Represaliile conduc întotdeauna la rezistență, care se manifestă
subteran în cele mai variate forme. Interdicția utilizării limbii

române generează o mișcare în straturile adânci ale societății
basarabene, încorsetată de nesuferite slavisme, care aspiră la
recunoașterea folosirii limbii române de către autorități. Un prim,
și suntem tentați să spunem minor succes - dacă avem în vedere
aria de circulație a unor publicații religioase
editate parțial în limba română - este obținut
în 1861. Era vorba de partea editată în limba
română a „Buletinului Eparhiei Chișinăului”, o
limbă însă stâlcită de moldovenisme. Totuși,
se poate spune că asistăm la un început, timid
desigur, al editării unei jumătăți de publicație
în limba română. Milostivirea rusească
durează un deceniu. Concesia făcută Eparhiei
Chișinăului încetează.
Mai trec câteva decenii, timp în care orice utilizare a limbii române în Basarabia este
interzisă cu desăvârșire. Este perioada monoglotismului oficial în rusă impus de autoritățile
imperiale. Chiar dacă în această perioadă nu
asistăm la alte tentative de introducere în
circuit public a limbii române, redeșteptarea
națională este în creștere. Zemstele, unități
administrativ - teritoriale specifice Basarabiei,
sunt cele care dau tonul. Începând din 1905
solicită autorităților reintroducerea limbii
române ca limbă obligatorie de
predare în învățământ.
Anterior inițiativei oficiale a zemstelelor, Nicolae
Safir, un tânăr din Chișinău, încearcă, fără succes,
să obțină tipărirea unui ziar în 1903 în limba rusă și
„moldovesească”. Titlul ziarului era „Basarabia”.
Evenimente revoluționare care au loc în 1905 în
Rusia - și nu rămân fără urmări în planul mișcărilor de
enacipare națională din Imperiul Țarist - descumpănesc
autoritățile țariste. Pentru basarabeni important
este că a fost admisă apariția primului ziar românesc
din gubernie, astfel ca ziua de 24 mai 1906 a fost
și va rămâne ca o dată de refereință pentru presa
românească. Denumirea ziarului este identică cu cea
propusă să apară cu trei ani înainte - Basarabia, care la
început utilizează caractere chirilice.
La apariția sa, articolul de fond (nesemnat) al
primului număr, care credem că era opera editorului
său - avocatul Emil Gavriliță - era o pledoarie pentru
redeșteptarea națională a românilor basarabeni: „Până
astăzi basarabenii au fost lipsiți, ca și ceilalți cetățeni
ai Rusiei, nu numai de un drept a sta la cârmuirea

țării, a petrece niște date legi spre binele poporului, dar au fost
opriți și de o învățătură și de o știință, pe limba strămoșească(…).
Neînțelegând limba, sărmanul basarabean a fost lipsit de lumina învățăturii, a fost lipsit de cel mai întâi drept omenesc spre
a înainta cu mintea pentru binele său. Prin
milostivele răspunderi a stăpânirii nevoitului
basarabean i-o rămas numai să plece capul
la pământ și să înjugi alcătuirea cu boul
său. Dar iacă a început a răsări soarele (…).
Numai o gazetă pe limba moldoveneasdcă va
deschide ochii moldoveanului (…). Deșteaptăte, române, din somnul robiei. Ai în vedere, că
de astăzi înainte, cum îți vei așterne, așa vei
dormi”.
Nota națională incitativă se regăsește în
toate articolele celor 54 de numere ale jurnalului, care apare până la 1 martie 1907.
Autorii lor - E.D. Gavriliță, Pan Halippa (Pintilie
Cubolteanu), Ion Pelivan, Theodor Inculeț,
Alexandru Mateevici, Alecu Nor și alții - se
străduiesc prin cuvinte învăluite în fior patriotic să incite pe basarabeni la o nouă viață
…Reintroducerea limbii românești era unul
din obiectivele prioritare ale gazetei. O limbă
românească autentică, fără imposibilele moldovenisme, o limbă cultivată de M. Eminescu,
V. Alecsandri, C. Negruzzi și alți mari creatori
români, ale căror scrieri le utilizează pentru combaterea cuvintelor
stâlcite de barbarismele rusești.
Ziarul este și o punte de legătură cu românii din Regat. Publică
informații și comentarii despre importante evenimente din viața
lor (cum a fost și marea Expoziție națională din 1906 din București)
sau dezbateri preluate din presa bucureșteană.
Autoritățile țariste și canează în permanență membrii
redacției și pe cititorii revistei. Abonații la ziar nu primesc sau
primesc cu mare întârziere unele numere. Numere întregi ale
ziarului sunt cenzurate, iar altele confiscate, și în mai multe
rânduri publicația fiind dată în judecată pentru conținutul său
„incitator”, revoluționar. Publicația ajunge astfel în situația să nu
mai supraviețuiască. La 11 martie 1907 își încetează existența,
după ce lansează prin publicarea poeziei „Deșteaptă-te Române”,
în dulcea limbă românească, un îndemn la rezistență întru
apărarea limbii și culturii naționale.
„Viața Basarabiei”, care apare la scurt timp, într-un elogios
articol cu sugestivul titlu „Ziua de mare amintire”, publicat chiar în
ziua de 24 mai, la un an distanță de la apariției „Basarabiei”, avea
calde cuvinte de apreciere la adresa confratelui dispărut.

INTIMITĂȚI PANDEMICE

SCRISOARE DE ADIO
CĂTRE UN FOST PRIETEN - PREOTUL NICOLAE STATE BURLUȘI

A

m rămas perplex
azi-dimineață
(04.08.2020 – n. r.) când
m-ați sunat ca să-i luați
apărarea unui nemernic
care mi-a urat să am și
eu Covid 19 ca și dvs.! Și
m-am enervat instantaneu
fiindcă am realizat că,
procedând astfel, dvs. vă dați de gol fără să
vreți, adică pur și simplu mi-ați transmis că
„agreați” urarea acelui individ! Să vă fie de
bine! Eu nici celui mai aprig dușman al meu nu-i
doresc așa ceva! Dimpotrivă, aflând de ceea
ce vi s-a întâmplat, m-am îngrijorat și v-am și
trimis un mesaj în care vă spuneam că pentru
mine moartea ar fi o binecuvântare, dar nu în
condițiile actualei pandemii când n-aș avea
parte de o înmormântare creștinească.
Spuneți că nu mai sunteți onorat de prietenia
mea și că o să mă ignorați de astăzi înainte! OK!

Dar să nu cumva să vă închipuiți că fără prietenia
dvs. eu o să mă sinucid sau n-o să mai pot de
astăzi înainte! Nu sunteți nici primul și nici
ultimul care ar fi convins că fără prietenia lui eu
am să fiu pierdut! Am avut o groază de așa-ziși
„prieteni” care mi-au întors spatele atunci când
n-au mai avut nevoie de mine, deși ei mi-au
rămas datori vânduți.
Trebuie să recunosc însă: „cazul” dvs. este
unul cu totul diferit! Prietenia dvs. cu mine a fost
total dezinteresată și eu apreciez profund asta!
Nu-mi sunteți cu absolut nimic dator, dimpotrivă
– eu vă rămân îndatorat pentru toate darurile pe
care mi le-ați făcut și pentru prietenia dvs. total
dezinteresată.
Dar n-o să pot înțelege niciodată de ce faceți
în continuare afirmații aiuristice la adresa mea!
De ex. chiar mai sus: că „de aceea” mă ignoră
toată lumea! Care lume părinte? Și culmea e că
nu numai că nu mă ignoră, ci mă și înjură copios
fără ca eu să fi fost vreodată primul care să mă

cobor la un astfel de nivel. Recunosc, ulterior
am făcut-o fiindcă „lumea” de care vorbiți dvs.
și care constat că o apreciați, doar un astfel de
limbaj pricepe.
Părinte, știți de ce sunt în situația asta?
Pentru că spun adevărul căruia „lumea” dvs. Îi
rezervă soarta gunoiului vârât sub preș! Fiindcă
întotdeauna eu spun ceea ce gândesc, cu riscurile
de rigoare, pe care mi le-am asumat conștient.
Fiindcă toată viața mea am căutat ca între ceea
ce gândesc, ceea ce-mi iese pe gură și ceea ce
fac să fie o deplină concordanță! Firește, nu mi-a
„ieșit” întotdeauna, din cauză că și eu fac parte
din această națiune „pricopsită” din născare cu
o groază de defecte de caracter, ajungând astăzi
să-mi fie rușine că sunt român, consolându-mă
doar cu gândul că nu eu am cerut asta! De ce
procedez astfel? Fiindcă doar așa pot sta în fața
oglinzii fără să-mi dau palme ori să mă scuip, mai
ales că nu sunt nici pe departe vreun Alain Delon
ori Robert Redford! Desigur, legat de „luatul la

palme” și de „scuipatul” în fața oglinzii, care
totuși arată că cel care ar face așa ceva a realizat
că a fost o lichea și o secătură, „de unde nu e
nici Dumnezeu nu cere” iar „pentru ca un prost
să recunoască faptul că e prost îi trebuie totuși o
fărâmă de inteligență”.
Închei fără a putea să-mi cer iertare față de
dvs. fiindcă nu am de ce, iar dacă aș face-o ar
însemna să fiu ipocrit, un motiv pentru mine
pentru a mă lua la palme ori a mă scuipa în fața
oglinzii pentru prima dată în viața mea!
Vă doresc însă sincer, dumneavoastră și
celor dragi, numai bine!
Cu regret,

Marian PĂTRAȘCU
P.S.: Pentru că sunt sigur că veți șterge acest
mesaj, așa cum ați mai făcut-o, vă anunț că
această „scrisoare de adio către un fost prieten”
va trona mult și bine pe pagina mea de FB!
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MIHAIL MANOILESCU
(inginer, economist, om politic si profesor universitar)
Iulian COMĂNESCU
-a născut la 9 decebrie 1891 la
Tecuci într-o familie aritocratică
moldoveană. La vârsta de 9 ani rămâne
orfan de tată și se mută cu familia la Iași.
A decedat la 30 decembrie 1950, la
numai 59 de ani, în închisoarea din Sighet.
A fost inginer, economist, om politic,
profesor univ. A absolvit Liceul Național
din Iași în 1910, și a intrat pe locul întâi, la
concursul de admitere organizat de Școala de Poduri și Șoșele,
devenită apoi, Politehnica din București, pe care a absolvit-o în
1915, ca sef de promoție. Tânăr absolvent, este numit inginer
la Ministerul Lucrărilor Publice, de unde este concentrat în
Regimentul 24 artilerie Român; iar, în iunie 1916, la Direcția
Munițiilor. În 27 mai 1919 este numit, la început ca subdirector
al Refacerii Industriale, iar după un an, ca director general al
Industriei, în Ministerul Industriei și Comerțului, unde a lucrat
trei ani (1919-1921). La numai 30 de ani, la sfârșitul anului 1921,
renunță la funcția din minister și datorită afecțiunii generalului
Averescu, se înscrie în Partidul Poporului, luând, astfel, drumul
„atât de plin de amărăciune al politicii”, dar și a unei cariere
publistice, științifice și universitare de excepție. Faptul că nu a
fost ales în parlament pe listele acestui partid, în feb. 1922, pe
perioada celor patru ani de guvernare liberală, îi oferă ocazia să
elaboreze și publice 18 lucrări științifice, între care: „Țărănism și
democrație”, 1922; „Neoliberalismul”, 1923; „Politica producției
naționale”, 1924; „Cum putem întări leul aur?”, 1923 și se impune
în dezbaterile Institutului Social Român, animat de profesorul
Dimitrie Gusti. La 31 martie 1926 al trei-lea mandat al guvernului
Averescu, devine secretar de stat la Ministerul de Finanțe, unde
lucrează la o serie de legi de bază, adoptate de parlament, între
care: Tariful vamal, Legea timbrului, Legea cifrei de afaceri și
Legea amortizării salariilor.
În aceeași perioadă, efectuează două misiuni diplomatice la
Roma, când obține un împrumut și reușește să aranjeze datoriile
României în Italia și în ian. 1927, când obține recunoașterea unirii
Basarabiei cu România, de către Italia.
Viața sa politică agitată și cu momente dramatice, care a
făcut ca să devină o personalitate controversată din perioada
interbelică. Astfel, „promotor al neoliberalismului, alături de Șt.
Zeletin și al dezvoltării industriale a României, printr-o politică
protecționistă, el s-a aflat permanent în opoziție cu Partidul
Național Liberal, promotor al politicii prin noi înșine”.
În luna iunie 1927 demisionează din Partidul Poporului și
pleacă la Paris, unde intră în acțiunea pentru aducerea prințului
Carol pe tronul României. Pe 24 oct. același an, după revenirea
în țară, este arestat și trimis în judecată, pentru că adusese din
partea lui Carol, unele scrisori principalilor șefi de partide, dar a
fost achitat. Odată cu restaurația din 8 iunie 1927, la insistențele
lui Carol al II-lea este numit în trei guverne prezidate de Iuliu
Maniu (13 iunie-10 oct.1930), Gh. Marinescu (10 oct-18 apr.1931)
și N. Iorga (18 apr.- 6 iunie 1931), la început, la Min. Lucrărilor
Publice, apoi, la Min. Industriei și Comerțului. Numit guvernator
al Băncii Naționale la 14 iulie 1931, a deținut acest post numai
până la 27 noiembrie 1931, când a fost destituit, datorită faptului
că n-a dat curs dorinței lui Carol al II-lea, de a salva de la faliment
Banca Blank, deoarece finanțele țării erau secătuite.
Deși demisionase din partid, totuși, a fost ales senator al
Colegiului Camerelor de Comerț și Industrie, funcție detinută
până la finele anului 1937. Cel mai dureros moment al vieții sale,
este legat de dictatul de la Viena, pe când era ministrul de externe
în guvernul Gigurtu, când, la data de 30 august 1940 a fost obligat
și nevoit să cedeze și să semneze documentele prin care România
pierde Ardealul de Nord, aducându-i încheierea carierei sale
pilitice.
A fost arestat în oct.1944, judecat și pus în libertate în
dec.1945. Arestat din nou în 1948, este încarcerat la Sighet, unde
încetează din viață la 30 decembrie 1950.
În contradicție cu această evoluție, activitatea sa științifică a
devenit tot mai fertilă făcându-l să fie una dintre personalitățile
cele mai proeminente din gândirea economică românească
interbelică. În 1929 i-a apărut la Paris, la Editura Marcel Giard,
lucrarea sa fundamentală, intitulată Theorie du protecționisme
et du lechange internationale, care avea să-i aducă o faimă
internațională, neegalată de un alt economist român. Unii au

S

apreciat-o foarte mult, alții au criticat-o violent, dar lucrarea a
fost totuși tradusă în mai multe limbi și s-a bucurat de onoarea
unei anchete științifice internaționale. În limba română lucrarea a
văzut lumina tiparului, abia în anul 1986, ceea ce reprezintă o altă
situație paradoxală din viața sa.
În 1937, Revue Economique Internationale din Bruxelles
printr-o scrisoare adresată către 30 de savanți din diferite țări,
inițiază o anchetă cu următoarea temă: „Schimbul produselor
agricole contra produselor industriale este avantajos – cum
susțineau Smit și Ricardo – atât pentru țările agricole cât și pentru
cele industriale, sau,cum susține Manoilescu, care consideră că el
reprezintă un dezavantaj pentru țările agricole?”.
În iulie același an, este invitat la Congresul Internațional al
Științelor Economice și Sociale ținut la Paris, unde în comunicarea
intitulată Necesitatea unei terminologii unificate pentru știința economică, a propus elaborarea unui dicționar internațional al noțiunilor economice, pornind de la premiza că știința economică este
universală și conceptele ei trebuie să aibă o determinare riguroasă,
cu un conținut unanim acceptat. Urmare acestei propuneri, i s-a
încredințat conducerea nou inființatului Comitet de Inițiativă pentru Vocabularul Internațional al Științelor Economice, cu sediul
la Paris.
În 1939 publică studiul intitulat Essai de definision des trois
notions axiales: Utilite, Valeur, Richesse și în 1946 studiul Essai de
la definition de la valeur, ambele în Revue d Economie Politique.
Începe și o strălucită carieră universitară, astfel că, în mai 1931 ocupă postul
de profesor la catedra de Economie Politică-organizare și Raționalizare în cadrul
Politehnicii din București, unde ține lecții
deosebit de apreciate timp de 13 ani, până
în 1944.
În lucrarea Politica Producției Naționale, scrisă la scurt timp după Marea
Unire, sublinia necesitatea dezvoltării economice a României, prin întărirea industriei și a celorlalte ramuri, ca bază a sporirii prestigiului ei în lume. „Prestigiul este
pentru noua România, un element esențial în viață”, dar „nu există prestigiu fără
un substrat material și nu există putere
reală într-o țară săracă și sărăcită, purtând
semnele întârzierii sale de la ciclul evoluției moderne. Ridicarea materială a
țării rămâne astfel pentru generația noastră cea dintâi etapă de
atins”.
În concepția sa, progresul social al țării are, însă o determinare
multilaterală, un rol exențial revenind factorilor morali, sociali și
culturali. Dar, așa cum a menționat însuși Manoilescu „Teoria
protecționismului a apărut nu din dorința scrierii” unui „Program”,
ci în cadrul „frămâtărilor sale pentru a da o fundamentare cât mai
solidă noului tarif vamal, pe care îl elabora în cadrul Ministerului
Finanțelor, prin construirea unui sistem teoretic al acestuia,
indiferent de concluziile practice, care ar decurge de aici.”
Ideile dezvoltate de Manoilescu care s-au bucurat de o largă
circulație și audiență pe plan internațional, sunt rezultatul capacității lui, de a generaliza în plan teoretic concluzia experienței
României și ale altor țări aflate în condiții similare de dezvoltare
și, care erau obligate să înfrunte pe piața mondială, nu numai
concurența, ci și dezavantajele schimbărilor inegale care decurgeau din divizarea țărilor în industriale și,respectiv, agrare. El,
situează pe de o parte teoria valorii, pe care o înțelege mult mai
complex decât predecesorii săi clasici și neoclasici, afirmând că,
în concepția sa, „valoarea de schimb conține toți acei factori și
influențe care determină echilibrul monetar al tuturor valorilor.
Ea include toți factorii obiectivi și subiectivi, care determină
valoarea. În consecință, teoria nu ignoră și nici nu neglijează nici
unul din acei factori, care determină valorile și echilibrul valorilor
de schimb”. Pe altă parte, în analiza teoretică, pornește de la
rolul determinant al productivității muncii și al diferențelor de
productivitate între industrie și agricultură, stabilind totodată, o
distincție metodologică importantă între randamentul național,
caracterizat prin productivitate și randamentul privat, exprimat
prin profit și rentabilitate. Pe această bază, el formulează
următoarele idei: industria în general și în special, în Europa de
Vest a fost construită pe bază că este posibil să vândă produsele
industriale, astfel încât, cu munca anuală a unui muncitor industrial

să cumpere munca a vreo 10 agricultori cu un raport de schimb
internalional de 1:10 între țările agricole și cele industriale, de
unde rezultă că principiul diviziunii internaționale a muncii are
nevoie de o rectificare. Concluziile esențiale ale analizei sale au
condus la:
1. Schimbarea structurii economice a României care implică
industralizarea prin valorificarea maximă și superioară a resurselor
de materii prime și combustibili, cu o productivitate a muncii ridicată și fructificarea corespunzătoare a capitalului.
2. Accelerarea progresului economic se realizează prin dezvoltarea, cu precădere, a activităților și ramurilor în care productivitatea muncii se situează peste media națională pe care el o
denumește „legea concentrării economiei naționale în direcția
productivității maxime”.
3. „Economia națională nu se poate izola de restul lumii, nu
renunță la comerțul exterior, dar avantajul național sintetic al unei
anumite ramuri de producție, este deci expresia și rezultanta a
două componente: avantajul național al producției și avantajul
național al comerțului exterior (creșterea valorii prin export)”.
4. În concordanță cu aceasta, protecționismul economic și național trebuie să urmărească „încurajarea activităților industriale
în ordinea succesiunii productivității lor, și după măsura valorii lor
naționale”.
5. Punâinde-se întrebarea care dintre două sisteme – liberul
schimb sau protecționismul – favorizează mai bine dezvoltarea
capacității de cumpărare a unei țări prin
activitatea de comerț exterior el, formulează o concluzie tranșantă: „Adaptările
provocate de protecționismul național, în
sensul activităților celor mai productive,
sporesc venitul național și astfel crește
puterea de cumpărare a unui popor... A
menține, printr-un regim de liber schimb,
țările agricole în starea lor actuală, înseamnă a le lăsa pentru totdeauna în
situația de clienți săraci ai marilor țări
industriale. Protecționismul face posibilă
munca de calitate, care numai ea produce puterea de cumpărare”. „Numai protecționismul rațional poate învinge calea
subdezvoltării”.
Pentru a fi foarte explicit și răspunzănd
criticilor săi Manoilescu precizează: „Ideea
industrializării țărilor subdezvoltate nu are
nimic comun nici cu ideea de autarhie, nici cu aceea a unui sistem
generalizat de protecție”.
Totodată prin dezvoltarea economică a țărilor subdezvoltate,
„poate fi realizat în lume un echilibru, caracterizat print-o
crescăndă putere de cumpărare a acelor țări, care astăzi, sunt
cumpărători slabi, ca și printr-o utilizare cu folos a muncitorilor
și a capitalurilor disponibile în marile țări industriale”. Teoria lui
Manoilescu s-a bucurat de largă audiență pe plan internațional,
chiar dacă această audiență a însemnat și critici, uneori violente.
Publicarea lucrării fundamentale, Teoria protecționismului, în
multe limbi de circulație internațională, recenziile și ecourile în
țări din America Latină ca: Brazilia, Argentina, Chile, ș.a. și chiar în
dezbaterile în Comisia Economică ONU pentru America Latină și
în Conferința Națiunilor Unite penrtu Comerț și Dezvoltare, sunt o
dovadă elocventă a acestei audiențe. Însuși ambasadorul Braziliei
la București Dl. Jose Moscardo, a afirmat această audiență astfel:
Prin 1930 Brazilia a primit un al doilea cadou din partea României
(primul argument s-a numit Tristan Tzara, prin dadaism), care s-a
numit argumentul Manoilescu. Aceasta a însemnat o întreagă
pledoarie pentru industrializarea Braziliei, inspirată din cartea lui
Mihail Manoilescu „Teoria protecționismului”. „Cel care a afirmat
ceea ce eu vă spun acum, nu este nici brazilian, nici român. Este
profesorul Joseph Law, de la Universitatea din Illinois”.
Manoilescu este socotit părintele acestui curent intelectual,
care a dus la industrializarea Braziliei.
Bibliografie:
Prof. univ. dr.ing. Iulian Ceaușu, „Dicționarul Enciclopedic ”
vol.3.
Nicoulescu Cristea, „Teoria domnului Mihail Manoilescu
asupra comerțului internațional și protecționismului”, Tip.
Universul, Buc. 1936.
28.05.2020
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GÂNDURI MĂRTURISITE - MOȘ ION ROATĂ ȘI NOUA
REVOLUŢIE SOCIALĂ
Ioan COJOCARIU (Canada)

N

e amintim cu toții povestirea lui Ion Creangã „Moș Ion
Roatã și Unirea” publicatã în Convorbiri literare nr. 11
din februarie 1885, despre cum încercau boieri renumiți din
Iași sã explice țãranilor cum e cu Unirea Principatelor Române,
vorba cântecului „Unde-i unul nu-i putere,/ La nevoi și la durere;/
Unde-s mulți, puterea crește,/ Și dușmanul nu sporește”.
Moș Ion Roatã însã tot nu înțelegea de ce numai țãranii, chiar
uniți, trebuiau sã care bolovanul cel mare în timp ce boierul nu
punea umãrul la greu. „La rãzboi înapoi și la pomanã nãvalã” cum
zicea Ion Creangã.
Care este legãtura între povestirea lui Ion Creangã și noua
revoluție socialã?
Și atunci ca și acum trãim vremuri revoluționare, și atunci
ca și astãzi preocuparea fundamentalã, care împinge omenirea
înainte de câteva mii de ani, este mișcarea „bolovanului”, care
poate fi construcția unei autostrãzi, a unui spital, a unei școli sau
grãdinițe, a unui loc unde oamenii pot sã munceascã, sã creeze,
sã-și dedice viața și resursele unui scop practic și folositor întregii
societãți.
Oamenii însã aleg calea mai ușoarã de procopsire materialã,
fãrã multã muncã fizicã sau chiar intelectualã, și adeseori unii au
vrut sã fie mai presus decât ceilalți, sã nu facã mare lucru ci doar
sã primeascã de la societate cele necesare traiului, sã fie boieri.
Și așa societatea s-a organizat pe grupuri, triburi și etnii care
s-au rãzboit de-a lungul timpului pentru împãrțirea resurselor
materiale limitate ale pãmântului.
Dacã se adaugã și diferențele naționale și culturale ajungi la
lumea de astãzi, divizatã și nu cu mult mai civilizatã decât cea din
vechime.
Mințile înfierbântate de astãzi viseazã la un nou Robespierre
sau la vreun tãtuc sângeros care sã le aducã „fericirea”, fãrã a
realiza de fapt cã lipsa celor șapte ani de acasã și ochelarii de cal
puși de „corectitudinea politicã” sunt adevãratele motivații ale
acțiunilor revoluționare.

Prin interzicerea capodoperelor literare „Amintirile lui
Huckleberry Finn” a lui Mark Twain, „Coliba unchiului Tom”
de Harriet Beecher Stowe, „Pe aripile vântului” de Margaret
Mitchell și prin devastarea statuilor lui Cristofor Columb, George
Washington și Winston Churchill, revolta socialã actualã pare mai
degrabã o revoluție culturalã Maoistã decât o mișcare progresistã.
„Unde nu-i cap vai de picioare” și aș adãuga eu și vai de urmașii
celor care dãrâmã fãrã a avea nici un plan de reconstrucție.
Bazat pe acest mod de reinterpretare a istoriei, mulți dintre
marii intelectuali și oameni de culturã ai lumii ar trebui puși la zid,
scoși din cãrțile de istorie și de literaturã, dați jos de pe soclurile
reale sau virtuale unde au ajuns prin munca și strãdaniile lor
de o viațã. Dacã alegãtorul occidental poate fi atras de sloganul
egalitarist, și de critica cu orice preț, omul trecut prin experiența
comunistã nu vede decât o nouã încercare a marxismului de a
deturna noua generație cãtre utopia fãrã sfârșit previzibil a noii
clase ne-muncitoare progresiste.
Sã observãm cã întotdeauna activiștii sunt cei care nu știu,
nu vor sau nu pot sã producã ceva util cu mâinile sau cu mintea
lor, cei care se considerã superiori celorlalți și își arogã puteri
nemãsurate pentru cã „știu ei cum e mai bine”
„Orice ierarhie bazatã pe putere, în locul competenței necesare pentru a rezolva problemele importante ale societãții, este
destinatã eșecului” scrie Profesorul canadian Doctor în Psihologie
Jordan Peterson în remarcabila sa carte „12 Rules for Life an
Antidote to Chaos”. Drept exemplu stau majoritatea statelor
totalitare unde puterea este concentratã în mâna unui tãtuc
atoateștiutor, regimuri care întotdeauna sfârșesc în mod tragic.
Meritocrația este la fel de importantã ca democrația.
„Omul sfințește locul” și „Omul potrivit la locul potrivit” spune
înțelepciunea româneascã.
Poate actuala mișcare revoluționarã este și o consecințã a
lipsei de educație extinsã la nivel mondial din ultimele decenii,
copiii cãrora nu li s-a interzis nimic și care au fost în permanențã
convinși cã ei sunt cei mai buni în tot ceea ce fac, sunt acum
tinerii care nu acceptã nimic, nu înțeleg mare lucru din istorie și

literaturã și vor fi mâine adulții care vor schimba lumea. Generațiile
tinere au schimbat și în trecut lumea dupã chipul și asemãnarea
lor iar apoi s-au mirat de ce nenorociri au venit peste ele.
Fascismul, comunismul și poate chiar progresismul actual, au fost
și sunt mișcãri revoluționare care doresc sã schimbe lumea. Unele
chiar au reușit, lãsând în urmã zeci de milioane de morți, dar ce
mai conteazã dacã promotorii acestora și-au îndeplinit visurile.
Revenind la problema lui Moș Ion Roatã, sã observãm cã
o parte a tinerei generații nu este prea interesatã de mișcarea
„bolovanului” ci mai mult de culoarea pielii și orientarea sexualã
a „țãranilor”.Astfel „bolovanul” nu va fi urnit pentru vreo douã
decenii, și ar trebui sã ne pregãtim pentru culegerea roadelor a
ceea ce am semãnat, adicã nimic.
Soluția care se impune este desigur înlocuirea „țãranilor” cu
ceva roboți muncitori dar nu prea inteligenți și transformarea
pãlmașilor in programatori și manageri.
Aceasta este tendința actualã la nivel mondial. Ținând cont
însã și de incapacitatea de a lucra efficient în grup și de tendința
istoricã, poate chiar geneticã, a ființei umane de a se erija în
conducãtor s-ar putea ca și aceastã noua „industrializare” sã
eșueze dupã un timp, și rolul de tãtuc atoateștiutor sã fie preluat
de o Inteligențã Artificialã care sã organizeze societatea umanã
pentru binele majoritãții. Și iatã cum boierul poate avea dreptate,
numai cã noul boier va fi un robot inteligent, care nici mãcar
nu trebuie sã aibã formã umanã, dar trebuie sã ne convingã de
superioritatea capacitãții sale de organizare și de bunele intenții
în legãturã cu viitorul speciei umane.
(Apărut în „Observatorul”, Iulie 2020, Toronto, Canada)
REDACŢIA
După anul 2003 în România nu se aplică decât principiul
lui Jordan Peterson: „Orice ierarhie bazatã pe putere, în locul
competenței necesare pentru a rezolva problemele importante
ale societãții, este destinatã eșecului” În România după 2003
a dispărut complet Competența ca factor de promovare în
societate. Competenței i-a luat locu „corectul politic”!

LA MULTI ANI, TUDOR GHEORGHE!
udor Gheorghe, marele nostru rapsod, a impinit
75 de ani. I-am urat, în numele vostru și al
nostru, sănătate și numai bine alături de cei dragi lui.
Ne-a trimis la toți urări de sănătate și a promis
că, atunci când se va putea, va veni cu drag să ne
reîntâlnească la alte concerte în Canada.
Vă propunem să-l revedem la: „O petrecere cu taraf”;
https://www.youtube.com/watch?v=y_72aRu8K4M
și
„Valsul Rozelor”; https://www.youtube.com/
watch?v=zvVrj5oPCy4.
(OBSERVATORUL, Toronto)

T

LIDIA
LAZU
(Poeme care par
scrise acum)
ERA VIRTUALĂ
Când auzi despre
Atâtea nenorociri și dezastre
Petrecute în fiecare clipă
Și mereu în altă parte
Ți se pare firesc
Să stai în postura de lotus
Și să te cufunzi în armonia Marelui Absolut
Ca nu cumva inima să ți-o ia razna
La gândul că vreunuia din cei dragi ție

I se poate întâmpla ceva incontrolabil
Sferele cele înalte
Pline de pace și lumină
Dar și de uitare
Sunt de preferat oricărui chip al celor
De lângă tine
Și iubirea fără rădăcini
Începe să aibă mare căutare
Oamenii se vor purta din ce în ce
Mai bine față de roboții făcuți de ei
Și se vor simți din ce în ce mai apărați
Și tot mai departe de zbuciumul vieții În siguranță și pe deplin însingurați

SIMPLA EMOŢIE
Privind măciuliile platanilor
Ce se joacă cu cerul
Ori ascultând viersul mierloiului

Chemându-și perechea
Unim cerul cu pământul –
Și suntem pregătiți
Să schimbăm lumea
Doar cu emoțiile
Declanșate din inima noastră
Cu o putere și o viteză
Amețitoare

MARILE PREGĂTIRI
Imediat după plecarea lor
Noi doi ne-am pregătit
De așteptare
Și anume punând fotografiile
Mai la vedere
Mingea de tenis
Papucii cu Badman
Piesele de lego într-o cutie transparentă
Periuțele de dinți

Spray-urile cu săpunul
La capătul băii
Iar sufletele noastre prea încărcate
Ne străduim să le strunim
La drum lin
Să nu se răstoarne

MIRACOLUL ÎNCHIPUIRII
Ochii copilului reușesc
Să vadă
Ceea ce nici un magician
n-a izbutit și nu va izbuti
vreodată –
și aceasta fără nici un efort
ori șiretlic –
atât de normal
cum străpunge lumina firul de păianjen
și mângâie cu tandrețe maternă
pe oricine
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ALEXANDRU PHILIPPIDI (MONOLOGUL POETULUI CU VEACUL!)
Motto: „E-aproape marea ispășire,/ M-atârn de tine,Poezie!”
Mihai MUSTĂŢEA
-au împlinit, în primăvara aceasta,120
de ani de la nașterea lui Alexandru
Philippide (1aprilie 1900-8 februarie 1979).
Cine a fost? Unul dintre marii poeți interbelici, alături de Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion
Pillat, Emil Botta (colegi de generație), de mai
vârstnicii Tudor Arghezi, George Bacovia. Era
fiul faimosului lingvist Alexandru Phili-ppide
(1859-1933), unul dintre ultimii junimiști,
cu o mare prețuire pentru Eminescu, cum se vede din cartea sa
„Introducere în istoria limbii și literaturii române”, publicată în
1888, pe când poetul mai era în viață. Tatăl poetului, savantul
academician, a ostenit mulți ani studiind originea ro-mânilor, iar
rezultatul a fost opera monumentală, în două volume, „Originea
românilor” (1925-1928); o carte cu destule controverse.
Originea familiei avea rădăcini sud-dunărene, grecești. Într-un
interviu, acordat lui George Arion pentru revista Flacăra, poetul
mărturisea: Un Dimitrie Philippide „face parte din tradiția familiei
mele. Nu vă ascund că și acum am un sentiment de mândrie când
mă gândesc la el.Venit din Grecia din pricina prigoanei otomane,
Dimitrie Philippide s-a îndrăgostit de oamenii acestei țări și în anii
1815-1816,deși nu știa românește, a publicat două lucrări despre
geografia și istoria României (la Lipsca-Leipzig n.m.). El a văzut mai
larg, mai complex decât unii dintre contemporani săi din Școala
ardeleană și a înțeles că locuitorii acestor meleaguri au dreptul
sa-și numească țara România. Și nu numai că a înțeles acest lucru,
dar l-a făcut cunoscut lumii într-o limbă de circulație”. Era unchiul
dinspre tată al străbunicului. Era originar, ne spune poetul într-un
„Omagiu unei umbre”, dintr-un sat tesalian , cu mituri titanide:
„Cum bine a spus un strănepot ce-a fost/ Tot învățat ca tine de-o

S

mare potrivire/ Cu tine și la minte și la fire, / Te-ai alipit de țara
ce-ți dete adăpost/ Și-n scris întâia oară zicându-i România/ Și
dându-i clar tu cel dintâi în lume/ Firescul și cuprinzătoru-i nume/
I-ai răsplătit din plin mărinimia./ Ai arătat temeinic că țara asta
toată/ E-ntreagă Dacia de altă dată, / Din codrii Bucovinei pân ‘la
mare/ Și între cele două mari ape curgătoare/ De la apus și de
la răsărit,/ Pământ de multă vreme sorocit/ Românilor din zare
până-n zare.” Poezia e din volumul postum, „Vis și căutare”(1979)
și, prin urmare, nu trebuie să ne surprindă limbajul aluziv. Să
urmărim biografia poetului. E o viață fără evenimente, cu studii
duse până la capăt și cu specializări în Germania și Franța, fără a-l
devia din calea pe care pornise în scrierea poeziei. A fost poetul
unei conștiințe artistice exemplare;cele cinci
volume de poezii pe care le-a publicat sunt
toate antologice,nimic nu este in ele de
prisos. Născut într-o familie de cărturari, el
a rămas toată viața un prizonier al bibliotecii
și ca poet nu s-a afiliat la nici un program
estetic din epocă. Opera sa aparține parcă
altor vremuri,are un caracter atemporal.
Până la trecerea în revistă a volumelor,
să mai consemnăm primirea în Academie
în 1963; fapt rar în cultura noastră , un
academician fiu de academician. Laureat
al Premiului Herder (1967) și, în 1977,i se
acordă Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor
pentru întreaga activitate.Ca poet, Alexandru
Philippide a optat pentru un stil simplu
și durabil,oracular, asemeni uneori cu stilul biblic și adeseori
aforistic. Unii comentatori îl consideră un romantic, alții îl cred
un expresionist; ca romantic,poetul e,,un exilat în absolut “,dar
acest exil este o dramă a conștiinței. Apelul la timpul etern al

clasicității elene, miraj poetic de sorginte romantică, e un refuz
al poeziei convenționale: ,,Silită poezie-a vremii noas-tre,/ Întradevăr prea mult a vremii noastre/ Și prea puțin a vremurilor
toate (....)”. O astfel de poezie va incerca să scrie, încă de la debut,
fiindcă: ,,Poeții leagă vremile-ntre ele”. Comentatorii au fost puși
la încercare de la primul volum - „Aur sterp”(1922). Dificultatea
pentru contemporani era chiar de a descifra metafora din titlu,
sfidarea strălucirii sau a bogăției. Philippide lua poza unui revoltat
împotriva lumii de jos, dar și împotriva celei de sus. Capodopera
volumului de debut „Aur sterp” și, în același timp , piesa lui de
concepție este poemul,,Izgonirea lui Prometeu “.Știm datele
esențiale ale mitului.Prometeu simbolizează condiția tragică,
dar sublimă, a titanului răzvrătit în numele
idealurilor umanității.
Credincios crezului său de poet damnat,
pentru Philippide, Prometeu era titanul
care,neînțeles, de omenire și izgonit de
zei,nu renunță la predestinarea mitică:,,Iar
tu,tu cel de sus, cel bun și sfânt, /Coboară
iarăși pe pământ, /În țărna-n care trebuie
să vii,/Tâlhar al Soartei, Hoț de veșnicii, /
În glodul de la care te-ai zvârlit, /Săgeată
frântă în nemărginit, /În glodul slut din nou
rostogolit!”,este imprecația zvâlită cerului și
zeilor,dar nu-i uită nici pe pământeni ,care
nu-s in stare să prețuiască jertfa sa și ,pentru
a-și împlini rostul,va căuta o altă omenire:
„M-ați izgonit!/. Mă-ntorc în nemurire, /
Să-mi caut altă omenire-n loc;/ Să-i dau și ei mistuitorul foc;/ Și
ferecat de-o nouă-înlănțuire/ S-aștept să se mai năruie un cer,/ Să
mă mai latre în-că-o omenire.”
(Continuare în pag. 11)

ARTA COREGRAFICĂ. DEZVĂLUIRI DIN SPATELE CORTINEI
Ioana Alexandra VOICU
DANSUL, ARTISTUL ȘI MIȘCAREA, ASPECTE
GENERALE

D

ansul reprezintă forma de manifestare pe care interpretul
o redă printr-un limbaj corporal, abstract, transpunând
semnificații ale ideologiei proprii, sentimente și contexte ale
ficțiunii (în speță, baletele) sau ale realității
moderne (specificitate a dansului contemporan).
Înlănțuirea mișcărilor nu este constituită întâmplător, ci dimpotrivă, fiecare dintre acestea relevă un mesaj subtil, corespunzător subiectului pe
care interpretul urmează a-l prezenta auditoriului, cu scopul introducerii acestuia în dimensiunea
temporală apartenentă temei compoziției.
În privința calității mișcării interpretului,
menționăm importanța sincerității în executarea
acesteia, precum și cultivarea permanentă a sinelui către transcenderea spirituală. Sinceritatea, în această accepțiune, expune calitatea
umană a interpretului, implicit a mișcării și a
capacității de a rezona cu auditoriul cu scopul de
a transmite acestuia din urmă mesajul codificat
al compoziției și autenticitatea acestuia. Dansul
și valul de emoții pe care interpreții le resimt
atât de puternic în corpurilor lor plăpânde,
în ciuda aspectului fizic redutabil, sunt reale
în raport proporțional cu rolul pe care îl interpretează în respectiva compoziție. De la această regulă generală există însă și excepții. În acest
sens, putem observa dansatori care, de cele mai
multe ori, din punct de vedere emoțional, rămân ancorați în lumea poveștii pe care au
spus-o cu glas tare și direct publicului pentru
a atrage un semnal de alarmă, dar și dansatori
ce promovează superficialitatea, căzând astfel,
pradă trufiei generată de statul dobândit prin
multă muncă, dar a cărui adevărată semnificație au uitat-o. În încheierea acestei scurte

prezentării a aspectelor generale privind dansul, interpretul
și mișcarea, aș dori să menționez următorul fapt: coregrafia,
în lipsa muzicii, costumelor și decorurilor, nu este aptă a reda
veridicitatea mesajului, fiind incompletă, însă coroborată
cu elementele specificate, generează o lume frenetică din
care auditoriul va pleca întotdeauna cu dorința de a se întoarce
pentru a trăi puțin mai mult în acel context.
Arta înfățișează și constituie ,,adăpostul”
tuturor sufletelor nostalgice care se identifică cu
timpuri apuse și a căror proprie predilecție către
aceasta nu o pot decodifica, fiind prinși întru-un
ciclu nesfârșit al justificării. Din punctul nostru
de vedere, răspunsul este atât de aproape și de
simplu, însă în același timp atât de departe și de
vag, încât atât călătoria iubitorului de artă, cât și
a artistului este veșnică în căutarea răspunsului
cine suntem cu adevărat.

SPECTACOLUL DE BALET „MANON ,
EXPERIENŢE PERSONALE
În anul 2016, moment în care autoritate
deplină asupra compartimentului balet era
exercitată de domnul Johan Kobborg (balerin,
coregraf), s-au realizat demersuri pentru
introducerea baletului „Manon” în stagiunea
2015-2016, acțiuni ce au fost susceptibile de
a fi aduse la realizare și concretizate. Baletul
„Manon” a fost conceput pe suportul operei
literare create de Antoine François Prévost,
respectiv romanul ,, L`histoire de Chavalier
des Grieux et Manonlescaut”, publicat în 1731,
fiind al șaptelea și ultimul volum aparținând
seriei ,,Mémoires et aventuresd’unhomme
de qualité”. Opera literară a fost adaptată de
către Eugene Scribe, transformând-o în libretul
necesar creării baletului. Baletul „Manon” a
fost prezentat iubitorilor de dans, în coregrafia
lui Kenneth MacMillan, pe suportul muzical
constituit de Jules Messenet.

În cadrul acestui spectacol, mi-am desfășurat activitatea prin
intermediul interpretării unui rol subsidiar, de suport, menit să
evidențieze contextul discrepant între opulență și modestie
în care Manon tindea către excentrism. În acea perioadă,
compartimentul balet al Operei Naționale București se bucura
de plenitudinea oportunităților oferite prin prisma acestei
premieri, astfel încât, spre finalul numărului alocat de spectacole
disponibile în stagiune, publicul și-a manifestat dorința de a-l
revedea, solicitând bis-uri.
În privința viziunii noastre ca oportunitate, menționăm că
aceasta este stricta opinie personală, de-oarece ulterior au
existat divergențe puternice cu privire la acordarea rolurilor
și modalitățile de promovare a balerinilor străini în raport cu
balerinii români (un aspect este cert, și anume: în momentul
prezent baletul Operei Naționale București (ONB) se degradează
ireversibil datorită lipsei calității umane și profesionale de care
românii dau dovadă). Viziunea din spatele cortinei spectacolului
nu este întotdeauna plăcută, însă în acea perioadă am întâlnit
oamenii ce încurajau evoluția prin forțe proprii, muncă, dedicare
și pasiune. Repetițiile se desfășurau în sala studio, sala 1 sau sala
2 a ONB, în funcție de segmentul ce urma a fi asimilat, corectat
și finisat sub îndrumările maeștrilor de repetiție. Șnururile
(spectacolul integral) se efectuau întotdeauna în sala studio,
deoarece este concepută după structura scenică, perspectiva
vizuală fiind urmărită de la balcon de către maeștri.
Repetițiile întotdeauna insuflau ansamblului coregrafic
sentimentele și emoțiile cu care erau nevoiți a se confrunta pe
scenă, culminând cu oboseala și epuizarea fizică și nervoasă
(uneori elementele tehnice nu pot fi executate corect sau
detaliile nu sunt suficient de evidente). Programul consta în 2h
de studii de dans clasic, un șnur de la 11h 30min- 13h, o pauză
de maxim 30 min, urmând alte repetiții individuale și finalizânduse cu repetiția pe scenă seara de la 18h- 21h. Bineînțeles, acest
program reprezintă pregătirea intensă pentru premieră.
Din perspectiva scenică a spectacolului, interpretul se
prezintă cu cel puțin 3h înaintea începerii spectacolului, pentru
încălzire prin studii de dans clasic, grimă, perucherie și ultimele
indicații pe scenă.
(Continuare în pag. 16)
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TIMOTEI CIPARIU (1805-1887)
PRIN VOINEASA ÎN RÂMNICU VÂLCEA
Pr. N. Moga
na din personalităţile de seamă şi cărturar de
prestigiu, care prin activitatea desfăşurată în
mişcarea naţională a luptat pentru drepturile şi libertăţile
românilor din Transilvania, în secolul al XIX –lea a fost
filologul şi istoricul Timotei Cipariu.
S-a născut la 21 februarie 1805 în comuna Pănada,
judeţul Târnava Mică, fiind unul din cei şase copii ai
Salomiei şi Iacob Ţipar, ţărani ardeleni ai cărui strămoşi au
venit din Moldova. Cunoştea 12 limbi, fapt pentru care a
receptat cu uşurinţă ideile iluminismului şi Revoluţiei de
la 1848. A avut o valoroasă bibliotecă, cea mai mare bibliotecă românească
particulară din Transilvania, fiind considerat întemeietorul filologiei româneşti.
Împreună cu Andrei Şaguna şi George Bariţiu au înfiinţat Asociaţia Transilvană
pentru Literatura română şi cultura poporului român (Astra).
După marea Adunare de la Blaj, din mai 1848, unde a avut un mare rol, s-a
hotărât constituirea unui comitet mai restrâns, cu sediul la Sibiu, din care făceau
parte: A. Treb. Laurian, S. Bărnuţiu, N. Bălăşescu, F. Micaş, T. Cipariu şi I. Bran.
Sibiul devenise centrul revoluţiei din Transilvania. Timotei Cipariu, cărturar prin
excelenţă a fost alături de aceste evenimente, susţinându-le prin participare,
colaborând la redactarea acelui document memorabil, adevărat testament
pentru luptele ulterioare ale românilor întru dreptate naţională.
Acest comitet „împăciuitor” aşa cum a fost el numit şi-a început activitatea
în urbea de pe Cibin, în toamna anului 1848, când au fost lansate două manifeste
„Către Români”, în zilele de 19 şi 20 octombrie.1 Comitetul ales a făcut faţă
evenimentelor, până în primăvara anului 1849, când activitatea acestuia a fost
întreruptă de apropierea revoluţionarilor unguri, care în jurul datei de 10 martie 1849 se aflau la marginea Sibiului. Lupta între susţinătorii comitetului şi armatele austriece s-a datpe şesul din apropierea acestui oraş. Membrii comitetului
naţional român, au hotărât să părăsească Sibiul, pentru a nu fi prinşi de revoluţionarii unguri. Astfel, Timotei Cipariu pentru a-şi salva viaţa, a lăsat la Sibiu în
grija unui bun prieten, câteva lăzi cu manuscrise şi cărţi preţioase şi fiind condus
de o călăuză, pe cărări ştiute numai de ea, s-a îndreptat spre Răşinari. Unii dintre
revoluţionari au mers spre Făgăraş iar alţii către Tălmaciu, iar de aici au trecut
la Sadu şi la Boiţa, unde au încercat să se adăpostească. Însă primind vestea că
ungurii înaintaseră spre Turnu Roşu, au căutat să treacă în Ţara Românească.
Timotei Cipariu de teamă să nu fie prins, nu a rămas la Răşinari şi s-a îndreptat
spre potecile munţilor, prin vama cucului către Râmnicu Vâlcea. În Biblioteca
Centrală din Blaj s-a păstrat un jurnal2, într-un carnet, în care Timotei Cipariu
şi-a notat, în grabă cu creionul în modul cel mai sincer cu putinţă, necazurile
şi peripeţiile trecerii peste munţii, din Răşinari în Valea Lotrului, Voineasa3 şi
întâmplările mai importante pe care le-a trăit, până când a ajuns la Bucureşti.
Aceste însemnări documentare sunt de un real folos şi alcătuiesc o preţioasă
sursă de informaţie pentru cunoaşterea biografiei acestui patriot şi cărturar
român, care este autor, narator şi personaj, fapt pentru care socotim că ar fi
potrivit ca o parte din acestea să fie aduse la lumină. Iată cuprinsul lor:
„1849. Martie 11. Fuga la Răşinari, luarea Sibiului.
12. La Colibe.
13. Seara la 6 plecarea către Valahia, călătorie toată noaptea. Seara, la 2
după m.n. (miezul nopţii) la râul Sadului, la 3 v, în munte.
14. Pe munte până la Comandă.
15. La Voineasa 6 d.m.d. (după masă s.n.) unde se împreună Valea Galbena
cu Lotru, trecem de 10 ori (1 prin apă, 2 călare pe prăjini, 3 pe punte de ghiaţă,
4 pe un brad răsturnat, 5-8 pe punte de ghiaţă, 9 pe punte făcută, 10 pe punte
de ghiaţă). Arestarea şi până la Marcă; cercetarea hârtiilor.
16. Repaus în Voineasa.
17. Plecare sub escortă călare prin Mălaia, Sălişte la Brezoi, unde Lotru intră
în Olt; risipitura oştii împărăteşti.
18. Mai încolo în car cu boi pe lângă Olt până la Călimăneşti 2 d.m.d., unde
se afla şi Puchner bolnav. Cozia. De aici cu poşta la Râmnic. 5 d.m. înfăţişarea
înaintea generalului Gasfort. Cortel liber în han. La Pfersman recunoscuţi de
oameni onorabili: Bran, Circa, P. Andreiu, doi Raţiu.
19. A doua oară la general. Arestarea şi luarea banilor. Glom rece. Bălăşescu
(liber). Bărnuţiu, Penciu, Moga, Bran, Circa pleacă.
20 martie. Vin Bariţiu, Bărnuţiu, Pop And., P. Andreiu şi doi Raţiu pleacă. La
Dunca, armata şi carele pleacă la Râmnic. Seara la colonel.
21. Eu la general.
22-23. Popovici şi Sova la generalul. Bălăşescu iarăşi prins cu Moga şi Blăjan.
Bărnuţiu şi Pinciu se duc.
24, 25, 26. Puchner la Craiova.
27. Popovici şi Bradu liberi. Bălăşescu adus aici.
28-29. Turcii până la Cozia şi muscalii cu generalul Gasford. Doi Brote şi
Crişianu aduşi şi închişi cu noi.
30. Turcii înapoi la amiază între 3 salve. Rumori de ocuparea Sibiului,
Braşovului şi Clujului.
31. Ştirile ca mai sigure. Seara veghetoarea mai strânsă. 4 vizite seara şi
noaptea. A. Fl. prins de Demian, sub numele de Petru Damian.
Aprilie 1. Sperările de eliberare urzite de cu seară tot în deşert. O vizită
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noaptea la 2 ore. Carele şi armata noastră de la Craiova la Orşova. Ceremonia
funerară a unui căpitan rusesc.
2. Noaptea spre 3 a.c. la 1-2 Bălăşescu trimis la Bucureşti. Pugilariul pierd.
3. Doi Brote, Crişanu. Brote amândoi scapă. Fulea la generalul. Un comisar
de la Bucureşti spre împărţire de bani.
4. Crişana 2 oară la general. Dobrescu.
5. Liber. Fulea etc. plecară. Trupele de la Braşov pe 11 se aşteaptă la Craiova,
pleacă la Eszek, Puchner şi Urban decoraţi, Gralcomandor în Transilvania
desfiinţată şi Transilvania pusă supt Vindischgrătz. O scrisoare la Gastford.
Blăjanu liber. Moga înainte de 3 zile. Eu singur.
6. Popovici, Brote, Moga, Blăjan la Craiova. Eu lăsat pe cuvânt de onoare de
a nu eşi din Râmnic. LGders se aşteaptă.
7. Din nrul 199 unde fui ţinut de la 19 Martie, la Nr. 13, răşinărenii spun că
ungurii în săptămâna trecută fură bătuţi înapoi de la Bălgrad şi că pe drum se
duseră, iară cu putere mare.
Aprilie 8. Dumineca Floriilor. Gen. Liiders între salve de 17 tunuri (turceşti şi
ruseşti), afară de două care au minţit. Cetatea se lumină şi Gen. trase la Gasford
în casele Coconului Iancu. Mâine se zice că va să vină şi Omerpaşa. Azi vor fi
sosit trupele austriece de la Braşov (ca la 12.000?) la Slatina cătră Craiova.
9. Revue la Smotru, 9 ore dimineaţa. Liiders cercetează tunurile. Seara vorbii
cu maiorul să pomenească de mine la General.
10. Un batalion de muscali pleacă la Drăgăşani, Mâine vor să treacă 2000
turci la Cozia. Suii pe deal de văzui Râmnicul în panoramă şi descinsei prin
Zăvoiu. Măria. În cafenea.
11. Catanele trec, către Craiova. B. în B. fiecare. La 1 oră sosesc 2000 turci.
Pâne de comis.
12. La 12 turcii pleacă, 1000 la Cozia, ceilalţi la Călimăneşti şi Drăgoeşti (?).
înainte cu steag roşu mic cu lună şi stea, în mijloc alte 2 mari cu scrisoare albă pe
o faţă, înapoi altul mic verde cu lună şi stea. Ştiri că o parte din Boiţa a ars, ungurii bătuţi la Bălgrad, puţini la Sibiu, recrutează, de la Răşinari cer în loc de 14
acum 24 000 fl. Liiders iartă să treacă oamenii la Ardeal. Ploaie cu fulgere şi tunete. Iar pâine muscă-lească. Măria cu poliţaiul. Croitorul cu pizida. Cărţi de citit.
13. Cântă broaştele, aici clopotele şi în Vinerea mare şi nu o ţin sărbătoare.
Ctişan la Craiova, înţeles că Moga fu îndreptat de-a-dreptul la Rusova.
14. Timp cald de primăvară deşi nu prea senin, de noapte ploaie mare până
la miezul nopţii. Maiorul. Trei scăpaţi.
15/3. Ziua de Paşti. La 1 după miezul nopţii, 11 salve ruseşti înştiinţează învierea. La 21/, toacă la toate bisericile dintâi de 4 ori, urmând 4 clopote, de aici
tot de 3 ori tocate şi clopotite, ori tocatele cu clopotitele împreună. După miezul nopţii numai decât senin, ziua ca şi ieri. După ameazi întâlnii pe General caremi spuse că-s liber a călători unde voi vrea etc. şi mă pofti la masă la 10 ore dimineaţa ca să-mi mai vorbească. Maiorul m’a cercat de 2 ori. D. Kenk mulţumită sa.
Aprilie 16. La Generalul întrebări, dejun, muzică turcească, cortel pentru
turci, muscalii trec în Valachia de sus. Turcii dincoace. După ameazi la 5 la Olt,
joc românesc.
17. La Maiorul şi la General. Ruşii trec până vineri toţi dincoace, numai 1
baterie cazaci la Craiova. Hârtiile etc. înapoi. Măria cu poliţaiul ieri şi azi.
18. Paşaportul că pot merge la Bucureşti fără frică. La Maiorul.
19. Plecarea, Slăviteşti, noaptea într’un han.
20. La Drăgăşani, podul peste Olt, Slatina, poliţaiul.
21. Prin Greci, Şerbăneşti până la Tecuciu, (?) Vedea.
22. (Dumineca Tomii). Vânt rece, la Racin. Ciocoiul şi 2 ovrei. Hadschi Moscu.
23. Prin Vadul-lat, Argeşul şi alte 2 râuri, la Bucureşti în hanul Gabrovenilor.
1/13 Iunie. Tot în hanul lui Kir Bacitir până în 25 Apr./7 M., cu chiria pe zi
de 32 d, întru o odaie, de aci pe lună cu 10Va d, în 2 odăi, ci una numai până în
21 Mai/3 Iuniu, — întru care zi, cea din urmă a Moşilor s’a citit în lagărul rusesc
manifestul rusesc asupra Ungurilor, din 26 Apr. fiind de faţă şi ofiţerii austriaci
ce se aflau aici. Marţi, adică ieri s’a făcut în lagăr sfeştanie, s’a vestit că au să
plece şi după oameni au şi plecat carele cu bagaje. Astăzi au plecat tot lagărul.
Intrarea lor va fi pe la Bran şi Braşov, — şi a altora pe la Brezoiu, Oituz şi Dorna.
2/14. Astăzi pleacă generalştabul. Ai noştri vor intra prin Banat să se
împreune cu Jelaşici.
7/19. Liiders dă proclamaţie către Transilvania din Predeal. S’a început
bătaia la Timiş. Am cetit şi o proclamaţie a lui Dorstner c. r. Comisar pentru
Ardeal, în Ungaria e Bar. Geringer, Gen. Comandant în Transilvania Clam-Gallus,
Gen. Comandor rusesc în Ungaria, principele de Varşovia Paskievitz.
8/20. Muscalii cuprinseră Braşovul. Desarmară pe secuii din Treiscaune şi
plecară cătră Făgăraş.
16/28. Ştirbei se instala cu pompă, de Domn. Comandantul unguresc de la
Braşov, Kiss, fu adus alaltăieri cu alţi ofiţeri aici, prinşii sosiră la Ploeşti. De seară
se auzea că Ruşii au ocupat Sibiul fără bătaie”.
1. Şt. Manciulea, Fuga lui Timotei Cipariu în Ţara Românească, la 1849, în Transilvania,
Anul 75 (1944), nr. 1, pag. 6
2. În legătură cu unele pagini de memorii ale lui Timotei Cipariu, acestea au fost
publicate de către: Ioan Chindriş, Un memorial de călătorie al lui Timotei Cipariu, în
Steaua, Revistă a Uniunii Scriitorilor, Cluj, anul XXI (1970), nr. 5 (244), pag. 114-122;
Timotei Cipariu, Jurnal, Editura Dacia, 1972.
3. La jumătatea lunii aprilie 1848, subocârmuitorul Plaiului Cozia aducea la cunoştinţa
Cârmuirea judeţului Vâlcea faptul că în Voineasa au trecut munţii din Transilvania 36 de
refugiaţi care proveneau din localităţile Răşinari – 15, Poplaca – 13, Sadu – 2, Gura Râului – 2 şi
Veştem – 1 în D.J.A.N.Vl., Fond P.J.Vl, dos. 20/1849 f. 162+162 v.
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EPIGRAME
Simţul măsurii

Cu ouă nu s-a complicat
A fost puţin mai delicat,
Că nu s-a lăcomit la taur,
Ci la un viţeluş … din aur.

Recompensa

Când am serbat la primărie,
Juma’ de veac de căsnicie,
Mi-au dat şi flori, iar bani o mie,
C-am stat prea mult, la „puşcărie”!

Unei debuntante

Mă tot rugase o amică,
Să scriu ceva de-al său roman;
I-am spus c-aş face-o, dar mi-e frică
Să nu devin al ei duşman.

Noul educator

N-a fost elev prea silitor,
La bac, a şi lipsit din sală;
În toamnă reveni la şcoală;
Ca profesor suplinitor.

Izvorul aurifer

Vinde vinul cârciumarul,
Cu butoiul sau paharul;
Ştim acum prin ce mistere,
Apa, i-a adus avere.

Preţ de preţ

Având necaz cu gestiunea,
Şi-a angajat un avocat;
Ş-apoi, i-a dat că l-a scăpat,
Mai mult decât evaziunea.

Suntem europeni

De la nemţi, am luat, de-acum,
Maşini de lux şi traiul bun;
Dar n-am luat, se pare încăŞi pasiunea pentru muncă.

Indignatul

Îi critică pe scriitori,
C-au devenit plagiatori;
Dar când lansează el acuza,
De la prea mulţi ş-adapă muza.

La urgenţă, cu speranţă
La spital mai ieri plecase,
Să îşi scoată un buboi…
Şi-i văd numele apoi,
Scris la rubrica: decese.

Unui amic care a scris o carte
Mă rugase autorul,
Ca să-i scriu ceva de bine;
Eu nu vreau ca cititorul
Să mă-njure şi pe mine!

Diseminare

Olteni, cu firea lor sprinţară
Şi mintea ca argintul viu,
Se nasc doar între Olt şi Jiu...
Ş-apoi se-mprăştie prin ţară.

Reflexe şi delicatese

Pavlov suna din clopoţei,
Când da mâncare la căţei;
În China altă terapie…
Au liber, în bucătărie.

Colaborare aviatică

S-au şi semnat contracte, sute,
Cu trupele americane,
Ca ei s-aducă avioane,
Iar noi să dăm doar... paraşute!
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MIHAI VITEAZUL... PERMANENŢĂ
Mihai SPORIȘ

Î

n luna August, botezată cu numele celebrului
Gaius Iulius Octavianus Augustus – primul, cel mai longeviv împărat al sorgintei
noastre: Roma!- într-un August, din 1601, (pe la mijloc,
să nu ne dea risipirea lunii,
cele două calendare!) era
smuls din timpul eroic domnitorul simbol,
Mihai Viteazul! Orice am face, în clipirea și
rotirea ochilor rotunzi, orizonturile conturează
reperele de mult imprimate în cortex. Dar
faptul adăugat cu insistență, uneori cu agresivă
atragere de atenție, te obligă la un moment
de dumerire, special. În fiecare August, al
anilor din urmă, Mihai Viteazul ne-a chemat
la Turda! Aproape săptămânal, trecând spre
Sibiu, la Șelimbăr, se dă vederii semnul isprăvii
sale. În fiecare 1 Decembrie, neapărat la Alba
Iulia, trecem – niciodată singuri!- pe lângă
bronzul ecvestru copleșit de coroanele cu eșarfe
tricolore. Constatăm, retrospectiv, că drumurile
noastre se urnesc dintr-un resort anume, ca o
necesară clarificare a gândurilor în fața unor
comandamente inefabile, iscate într-un context
special. Facem precizarea că pomenirea, din
tradiția strămoșească, ține memoria urmașilor
vie, cât predica mai are coerență și secularizarea
cultului nu a stins încă fervoarea... publică.
Retrospectiva ultimilor ani ne poate evidenția ce
anume ar fi putut fi special în cinstirea lui Mihai
Viteazul (1593-1601) și ce anume are, al său,
anul acesta: 2020.
Prin 2001, adică la exact patru veacuri de la
eternizarea voevodului în spirit și consemnarea
istoriei cu părtinirile ei, Dan Ion Predoiu, într-o
conferință dedicată Domnitorului, sintetiza
(11 iulie 2001): „Mihai Viteazul o permanență
simbolică, mereu prezentă în conștiința poporului
nostru!” Găsea între argumentele „conștiinței
unității de neam”: datini, obiceiuri, unitatea de
limbă și... credință. Patriot român, angajat slujirii
neamului... ne va fi pledat în conferința sa, în
nota „culturii de porunceală”, dar, sigur!, în
adevărul parțial al unității de limbă al românilor
transilvăneni, cu moldovenii și muntenii/oltenii
( nu cu sașii, ungurii, secuii!). Dan Predoiu
sesizează pentru „marea masă de țărani și etnici
români”... diversitatea Transilvaniei, în geopolitica vremii și situația specială a românilor
(netolerați în orașe, excluși din cele oficiale, ca
schismatici, în raport cu confesiunile tolerate!).
Ocultarea diversității, în spiritul vremii de atunci,
nu servea și nu poate servi adevărului, decât în
coordonatele unui naționalism artificial și al
unui prozelitism religios fundamentalist, care
determină închistarea, tocmai în milenarismul
altui mod, la fel de nociv de-a situa neamul
trăitor în realitate. Mihai Viteazul a fost un simbol
al unității tuturor creștinilor (aici se exclude
orice partizanat confesional, cum se va fi văzut
mai târziu în opoziția față de Uniație, Scoala
Ardeleană, latinism, etc.), altfel nu intra în jocul
geo-politic, alături de Împăratul Europei, Rudolf
și împotriva Imperiului Otoman. Interpunerea
simbolului... acesta, cu nume de arhanghel, în
disputa asupra Identițății și dreptul primului
venit în moșia dacică, este o improvizație
simetrică la milenarismul unguresc. În perioada
lui Mihai Viteazul nu mai exista Regatul Ungar,
iar Transilvania, mai mult protestantă, era
un principat cu același statut geopolitic, ca
Moldova și Țara Românească, între cele trei
mari puteri din scenă (aici adăugăm Polonia!).
Nu putem vorbi despre o unitate, a tuturor, întru
ortodoxia românilor „schismatici”... Dar suportul
rezistenței în crez al românilor asupriți politic (și
din motivele confesionale!), prin simbolul unui

domnitor viteaz (pe câmpul... onoarei!) se va fi
impus memoriei colective, chiar dacă printr-o
trecere... de stea căzătoare! Acest Simbol a fost
cultivat, consonant mersului istoriei cu procesele
sale, când argumentele definirii națiunilor vor
fi fost formulate. Să ne amintim, în trecere,
de ... școala ardeleană, născută din afirmarea
unei elite românești, tocmai conștientizată de
sorgintea romană a neamului său. Nu invocăm
aici contextul favorabil al reașezării plăcilor
tectonice ale politicii internaționale, dar și intraimperiale habsburgice (vezi Uniația și raportul de
forțe colorate, confesional!), valorificate oportun. Spiritul european, pașoptist, al lui Nicolae
Bălcescu va fi dat mărturia vremii: „Românii
subt Mihai Vodă, Viteazul”. Ce a urmat, conform
mersului lui Cronos, pas, cu pas, se cunoaște.
Dacia în întregul ei geografic și de substrat
comun și-a aflat întregul, deși în diversitate,
totuși în coeziunea unui liant cultivat în mentalul
care se hrănește nu doar cu legea pământului,
dar și cu mai noii aditivi cum sunt simbolurile,
costumate în moda zilei! În mod natural disputa
pentru Dacia Mare: „de la Nistru pân la Tisa...”;
problema lui unde? și când? „Pierit-au dacii?”;
Cât mai suntem... urmașii Romei? Cât de slavi și
pravilo-slavnici suntem?, ocupa scena cu actorii,
regizorii și... piesa ce trebuia jucată! Toate sunt
până la o vreme... ne atenționează... cronicarul,
cel de la curtea prea înaltului!
A venit sorocul... autoteterminării neamurilor
și ceea ce fusese... pravilă convenită a refăcut
neamului românesc: Dacia, înrădăcinată în codul genetic și atinsă și de altoiul de rasă al romanității. Românii nu au uitat că în Alba Iulia intrase triumfal, la 1 noiembrie 1600, Mihai Viteazul, anticipând și clipa, ca o zi a zilelor, de la 1 Decembrie, 1918. Apoi chiar o odraslă a Regelui
României (Carol al II-lea!) –
tocmai întregită de Ferdinand
și Regina Maria!- își va primi
numele de Mihai... ca Mare Voievod de Alba Iulia... Numele dădea
bine și cu încărcătura simbolică
a... arhanghelului și chiar făcea
trimitere la... legiunile romane
civilizatoare.
Când un anume reper este
demolat de ... „vremea rea”, altul
se ivește în loc, vorbind necesar, semnificant...
Cum să vorbești de monarhia, tocmai alungată,
și de acel Rege Mihai, obligat la abdicare? Cum
să aduci vorba despre cuvântul... legionar?,
despre spirit identitar românesc?, despre sfinții
și casele lui Dumnezeu?- tocmai exilat de o frăție
suspectă cu... pseudo-eliberatorul rus? Invocăm
aici spusa omului dr. Petru Groza, exemplul tipic
al al unui purtător de cuvânt... pentru coloana
a V-a (dușmanul din interior, care se alătură
celui venit și slujește, deschizând poarta cetății,
celui de afară!) , care de la Decebal încoace, nu
recunoștea niciun rege al românilor! Cum să
accepți pe soclul din Piața Unirii, din Oradea
(Mare), pe Regele Ferdinand, care tocmai
învinsese în 1919 o revoluție bolșevică – cea a
lui Bella Kun? Și dacă dai jos statuia, mai apoi,
în contextul eliberării de frăția... cu Moscova,
poți să-l restitui soclului, pe regele uzurpat? Nu

cumva, mărturia faptei lui, antibolșevică, era
incomodă? Iată-l pe Mihai Viteazul, ecvestru,
substituind tardiv, cu simbolul său, în Oradea,
adevărul incomod, dar ilustrând mai subtil,
reocuparea Crișanei de bolșevici, după 1944.
Iată-l pe Mihai Viteazul, în Piața Unirii din
Oradea, în tabăra marxist-leninistă, respirând
din nou seminaționalismul (adică un spirit
nou..., decontaminat de creștinismul căruia i
se demolau bisericile - vezi și scoaterea în afara
legii a confesiunii greco-catolice!) . Momentul

reparatoriu s-a consumat târziu, și chiar cu
scandal. În 2019, luna Mai, la 100 de ani de
la eliberarea Oradiei, și amintind de vizita lui
Ferdinand în Crișana scăpată de bolșevism, a fost
repus pe soclu Regele reîntregirii, dar emoția
publică a mutării lui Mihai Viteazul de pe soclu,
a cunoscut o iritare direct proporțională cu
necunoașterea adevărului, pe care nici scriptele
oficiale nu s-au grăbit să-l consemneze!
Să mai dăm un exemplu, mai recent, privind
respectul românilor pentru Mihai Viteazul și
corecția făcută, în spiritul vremii de azi, a unor
mari erori...
Reconfigurarea urbanistică a
Bucureștiului, cu o nouă... casă
a poporului, cerea un mare
bulevard al Victoriei Construcției
Socialismului. În calea...modernizării au stat și bisericile, unele
plătind cu demolarea situarea în
perimetrul proiectului. Biserica
ctitorită de Mihai Viteazul pe
cheiul Dâmboviței s-a salvat cu
... mutarea din amplasament.
Schimbarea de macaz, de după 1989, când
Dumnezeu a revenit din exil (și a impus, pentru
simetria puterilor binomului restabilit: Catedrala
Mântuirii Neamului! ) a readus în prim plan
cinstirea lui Mihai Viteazul și în componenta
nelaică a simbolului. Lângă Monumentul de
la Turda, în câmpul unde a fost răpus Marele
Domn, simbol al Unității, s-a ridicat o Mânăstire
cu chipul , aidoma, celei strămutate de pe
malul Dâmboviței. Ctitorită de Bartolomeu
Anania ( Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și
Maramureșului!). Mânăstirea a fost sfințită în
August 2018, ca dar, făcut centenarului unității
românilor, în țara lor: România dodoloață.
Frumoasa mânăstire se arată ca un templu timp solidificat, unde trupul omului-simbol
s-a dat pe sine pentru pomenirea unui gând al
permanenței!
Prin August, 2011, înainte de drumul
programat la Turda, poetul Vasian Mircescu mi-a
încredințat niște versuri să le rostesc ca pe o
rugă... tuturor Domnitorilor răposați și prezenți
în conștiința românilor, ca sfinți încă nedeclarați
(Adaug aici, lui Mihai Viteazul, pe Mircea cel
Bătrân/cel Mare, pe Matei Basarab...!): „În
pace n-ai cum să mai dormi/Mărite Domn
cu al tău sfat/ C-ai tăi nedemni și snobi/Ți-au
vândut țara la mezat/Ci să te scoli –rugămu-te
aieve/Din somnu-ți vrednic secular/Pe-acest
pământ arid și făr de seve/Tu să ne scapi deacest calvar...” Mi-am amintit, instantaneu, de
doinirea-rugăciune, a lui Eminescu, din 1883,

creată pentru inaugurarea monumentului de la
Iași, a lui Ștefan cel Mare ( abia de curând urcat
în rândul sfinților!) și mi-a trecut prin minte că
doar contemplația, fără acțiune și înțelegerea
stării de fapt, nu ne este suficientă mântuirii.
Mi-am amintit că prin 18 August 2001, rostisem
chiar la Monumentul de la Turda o rugă ce mă
inspirase și acum îi constat împlinirea:

Rugăciunea pentru... trup
Mărie! Maică vie, feciorie
Ia-ți un tricolor, peste mândra-ți iie!
Hai! Adună de-a-mpreună... huma bună,
Apele, sudori, susurând latină!
Ia-ți din sori, harnicii fiori!
Vino jertfă la soroace,
să zidim o țară-n pace!
In munți, pe șes și deal
bucium-zbucium și caval!
Toate aceste, trup de dac
fă-le mamă, un colac!
Eroic sânge, tu îți varsă
peste româneasca vatră!
Apoi, de pomenire, unde-a fost sădire,
nalță-se Mânăstire!
Ziua, noaptea, toată!, toacă să nu tacă,
inima-i română... bată!
Unirea fie!, cum Doina... promis-a,
De la Nistru, pân la Dunăre și Tisa!
Lumine Ceahlăul, ca farul din zare,
peste străbune, hotare!
Dar anul acesta 2020, cel care ne îmboldește
la o nouă semnificare a simbolului Mihai Viteazul,
își cere potrivirea argumentelor dinspre lumea
risipită global.Nicicând, în ceea ce-i privește
pe români, nu au trăit cu atâta intensitate
sentimentul apartenenței la un anume loc și la
un anume set de valori (să le numim identitate,
dar acest cuvânt, supraexpus, parcă banalizează
și duce în direcții de înțeles aiuritoare gândurile
iscate de realitatea trăirii!). Pentru România,
baștina de raportare, locul de unde ne luăm
zborul în migrațiile cu întoarcere, ori definitive,
anul acesta marchează o durată CENTENARĂ,
de la recunoașterea lumii mari a persoanei sale
juridice. Este anul „TRIANON 100” în care se
confruntă tendințele contrare: reafirmarea și
negarea, ca o... competiție care își are taberele
în nestinsă stare de luptă, pe atâtea planuri
simultane. Acasă fiind, îți întărești cetățile
de apărare, punându-le la vedere însemnele
apartenenței și (re)actualizezi ordinele de luptă, parolele, consemnele... Îți (re)scri istoria
și legendele, uneori scripturile cu geneze, în
care puterile specifice își au eroii și sfinții, cu
povestea lor pusă în istorii (uneori alternative!?)
și în sinaxarele cu proloagele aferente.
Procesul scrierii istoriei și al canonizării
persoanelor, reale cândva, dar și cel al extragerii
realității vechi din mituri și legende, este de când
lumea. Cei care pleacă departe de casă simt
nevoia ( procuparea melcului!) să o care... în
spate, ca pe o condiție organică de siguranță. Se
poate observa în numele oamenilor cum locul
baștinii îi urmează, ori (la cei ce se... ascund de-o
posibilă povară!) se agață de-o baștină nouă,
fugind de amprenta etnică: Olteanu, Ardeleanu,
Moldoveanu, Dobrogeanu-Gherea, Dorneanu,
Tismăneanu ș.a... Uneori în amestecul Babelului
contează supranumele etniei: Olahus, Românul,
Rusu, Sârbu, Grecu, Turcu, Tătaru, Neamțu,...
Numele se moștenesc, legitim, dar își primesc
adăugată valoarea trecerii prin durata verigii,
uneori atribut al notorietății, alteori nota
specifică lipită caricatural, poreclă: Cel Mare, Cel
Cumplit, Viteazul, Înecatul, Șchiopul, Pribeagul,
Chiorul, Lăcustă,etc.
(Continuare în pag. 16)
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SFINŢII BRÂNCOVENI - păstrătorii credinţei ortodoxe (II)
Arhim. Veniamin MICLE

C

ronica vremii scrie că domnitorul
Constantin Brâncoveanu era un
„Domn pravoslavnic, cu dragoste și râvnă
creștină. Credința, acest sentiment sublim,
i-a călăuzit întreaga viață și i-a fost sprijinul
cel mai puternic în ceasul crâncen al morții.
El a lăsat în sufletul poporului amintirea
unui domn creștin bun și drept, iar în artă,
operele create în epoca sa arată că deasupra
suferințelor zilnice și a pericolelor neîntrerupte, gândul lui știa să
se elibereze și să urce la Dumnezeu, purtat de aripile curate ale
Credinței”.
Pe plan extern, Constantin Brâncoveanu a întreținut legături
de prietenie cu toate statele învecinate, pentru a nu implica țara
în războaie, care ar fi adus multe jafuri și pustiiri din partea oștilor
străine. În felul acesta, domnitorul și-a îndreptat atenția spre
probleme de ordin cultural și artistic, încât domnia sa reprezintă
ultima și cea mai remarcabilă perioadă de progres cultural și
artistic din istoria medievală a Țării Românești.
Sfântul Constantin Brâncoveanu a sfințit cu viața și faptele
sale bune întreg pământul Țării Românești. În timpul domniei
sale, s-a început un amplu program de făurire a unor construcții
religioase și civile, îmbinând tradiția locală cu influențele neobizantine, cu formele înnoitoare ale renașterii italiene, din care
a rezultat un stil caracteristic, recunoscut în artele plastice, ca
„stilul brâncovenesc”.
O mare grijă a manifestat Sfântul Constantin Brâncoveanu
față de mănăstiri și biserici. În calitate de vel spătar, restaurează
ctitoria strămoșilor săi de la Bistrița Olteană (1684), apoi a ridicat
două biserici – la Potlogi și Mogoșoaia. Ajuns domn, zidește
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din Râmnicu Sărat
(1690–1697). În vara anului 1690, începe înălțarea principalei
sale ctitorii, renumita Mănăstire Hurezi din județul Vâlcea, având,
pe lângă biserica principală câteva schituri și paraclise, precum:
Paraclisul făcut de domn (1697), Schitul Sfinții Apostoli, Schitul
Sfântul Ștefan, ctitorit de Ștefan, fiul domnitorului (1703), Schitul
Sfântul Ioan Botezătorul, Bolnița, ctitorită de doamna Maria
(1696–1699).
În afara țării, zidește Biserica Sfânta Paraschevi-Pikridion
(1692), care a primit în anul 2009 hramul Sfinților Brâncoveni.
În anii următori, reface o serie de mănăstiri, majoritatea
ctitorii ale strămoșilor săi. Astfel, Mănăstirea Polovragi, închinată
Sfântului Mormânt, este răscumpărată în anul 1693 și făcută
metoc al Mănăstirii Hurezi. În anul următor (1694), domnitorul
„o au făcut de iznoavă din temelie” Mănăstirea Arnota. La Ocna
Sibiului, biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ctitoria lui
Mihai Viteazul (1599), a fost reconstruită în anul 1695.
Vizitând Mănăstirea Mamul, domnitorul a găsit-o ruinată
și hotărăște să o rezidească (1695). În anul 1699, decide
restaurarea Mănăstirii Brâncoveni; primii săi fii, Constantin și
Ștefan, au pus piatra de temelie, apoi termină bolnița (1700).

În anii următori, continuă restaurarea altor mănăstiri; începe cu
Govora (1701), fiind urmată de Surpatele (1703–1706), de Gura
Motru (1704), iar la stăruința patriarhului Dositei al Ierusalimului,
începe ridicarea bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București
(1705); la Mănăstirea Cozia, s-a adăugat pridvorul bisericii mari,
s-au reparat chiliile, s-au adăugat cerdacele la toate clădirile din
incintă, s-au construit cuhnia și fântâna de apă, din fața bisericii
(1706–1707); la Doicești, județul Dâmbovița, a ridicat o biserică
(1706), va rezidi biserica Mănăstirii „Sfântul Sava” din București
(1709); s-a adăugat și pictat pridvorul bisericii Bolniței de la
Bistrița (1709).
De asemenea, Constantin Brâncoveanu a mai refăcut
numeroase biserici, aflate în ruină, cum au fost cele ale
mănăstirilor Strehaia, Sadova, Dintr-un lemn, Curtea de Argeș,
Dealu, Snagov, bisericile Domnească și „Sfântul Dumitru“ din
Târgoviște, precum și altele.
La sudul Dunării, domnitorul a construit mai mult lăcașuri
de cult. Astfel, în Constantinopol, Biserica „Sfântul Nicolae“ din
cartierul Galata; la Mănăstirea „Sfântul Pavel“ din Muntele Athos
a făcut un paraclis și o trapeză, iar la Ismail, pe malul stâng al
Dunării, a ridicat o biserică cu hramul „Sfântul Gheorghe“.
Fiind un domnitor învățat, Constantin Brâncoveanu s-a
afirmat ca mare promotor al educației și al culturii. În acest
sens, a înființat Academia domnească în clădirile Mănăstirii
„Sfântul Sava” (1694), care devine precursoare a Universității din
București. În paralel cu Academia, funcționau și alte școli, precum
cele de la Sfântul Gheorghe Vechi și Colțea din București, de la
Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Țara Făgărașului, unde a înființat
o Școală de grămătici, un Atelier de pictură în frescă și o mică
tipografie pe care le-a instalat în noua incintă, după modelul
celorlalte ctitorii ale sale. O serie de școli românești existau în
orașele țării, în mănăstiri și chiar în mediul rural. De asemenea,
s-a îngrijit ca, în unele mănăstiri, mai ales în ctitoriile sale, să fie
organizate biblioteci și a sprijinit caligrafia.
Domnul Constantin Brâncoveanu a fost un mare sprijinitor al
tipăririi operelor de cultură teologică și laică. Ajuns pe tronul Țării
Românești, s-a îngrijit să continue tipărirea Bibliei de la București
(1688). În anul 1689, aduce pe monahul georgian Antim,
viitorul mitropolit Antim Ivireanul al Țării Românești, pentru
a continua lucrarea tipografică, încredințându-i conducerea
Tipografiei domnești din București, în anul 1691. Sub îndrumarea
domnitorului, va tipări numeroase cărți românești, grecești,
slavone și chiar arabe, turcești și georgiene. Astfel, la București,
tipărește patru cărți:
Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (1691),
Slujba Sfintei Paraschiva și a Sfântului Grigore Decapolitul (1692),
Evangheliarul greco-român (1693) și Psaltirea (1694), prima în
grecește, iar ultimele două, în românește. Numit egumen la Snagov – unde mută și Tipografia – Antim tipărește aici 15 cărți, între
care: Antologhionul (1691), Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă (1699), Proschinitarul Sf. Munte Atos (1701), Liturghierul greco-arab (1701), prima carte cu caractere arabe din lume, Evanghelia (1697), Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (1698), Car-

ALEXANDRU PHILIPPIDI...
(Urmare din pag. 8)
Următorul volum „Stânci fulgerate”(1930)
se deschide cu o poemă auto-portret: ,,Frontispiciu”. Cu o părere prea bună despre sine, Poetul scrie: ,,Mi-am plăsmuit un suflet din țăndări de bolid, / Aerian și aspru, cu nostalgii de
vid.”Următoarea poezie,,Schiță pentru un autoportret” completează tabloul: „Lumea începe
și sfârșește-n mine”, clamează , cu superbie,
Poetul. Poemele volumului reiau metafora sufletului „pustiu” și a,,sufletului mineral”,a ,,zgurei
“,noutatea ținând de afirmarea unei nostalgii
a echi-librului,a întoarcerii spre o natură
regenerată .Volumul următor, ,,Visuri în vuie-tul
vremii “ (1939), se bucură de o primire elogioasă
din partea criticii literare a vremii. Culegerea se
definește, în totalitate, ca temă a Poeziei,care
,depășind efemerul, se înscrie în eternitate.
I se asociază temele visului, timpului și călătoriei. Poetul iese din cotidian, ca să caute

,,ceea ce durează “. Poemul care deschide culegerea, un real manifest poetic, ,,Promontoriu
“,își exprimă acordul cu poezia veche și se dezice
de poezia modernă (,,Dar nici un vers pentru
contemporani”). E o poe-zie a nostalgiei, după
vremuri apuse, după „ărâmul țărilor necercetate”,
poezie a visului, căutărilor și drumului. Fuga din
real și prezent se face prin plecarea spre patria
îndepărtată a poeziei,călătorie inițiatică spre
misterele poeziei.Terapia salvării prin poezie dă
lui Philippide prilejul realizării unei capodopere:
„M-atârn de tine, Poezie”.
De la Horațiu, cu „Exegi monumentum aere
perennius”, mulți creatori au scris în versuri
despre opera lor ca monument, dar, poate doar
numai Eminescu se situează la înălțimea acelei
retorici gnomice sentențioase din „Odă în metru
antic”, cu detașarea din poemul lui Philippide:
„M-atârn de tine, Poezie/Ca un copil de poala
mumii/ Să trec cu tine puntea humii/ Spre insula
de veșnicie/ La capătul de dincolo al lumii”. Și,

te sau lumină (1699), Învățături creștinești (1700), Floarea darurilor (1701), toate în românește. Între 1701–1705, și-a reluat
activitatea la București, unde a tipărit alte 15 cărți, în grecește,
românește, slavo-română și greco-arabă, între care Ceaslovul greco-arab (1702) și Noul Testament (1703), prima ediție a
acestuia în Țara Românească. Ales, la 16 martie 1705, episcop
de Râmnic, Antim înființează și aici o tipografie, unde apar 9
cărți, dintre care menționăm: Tomul bucuriei (1705), Liturghierul și Evhologhionul (1706), Învățătura pe scurt pentru taina pocăinței (1705), lucrare originală.
La 28 ianuarie 1708, Antim a fost ales mitropolit al UngroVlahiei. În această calitate, transferă Tipografia de la Râmnic
la Târgoviște, unde a tipărit 18 cărți: Învățătură bisericească la
cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților (1710), Capete de poruncă la toată ceata bisericească, pentru
ca să păzească fieștecarele din preoți și din diaconi deplin și cu
cinste datoria hotarului său (1714) – ambele originale – Psaltirea (1710), Octoihul (1712) , Liturghierul (1713), Evhologhionul (1713), Catavasierul (1714). În anul 1715, Tipografia a fost
mutată la București, unde a mai imprimat două cărți grecești.
Prin cele 63 tipărituri, lucrate de el însuși sau patronate, în limbi
diferite și de o mare diversitate, prin numeroșii ucenici pe care
i-a format, este considerat – alături de Coresi – cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. A avut un rol însemnat
în introducerea completă și definitivă a limbii române în slujbă;
în același timp, deși străin de neam, a creat o limbă liturgică românească, înțeleasă și folosită până azi. Prin activitatea sa tipografică, a sprijinit și alte popoare ortodoxe, imprimând cărți pentru slavi, greci și arabi din Patriarhia Antiohiei; în 1699 a trimis
pe ucenicul său ipodiaconul Mihail Ștefan la Alba Iulia, unde a
tipărit o Bucoavnă și un Chiriacodromion. În anul 1706, instalația
tipografică cu caractere arabe a fost dăruită patriarhului Atanasie
Dabas, care a instalat-o la Alep; pe același Mihail Ștefan, l-a trimis
în țara sa de origine, punând bazele primei tiparnițe cu caractere
georgiene în țara sa, la Tbilisi, în care au apărut mai multe cărți
în limba georgiană. De asemenea, pentru prima dată în istorie a
tipărit o carte de cult în limba arabă, Liturghierul greco-arab în
Tipografia de la Mănăstirea Snagov (1701).
Astfel, domnitorul Constantin Brâncoveanu și-a asumat
rolul de protector al tiparului și al școlilor din Țara Românească,
dar și din Transilvania, numele său fiind întâlnit între cele ale
donatorilor de la școala românească din Șcheii Brașovului.
Pentru evocarea moștenirii spirituale și culturale
brâncovenești și evidențierea modelului Sfinților Brâncoveni
de iubire jertfelnică și statornică față de Biserică și de poporul
român, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința
de lucru din 29 octombrie 2012, a proclamat anul 2014 ca fiind
„Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, deoarece se
împlinesc 300 de ani (15 august 1714 – 15 august 2014) de la
martiriul lor. În acest sens, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la
moartea mucenicească a lui Constantin Brâncoveanu și a celor
împreună cu dânsul, pretutindeni în România s-a comemorat
martiriu acestor mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române.

în continuare,: „Nimic în lume nu mă-mbie/ Să
cred în viitoarea mea mumie/ / Incerc să-mi
făuresc din îndoială,/ Din visuri și melancolie,/ O
amăgire-originală. / / Ajuns în preajma ultimului
prag,/ Mai ști-voi oare c-am trăit în Terra,/ Prin
veacu-al douăzecilea din era/ Numită după un
ilustru mag?//Voi fi atuncea unul dintre/ Acele
anonime duhuri/ Care se-nghesuie să intre/ Pe
poarta marilor văzduhuri. “
Ultimul volum de versuri: „Monolog în
Babilon”, editat în 1967, e un lung poem
parabolă. În plină dictatură, Philippide a publicat
poezii anticomuniste, cu mesaj exprimat esopic,
dar cu adresă extrem de clară. Poemele de-a
dreptul subversive prezentau teritorii imaginare
în,,Pe un papirus”, „Alai sau „Prin niște locuri
rele”, care semănau ca două picături de apă
cu România acelor vremuri. Intr-un ținut fără
nume,cu aparențe mitologice,o imaginară
Arcadie,stăpânită de „fiorosul zeu”din „Pe un
papirus”,înfățișează un popor nefericit al unei
țări frumoase, aflate sub stăpânirea tiraniei
nenumite, de toți bănuită: „Copii cu chipuri
de bătrâni, / Femei cu fețele-mpietrite/ De-o

deznădejde fără leac,/ Cum mă vedeau, din
depărtare, / Cu mâna-mi făceau semn să
tac,/ Temându-se de vreo-ntrebare. //Și toți,
copii,bărbați, femei,/ Pe cât puteam să-mi dau
eu seamă, / Vorbeau cu greu chiar între ei,/În
șoaptă numai și cu teamă “.
În ,,Alai”,gloata oprimată s-a transformat
într-un șir de ocnași, în condamnați obișnuiți
deja cu starea lor:,,Năstrușnici oameni mănsoțeau la drum!/Aveau cătușe, lanțuri la
picioare, /Și chipuri parcă înmuiate-n scrum./
Ciudați ocnașii!Pe fața lor murdară/De zgură
și de praf nu se vedea/ Nici deznădejde, nici
durere-amară./Cătușa o purtau ca pe-o brățară,
/Și lanțul greu de fier ca pe-o cordea”. Mulțimea
mancurtizată adoră acum sincer pe „fiorosul
zeu”. După acest lung popas în lirica Poetului,o
ultimă provocare: „Spre care ev pornești?/ Ți-aș
da-ntâlnire / Prin librăriile-anului cinci mii,/ Dacor mai fi atuncea librării.../ Dar va mai fi atuncea
omenire?” („Întâlnire “).
Lecția pe care ne-o predă marele Poet:se
salvează și ne salvăm prin artă, prin vers: „E-aproape marea ispășire,/ M-atârn de tine, Poezie!” .
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CONCEPŢIA DESPRE DUMNEZEU LA FILOSOFII HENRI BERGSON
ȘI LUCIAN BLAGA
Constantin MĂNESCU-HUREZI

A

proape toți filosofii, de-a lungul
istoriei, s-au aplecat asupra realității
care stă dincolo de universul naturii
sensibile și pe care Aristotel a denumit-o, în
cele paisprezece cărți ale sale, cu termenul
de metafizică, adică ceea ce este dincolo de
natură (metà tà physika). Se poate atribui
paternitatea acestei discipline lui Platon,
deoarece înaintea lui deosebirea dintre fizică
și metafizică era foarte nesigură și aproape
inexistentă1. În cursul Evului Mediu, s-a stabilit o echivalență între
„metafizică” și „filosofie primă”. Astfel, lucrarea lui Descartes cu
titlul Meditaţii metafizice se intitulează în latină „Meditaţii despre
filosofia primă”. Prin aceasta, metafizica ajunge să semnifice, în
mod conjugat, două lucruri: cunoaşterea realităţilor imateriale
(Dumnezeu, suflet) şi primordialitatea şi superioritatea acestui tip
de cunoaştere2. Kant ne spune că metafizica are ca obiect cele trei
mari idei ale raţiunii: sufletul, lumea şi pe Dumnezeu.
În cele ce urmează, vom prezenta concepţia despre Dumnezeu
în operele a doi filosofi, unul francez şi unul român, care au scris şi
au trăit în locuri diferite, dar aproape în aceeaşi perioadă de timp.
Henri Louis Bergson s-a născut în anul 1859 la Paris şi,
după studiile secundare efectuate la Ѐcole Normale, a ales
să se îndrepte către filosofie. În 1889 a prezentat la Sorbona
două disertaţii pentru a obţine doctoratul, intitulate: Ideea de
loc la Aristotel şi Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei.
Eseul a avut un mare succes şi l-a impus în cadrul dezbaterii
filosofice din epocă. În anul 1928 a obţinut Premiul Nobel pentru
literatură. Ca evreu, Bergson s-a apropiat de credinţa catolică şi
a conceput-o ca o împlinire a iudaismului, dar, în faţa valului de
antisemitism care a tulburat Europa, nu a vrut să fie botezat şi
să se convertească în mod oficial, pentru a rămâne solidar cu
poporul evreu. Prin filosofia sa, el s-a îndreptat către creştinism,
fiind ostil materialismului şi mecanicismului. Bergson a adoptat
evoluţionismul, pe care îl vede însă ca fiind animat de o forţă
creatoare sau de un avânt original al vieţii (elan vital), mai curând
decât de acţiunea oarbă a selecţiei naturale3. „Dinamismul” său
se concentrează asupra continuităţii experienţei şi asupra naturii
artificiale a clasificărilor pe care le impune intelectul nostru.
Acest dinamism care animă atât viaţa cât şi fiinţele vii, în cele din
urmă, toate forţele universului, se regăseşte în morală şi în religie.
Bergson gândeşte aceste domenii pornind de la opoziţia „închis”/
„deschis”. Este „închis” orice sistem determinat de reguli rigide
(în ochii lui Bergson morala Kantiană exemplifică „morala închisă”
sau simpla supunere faţă de ritualurile religioase). În schimb, este
„deschis” tot ceea ce, în morală şi religie, dă seamă de un elan
spiritual: morala sfântului sau a eroului, de exemplu, sau încă, în
domeniul religios, raportarea personală şi dinamică la Dumnezeu,
prin opoziţie cu organizarea statică a cultului.
Concepţia lui Bergson despre Dumnezeu este dezvoltată în
opera sa intitulată Cele două surse ale moralei şi religiei, scrisă
în 1932. Este ultima lucrare, în care, după o confruntare aspră
cu Emile Durkheim (1858-1917) şi Lucien Levy-Bruhl (18571939), Bergson indică în misticism, şi în special în cel creştin,
o reluare a elanului vital de către om, chemat să înfăptuiască
scopul universului, care este „o maşină de fabricat zei”4. Bergson
se apropie de morală şi spune că morala nu este alcătuită de el,
în sens de curs filosofic, ea nu trebuie găsită, ci explicată5. Iar
morala explicată de Bergson, pusă în terminologie experimentală
şi adâncită, în această perspectivă, în direcţia fundamentului ei
real, este morala creştină. Bergson mărturiseşte deschis credinţa
în Iisus şi afirmă că întreaga morală creştină este sintetizată
în Predica de pe Munte. După o muncă de douăzeci de ani de
cercetare filosofică, el atinge nivelul realului metafizic şi atinge
„creştinismul integral”, după propria sa mărturisire din data de 2
martie 1938, ajungând la experienţa mistică pe căi ocolite. Acest
„ocol”, jalonat de scrierile de până în 1932, îl putem numi căutare
şi aflare a lui Dumnezeu. Bergson nu scrie despre Dumnezeu decât
după ce zeul însuşi a devenit pentru el o experienţă cunoscută. El
a mers pe intuiţii şi în felul acesta şi-a creat un sistem filosofic care
nu e decât o succesiune de experienţe.
Jacques Maritain l-a acuzat pe Bergson de panteism, o
doctrină care susţine identitatea lui Dumnezeu şi a lumii naturale
în care El există eminamente. Bergson se apără prin aceste
cuvinte: „Dacă panteismul ar fi constat în afirmarea prezenţei
intime a lui Dumnezeu în lucruri, atunci ar fi absolut inevitabil;
actul de conservare nedeosebindu-se esenţial de actul creator,
se impune o anumită imanenţă a Creatorului în creaţie. Dar se
cer distinse două aspecte în raporturile stabilite de panteism

între Dumnezeu şi natură: 1. imanenţa; 2. inseparabilitatea.
Ideea de inseparabilitate este cea care alcătuieşte, în fapt,
fondul panteismului6. Bergson se desprinde de panteism tocmai
prin stabilirea nivelelor realului, ignorate de acesta. Ceea ce
interesează însă în apropierea bergsonism-panteism nu este atât
problema imanenţei lui Dumnezeu, cât cea a contingenţei lumii.
Bergson admite contingenţa lumii şi, implicit, şi o întrepătrundere
între lume şi Creatorul ei. În relaţia lui cu lumea, zeul (adică
Dumnezeu) este în acelaşi timp imanent lumii şi Celălalt al ei,
această presupoziţie aducând cu sine ideea unei „anumite
prezenţe active a lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Aceasta e
originea, acesta este temeiul însuşi al legii morale”7.
După concepţia lui Bergson, Dumnezeu este Creatorul care
se crează continuu pe sine. Pentru a fi posibilă deschiderea
iubitoare a omului înspre Dumnezeul său, este necesar ca Acesta
să existe mai întâi, în Sine, trebuie să fie El pentru a putea fi
mai apoi Tu obiect al rugăciunii unui Eu. Nu este
greu de observat că Dumnezeul – Iubire propus
de Bergson îşi află o anume limitaţie tocmai în
faptul că este mai puţin un El în Sine, cât o natură
esenţial-relaţională ce transpare ca atare în chiar
argumentele aduse de omul bergsonian întru
justificarea necesităţii credinţei sale în El. Iubirea
pentru Dumnezeu capătă ea însăşi o funcţie socială
, acţionând la limită, ca instrument superior al
iubirii pentru umanitate. Bergson spune că omul Îl
iubeşte pe Dumnezeu pentru că mai întâi Dumnezeu
ne-a iubit pe noi: „Căci iubirea care-l mistuie (pe
om) nu mai este simpla iubire a unui om, pentru
Dumnezeu, ci este iubirea însăşi a lui Dumnezeu
pentru toţi oamenii. În Dumnezeu, prin Dumnezeu,
el iubeşte cu o iubire divină întreagă omenirea. Nu
mai e în joc fraternitatea recomandată de filosofi în
numele raţiunii, invocând faptul că toţi oamenii se
împărtăşesc în chip originar dintr-o aceeaşi esenţă
raţională: în faţa unui atât de nobil ideal ne vom
închina cu respectul cuvenit”8.
Dumnezeul bergsonian, comentează Tudor
Vianu, nu este într-atât Creator, cât principiul de
creaţie. Lumea însăşi nu este dată ca efect al unei
fapte creatoare unice în ordine ontologică, ci este o permanentă
creaţie ce are drept temei un principiu de viaţă, forţă şi iubire9.
Bergson spune că „Dumnezeu este iubire şi este obiect al iubirii:
în aceasta constă întreagă toată contribuţia misticismului”10, care
trebuie înţeles ca ultimul stadiu la care poate ajunge omul, şi
anume unirea tainică, mistică a sufletului omului cu Dumnezeu.
Emoţia la care ajunge un astfel de suflet este comparată cu aceea
a ascultării unei simfonii de Beethoven: „Emoţia aceasta seamănă
fără îndoială, deşi departe, cu iubirea supremă care este pentru
mistic esenţa lui Dumnezeu”11. Bergson spune că misticii sunt cu
toţii de acord în a mărturisi că Dumnezeu are nevoie de noi, aşa
cum noi avem nevoie de Dumnezeu, şi de ce ar avea Dumnezeu
nevoie de noi, dacă nu pentru a ne iubi? Aceasta va fi concluzia
filosofului ataşat experienţei mistice. Creaţia îi va apare ca o
lucrare a lui Dumnezeu pentru a crea creatori, pentru a-şi aduce
aproape fiinţe demne de iubirea lui12.
Lucian Blaga, filosof, poet și dramaturg român, care s-a născut
la Lancrăm în 1895 și a murit la Cluj în 1961, este creatorul unui
sistem filosofic, comparabil ca anvergură și ca arhitectură a
ideilor cu acela al lui Hegel, iar ca expresie literară cu opera lui
Nietzsche sau Bergson13. Sistemul său filosofic este de construcție
speculativă și metaforică, în centrul căruia se află noțiunea
de mister. Misterul constituie, după Blaga, nota definitorie a
existenței umane. Scrierile sale filosofice sunt grupate într-o
suită de patru trilogii: Trilogia cunoașterii, Trilogia culturii, Trilogia
valorilor și a patra trilogie, „cosmologică”, ar fi urmat să grupeze
Diferențiale divine (1940), Aspecte antropologice (1948) și Ființa
istorică (lucrare editată postum, 1977).
Concepția lui Blaga despre Dumnezeu este dezvoltată cu
precădere în Diferențialele divine, în care filosoful român spune:
„Nu putem vorbi despre geneză a lumii fără de a admite existența
unui centru metafizic care este altceva decât lumea”14. Concepția
sa este teistă, pentru că recunoaște o forță supremă, „căreia i se
datorează orice altă existență”, pe care Blaga o numește Marele
Anonim. „Acesta ne derutează prin apucăturile sale egocentrice
și prin uzarea (folosirea) față de noi de unele măsuri a căror
promptă calificare ar stârni stupoarea teologilor”15. Marele
Anonim ia măsuri preventive pentru ca omul și creatura în general
să nu se poată afirma decât în anumite limite. Totul se petrece
ca și cum creatura ar putea, în lipsa măsurilor preventive, să
devină primejdioasă pentru Marele Anonim. Filosoful consideră

că „nimic nu ne va opri să-i spunem Marelui Anonim și astfel:
Dumnezeu. „Aceasta cu atât mai mult cu cât dincolo de Marele
Anonim nu întrezărim, oricât am pune mâna streașină ochilor, o
existență și mai centrală”.
Marele Anonim are următoarele atribute sau însușiri: 1) Este
un „tot unitar” de o maximă complexitate substanțială și
structurală, o existență pe deplin autarhică, adică suficientă
sieși. El are posibilitatea de a „se reproduce” ad indefinitum,
în chip identic, aceasta fără de a se istovi și fără da a-și asimila
substanțe din afară. Marelui Anonim îi atribuim așadar, potrivit
complexității și plenitudinii sale, putința de a „genera” un număr
nelimitat de existențe identice. El nu este un creator de lumi, ci
un generator de Dumnezei echivalenți16. 2) Actele creatoare ale
Marelui Anonim se numesc mai mult impropriu „acte creatoare”,
căci ele sunt în esență acte reproductive. Creaturile directe
reprezintă efectul unor acte „reproductive” ale divinității, rămase
nesuspendate de voința sa. Grija de început a divinității
nu este „creația”, ci stăvilirea sau stingerea extremă a
unui proces teogonic posibil. Posibilitatea pozitivă admisă
a actului creator al Marelui Anonim plus posibilitățile
suspendate ar da împreună un „tot divin”17. 3) „Ipostazele”,
dacă prin acest termen înțelegem existențele identice
sau similare, sunt cele mai firești posibilități ale Marelui
Anonim, nu două, nu trei, ci nenumărate. Blaga arată că
neoplatonismul și diferite concepții gnostice admit fie
trei, fie o serie întreagă de ipostaze ale unității supreme.
Unitatea supremă emite, după părerea lui Plotin, o copie
ușor inferioară ei însăși: rațiunea (nous, logos), iar rațiunea
emite o altă copie iarăși ușor inferioară ei însăși: sufletul
lumii (Demiurg), care ar fi făcătorul lumii potrivit unor
idei, la rândul lor și ele cópii mai depărtate ale rațiunii
divine18. 4) Obiectivul actului generator al Marelui Anonim
are amploarea complexă a totului divin, dar acest obiectiv
este totdeauna voit restrâns la un segment absolut
simplu sub unghi structural și minimalizat la extrem sub
unghi substanțial. Un astfel de rezultat poate fi numit
„diferențială divină”. Singurele rezultate ale genezei sunt
diferențialele divine și orice făptură mai complexă nu este
decât rezultatul unor geneze indirecte, având ca bază
tocmai diferențialele divine. Oricare din aceste diferențiale
divine este un minim substanțial, purtător al unei structuri egale
cu un segment absolut simplu al structurii divine. Prin aceste idei,
conform cărora divinitatea se multiplică prin însăși ființa ei în
toate creaturile, Blaga este panteist (ființa dumnezeiască se află
în toate obiectele, plantele și animalele existente în natură). Sub
unghiul structurilor lor virtuale, diferențialele divine îngăduie să
fie imaginate simbolic ca fragmente infinitezimale eterogene, dar
absolut simple, ale sferei sau ale cercului divin.
După cum se poate observa, cei doi filosofi sunt asemănători
prin concepția lor referitoare la existența unei ființe supreme,
dincolo de lumea noastră vizibilă, pe care Blaga îl numește Marele
Anonim, adică gardian al misterelor și, totodată, misterul suprem.
Între el și omenire, Marele Anonim pune „cenzura transcedentală”,
adică bariera pusă oricăror încercări de conceptualizare, situată
de orizontul nostru chrono-spațial. Dacă la Blaga Marele Anonim
este prezent în creație prin „diferențialele divine”, la Bergson,
după cum am arătat, nu avem de a face cu o concepție panteistă,
ci cu o teză în care se conturează geneza ideală a materiei și a
inteligenței. Evoluția se termină cu omul și este opera elanului
vital care, dacă nu este cu adevărat Dumnezeu, este, cel puțin,
aspectul vizibil al lui Dumnezeu.
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MORMINTELE OSTAȘILOR ROMÂNI DIN FRANŢA
Ileana GEORGESCU
(Urmare din numărul trecut)

Î

ntre
celelalte
preocupări
ale
ambasadorului Petre Gigea pentru
activități culturale, economice și în planul
relațiilor bilaterale consistente a fost și aceea
de a implica Ambasada și colectivul ei, în
mod deosebit atașatul militar și secretarul,
în activități menite să cinstească memoria
eroilor militari români din cimitirele aflate
pe teritoriul Franței.
S-a mobilizat și împreună s-au demarat,
pentru început, acțiuni de documentare în acest sens, gândind și
la un program în perspectivă.
Între primele au fost trimiterea de adrese către Ministerul
Afacerilor Externe și Ministerul Apărării din România în care
propuneau și cereau aprobare ca în ziua de 11 noiembrie 1987
– în care poporul francez organiza acțiuni pentru comemorarea
Armistițiului din 1918 – un fel de „Ziua Eroilor” din România,
să se participe la cinstirea eroilor militari români la trei din cele
mai mari cimitire cu români: Soultzmatt – 687 morminte și un
osuar cu 125, la Dieuze cu 720 și la Hagenau, din zonele Alsacia și
Lorena, care în vremea războiului erau în stăpânirea Germaniei.
Din informațiile primite, în total pe teritoriul Franței erau atunci
identificate 2344 morminte.
Se cerea, totodată, permisiunea ca în aceste localități să
depună Ambasada, ca reprezentantă a României, și câte o coroană
de flori la monumentul eroilor francezi. După o lună și jumătate
au primit aprobarea din țară, totodată și a Ministerului Afacerilor
Externe al Franței care a recomandat să fie anunțate oficialitățile
locale franceze: primarii, prefecții. Relatarea cu detalii în cele trei
localități este descrisă de Petre Gigea în volumul Din însemnările
unui ambasador român la Paris, Fundația „Scrisul Românesc”,
Craiova, 2002, p. 215-254 în capitolul Ambasada Română din
Paris cinsteşte memoria militarilor români din cimitirele acestora
din Franța după o pauză de 42 de ani. Autoritățile fanceze sunt
surprinse plăcut de inițiativa românească. Redau, în continuare,
extrase ce pot interesa.
Referindu-se la Soultzmatt, se arată că localitatea se află
situată la 600 km. de Paris, iar cimitirul este situat într-o zonă
relativ muntoasă (cu ani în urmă s-a numit Val-du-Pâtre), cu o
populație în majoritate germană. Autorul – ambasador face aici o
precizare: cu toții am observat că, deşi populația este în majoritate
germană, păstrându-şi obiceiurile şi tradițiile neamului din care
se trag, din moşi strămoşi, peste tot se vorbeşte numai limba
franceză. Atât în instituțiile statului cât şi în magazine, pe stradă,
conversațiile sunt, exclusiv, în limba franceză. Cred că limba
germană se vorbeşte doar în familii, pentru a nu se uita (...). În
Franța toți sunt cetățeni francezi. Nu există minorități naționale.
Relatarea continuă apoi dând informații menite să completeze
ceea ce mai puțin se știa: Cimitirul militar se află situat în partea
de N-V a localității, într-o pădure, la aproximativ 2 kilometri de
acea localitate. Este un cimitir militar, în exclusivitate românesc.
În localitate se mai află cimitirul lor civil. La intrarea în pădure,
la o răscruce de drumuri, se flă un idicator cu inscripția CIMITIR
MILITAR ROMÂN (1914-1918) Soultzmatt (Val-de-Pâtre). În
cimitir, care pe trei laturi este împrejmuit cu gard (Latura de Sud
este limitrofă cu o lizieră de pădure) se află un monument având
6 m. înălțime pe aproximativ 9-10 metri pe care este o plăcuță
cu inscripția: SOLDAŢI ROMÂNI DEPARTE DE PATRIA VOASTRĂ
PENTRU CARE V-AŢI SACRIFICAT, ODIHNIŢI-VĂ ÎN PACE. AUREOLAŢI
DE GLORIE ÎN ACEST PĂMÂNT CARE NU VĂ ESTE STRĂIN. MARIA
REGINA ROMÂNIEI!
În dreapta şi în stânga acestui impresionant monument se
găsesc două plăci cu alte inscripții.
În partea dreaptă este scris: COMITETUL DIN ALSACIA AL
ROMÂNILOR CĂzUŢI A FOST ÎNSĂRCINAT DE GUVERNUL
ROMÂN DE A REUNI ÎN ACEST CIMITIR PE CEI CĂzUŢI CARE
AU FOST DESHUMAŢI ÎN 1919 DIN 35 DE SATE şI COMUNE DIN
ALSACIA.
În partea stângă pe placă este scris: 687 DE PRIzONIERI DE
RĂzbOI ROMÂNI CARE DORM ÎN ACEST CIMITIR SUNT MORŢI
PENTRU CĂ TOŢI DIN IANUARIE PÂNĂ LA SFÂRşITUL ANULUI
1917 AU CUNOSCUT FOAMETEA, PRIVAŢIUNILE VREMII şI
TORTURILE.
Totodată, în cimitir se mai află un monument în formă de cruce,
de aproximativ 4 metri înălțime ridicat pe o groapă comună, pe

care se regăseşte o plăcuță cu inscripția: ÎN ACEASTĂ GROAPĂ
COMUNĂ SE ODIHNESC 71 DE PRIzONIERI DE RĂzbOI ROMÂNI,
TOŢI NECUNOSCUŢI, MORŢI TRAGIC LA STRAINbONN LE
HAUTE, ÎNCEPÂND CU ANUL 1917. CORPURILE LOR AU FOST
TRANSFERATE LA CIMITIRUL VAL-DE-PÂTRE (actualul cimitir
Soultzmatt n.n.) ÎN IULIE 1924.
Toate inscripțiile, cu excepția celei de pe statuie a reginei
Maria, sunt scrise în limba franceză. În cimitir există și o statuie
care înfățișează chipul unei mame îndurerate. Pe această statuie
se află scris: Turnătoria „Arta Română”, Colentina 115 bucureşti.
O. Hann 1933. (Oscar Hann, scluptor român n.n.).
În cimitir sunt ridicate 616 cruci din piatră în 12 loturi. Pe
459 dintre acestea este înscris numele şi prenumele militarului
decedat, la majoritatea şi data morții, numărul matricol sau cel
de prizonier, unitatea căreia a aparținut. Pe 157 de cruci este scris
doar „Militar român necunoscut”. Numele şi prenumele celor
înscrişi pe cruci sunt pentru cei indentificați la data înhumării.
Permanent, zi şi noapte, sunt arborate drapele României
şi Franței, cimitirul fiind îngrijit de autoritățile din Soultzmatt,
conform hotărârilor luate anterior prin legislația franceză.
În vizita anterioară, ambasadorul și atașatul militar au stat de
vorbă cu autoritățile și cetățeni din comună, veterani. Văzându-i
interesați, au fost amabili, dând informații. Au aflat, astfel, că
militarii români căzuți prizonieri la nemți, în tabăra-închisoare
situată în apropierea locului unde se găsește cimitirul, au murit
de foame şi de frig, de tifos ca urmare a faptului că şeful taberei
ofițer neamț nu le-a distribuit rația de hrană, pănă la moarte
prizonierii hrănindu-se cu tot ce au găsit în pământ, în locul unde
erau. După război au fost aduși și înhumați la Soultzmatt (Val-dePâtre) și alți militari români morți în aceleași condiții în alte tabereînchisori din regiune, așa cum rezultă și din inscripția din dreapta
monumentului principal. Despre soarta vitregă a condițiilor de
cazare, alimentație, în general, de tratament a militarilor români
din lagăr s-a scris în anul 1997, de un istoric francez, Jean Nouzille,
cartea „Le calvaire des prisonniers de guerre roumains en AlsaceLorraine 1917-1918”, acesta fiind profesor universitar la Școala
Superioară militară Saint-Cyr, având o largă reputație în plan
științific, între altele a participat și în România la reuniuni cu profil
istoric.
În cartea despre cimitirele românești, acesta le enumeră pe
cele din Dieuze, cu 947 de soldați români, din care 842 în gropi
individuale, iar 105 în osuare; Labry – cu 256 de soldați, din care
90 în morminte individuale și 166 în osuare; Hagenau – 476
soldați, Soultzmatt cu 680 înhumați din care 452 identificați și 103
necunoscuți, dar și 125 în osuare. Mai există prin cimitire mici 72
de soldați înhumați din care 38 în Alsacia și 34 în Lorena.
În anul 1995 a mai scris despre România
volumul „Transilvania, zonă de conflict și
conflicte”, apărută la București.
În ce privește cifrele, contstatăm noi că
în prezent nu există totdeauna concordanțe,
probabil ca urmare a cercetărilor ulterioare
acestea vor fi completate, elucidate. Același
autor face precizarea că nu se cunoaște exact
numărul celor care au supraviețuit, dar că au
fost foarte puțini.
În continuarea relatărilor ambasadorului
Petre Gigea se mai consemnează că potrivit
celor spuse de autoritățile locale, cheltuielile
pentru toate amenajările acestui cimitir, ar fi
fost suportate de Regina Maria a României.
Poate de aceea, la 8 mai şi 11 noiembrie,
la ore diferite, se adună persoane din
emigrația română care locuiesc în Franța,
R.F. Germană, Elveția şi alte state, depunând
flori. Între altele, în luna mai a anului 1986 a
fost aici şi fostul suveran al României, Regele
Mihai, cu un asemenea grup de cetățeni,
autoritățile locale nefiind angajate cu această ocazie, considerând
că este o acțiune cu caracter privat.
S-a consemnat în volumul menționat, că la 11 noiembrie
1987, ziua comemorării Armistițiului, Petre Gigea și câțiva
membri ai Ambasadei țării noastre au participat la manifestările
organizate de autoritățile locale, și faptul că, după 42 de ani a
existat o prezență oficială, gest apreciat de autorități, de primarul
M. Diringer, ca o inițiativă „profund patriotică”. Dat fiind nivelul și
modul de desfășurare din relatările ambasadorului, redau câteva
fragmente, mai ales de la Soultzmatt.
S-au reunit circa 300-350 persoane, cu primarul, consilierii,

foști combatanți, pompieri, voluntari, Crucea Roșie, cetățeni
localnici, care, cu fanfară, au mers la Biserica unde s-a oficiat slujba
de pomenire. Apoi coloana de participanți a mers la monumentul
eroilor francezi, unde au depus coroane din partea Ambsadei
Române ambasadorul, atașatul militar și consulul României,
firesc, păstrând un moment de reculegere.
Cu acest prilej, primarul a acordat recompense, diplome și
distincții unor vechi combatanți, pompieri militari ș.a. care s-au
remarcat în anul 1986, pe plan local.
În aceeași formație, cele 300 de persoane au mers încă doi
km. până la cimitirul ostașilor români. Aici, de asemenea, s-au
depus coroane de flori din partea Ambasadei noastre, de către
Primăria franceză și din partea foștilor combatanți.
Steagurile român și francez, lungi de 5 m. fluturau aici. S-au
făcut și fotografii.
După cuvântările ambasadorului României de mulțumire și
subliniere a relațiilor tradiționale de prietenie româno-franceze
și promisiunea că vor fi prezenți în fiecare an, s-au îndreptat spre
Primărie, unde Ambasada noastră a servit câte ceva din produsele
românești pregătite de soțiile celor de la Ambasadă, ca un fel de
pomană pentru cei înmormântați departe de țară.
Înainte de a părăsi localitatea, delagația română s-a întors la
cimitir și fiecare au notat în carnete, rând pe rând, așa cum erau
așezate crucile, numele și prenumele celor îngropați aici, gradul
militar, numărul matricol și alte mențiuni de pe cruce. Ulterior,
tabelul a fost trimis în țară la Ministerul Afacerilor Externe și la
Ministerul Apărării Naționale pentru evidență și arhivă.
Ne-am gândit – scrie P. Gigea, că mai sunt copii sau nepoți ai
acestora care află abia acum unde este înmormântat tatăl sau
bunicul lor.
A doua zi, în ziarul regional a apărut pe o pagină un articol; în
cuprins se consemna destul de mult prezența Ambasadei române
însoțită de două fotografii sub care se menționa: Delegation
roumaine et Saultzmattoises au cimitière roumain.
Tot în ziua de 11 noiembrie 1987, Ambasada a fost prezentă
la ceremonii asemănătoare la cimitirele din localitățile Dieuze și
Hagenau unde, cum am mai scris, au fost înhumați ostași români
prizonieri.
Și în anul următor, respectiv noiembrie 1988, Ambasada
română a participat la ceremonii, în același mod, respectiv cu
depuneri de flori, având și invitația adresată direct ambasadorului
din partea primarului-senator al orașului Dieuze, domnul Roger
Husson. Era a 44-a aniversare a eliberării Franței și a 70-a a
Armistițiului. Și aici li s-a făcut o primire caldă și amicală.
Pentru început, s-a mers la monumentul eroilor francezi, după
imnul național francez Marsseilleise, s-au depus pe rând coroane
de flori și din partea Ambasadei țării noastre.
Pe una din ele scria: Omagiul Ambasadei
române din Franța adus eroilor francezi
din Dieuze. Apoi s-a mers la monumentul
eroilor români, unde erau arborate drapelele
român și francez, depunându-se, conform
ceremonialului, coroane de flori atât din
partea Ambasadei țării noastre, dar și a
primarului-senator Roger Husson.
În continuare, deplasându-se la Primăria
orașului, aici, în cadrul unei ceremonii
oficiale, primarul citind hotărârea luată
de Consiliul Orășenesc a acordat Diploma
și „Medalia de onoare” a orașului Dieuze
ambasadorului României, Petre Gigea.
S-au ținut, firesc, discursuri ale celor două
oficialități relevând relațiile de prietenie
dintre țările noastre, semnându-se în cartea
de onoare a Primăriei. Primarul a spus, între
altele: Omagiul pe care îl aducem soldaților
români, francezi şi polonezi arată toată
recunoştința noastră către cei care şi-au dat
viața pentru libertate [...]. Drapelul românesc care flutură alături
de drapelele aliaților noştri, este o dovadă [...] inalienabilă a
respectului regiunii Lorenei şi a Franței către fiii României.
De această dată, ambasadorul a fost însoțit și de Mitropolitul
român pentru Europa Occidentală, Preasfințitul Adrian Hrițcu.
Acesta a participat și la slujba religioasă desfășurată în Catedrala
orașului Dieuze; totodată, înalta față bisericească a făcut și o
slujbă de pomenire la monumentul ostașilor români eroi, fapt
ce a impresionat autoritățile și populația, binecuvântând și masa
oferită la recepție de către membrii delegației ambasadei române.
În ziarul regional „Le Républicain Lorrain” din 11 noiembrie
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1988 este publicat un articol și o fotografie care reprezenta un
aspect din cimitirul militar român, cu monumentul și mai multe
cruci cu numele și prenumele soldaților români înhumați acolo.
În cartea sa cu amintiri din fapte trăite din perioada respectivă,
Petre Gigea relatează faptul că, în iulie 1920, orașul Dieuze a avut
vizita Reginei Maria a României, însoțită de generalul Berthelot,
venită de la Verdun unde a asistat la sărbătoarea desfășurată
în onoarea „Crucii de război române”, oferită orașului erou de
regină.
Într-un al treilea articol despre eveniment se menționează că
ambasadorul român, subprefectul și senatorul-primar, au depus
jerbe de flori la monumentul românesc, reprezentând chipul unui
militar român în relief, sub care era inscripția A la fière douleur de
leur victoire unie, dormez au sol de France, enfants de Roumanie,
scrisă de Elena Văcărescu1.
Petre Gigea redă conținutul unei scrisori din 21 noiembrie
1988 primită de la Jean Ives Conrad, în limba română, care-l
felicita pentru participarea de la Dieuze. Era căstorit din anul
1982 la Câmpulung cu o româncă: Eu sunt pe jumătate român
[...]. România e în inima mea zi şi noapte şi aş vrea să fac încă mai
mult de prietenie cu poporul vostru drag şi iubitor[...], să fac tot ce
pot pentru țara românească dragă şi iubită [...].Europa nu o să fie
totală fără România. România trebuie să fie cunoscută mai bine
de francezi (...). Oricum, mă simt ca un ambasador în țara voastră,
în cercul meu de lucru şi de prieteni.
La finalul scrisorii, trimite ambasadorului cu ocazia zilei de
1 Decembrie, ziua națională a României. toate sentimentele de
dragoste pentru poporul vostru şi ştiți că noi, francezii, suntem cu
voi românii, cum am fost întotdeauna înainte şi cum trebuie să
fim în viior.
Din câte am aflat, în prezent se ocupă de istoria prizonierilor
români din cimitirele franceze, pregătind chiar o lucrare.
Relatările din cartea lui Petre Gigea continuă cu participarea
Ambasadei la ceremoniile organizate cu depuneri de coroane la
cimitirul din Hagenau și în 1988, dar și în 1989.
În vederea acestei participări din 11 noiembrie 1989, între
ambasador, atașatul militar, colonelul Petre Nicolae și primarul
orașului, Alphonse Heinrich, au avut loc o serie de convorbiri
pregătitoare, Ambasada exprimându-și dorința de a amplasa la
cimitirul Saint-Georges, unde erau înmormântați ostașii români, o
placă comemorativă de 1,20 m. înălțime și 1 m. lățime și totodată
de a participa la comemorarea din 11 noiembrie. Curând au cerut,
dar au și primit, avizul favorabil al Prefecturii din Alsacia.
S-a realizat o foarte bună colaborare între Ambasada noastră
și primăria din Hagenau, în final, și-au mulțumit reciproc. Placa
de bronz comemorativă și textul stabilit de partea română a
fost realizat în țară și transmis de Ambasada română primăriei
din orașul Hagenau, fiind montată de aceasta pe un soclu de
granit. Pe placa de pe monumentul ridicat în noiembrie 1989, de
Ambasada română colaborând cu autoritățile locale stă scris în
franceză și română: În memoria celor 2344 de prizonieri de război
români morți în lagărele germane din Alsacia şi Lorena în anii
1917 şi 1918. În memoria alsacienilor şi lorenilor care i-au ajutat
să supraviețuiască.
În ziua de 11 noiembrie 1989, Ambasada română a fost
prezentă la Hagenau. În cuvântul său, primarul localității a spus:
Noi, francezii, suntem foarte bucuroşi că după mai mult de patru
decenii, autoritățile româneşti cinstesc memoria acestor eroi.
Ori noi nu putem decât să salutăm cu respect această acțiune
patriotică.
Și aici, în cotidianul „Le Républicain Lorrain, în 12 noiembrie la
rubrica „Ultimele noutăți din Alsacia – Hagenau – Comemorarea
Armistițiului” este publicat un amplu articol în care se
menționează prezența delegației române, existența a peste 500
de soldați prizonieri români înhumați în cimitirul din Hagenau
precum și fotografia cu momentul depunerii jerbelor de flori de
către Ambasada română și autoritățile franceze.
Petre Gigea scrie că, așa cum au făcut la Soultzmatt, și aici șiau notat de pe cruci numele și prenumele militarilor înhumați în
cimitirul din Hagenau și dă câteva exemple: Ene Marin, Șerban
Constantin, Marin Ilie, Dănilă Ion, Dinu Ilie, Ducu Nicolae, Pană
Vasile, Radu Petre, Soreanu Stan, Sava George și alții. Dar atrage
atenția că unele nume sunt scrise sub influență germană ca:
Ionitze Joni, Popesko Georges, Radei Petri, Moldowean Nicolei,
Stanku Stan, Schismaru Jon, Mitraki Stephan, Ciaus Alexandru ș.a.
Cred, nu întâmplător s-a menționat acest fapt. Mai mult ca

SC Perfect ArgBuild SRL

• Construcţii • Vânzări imobiliare
• Formare profesională
perfectargbuild@gmail.com

sigur și în alte cimitire, chiar din țară, în unele zone, multe nume
românești sunt fie germanizate, fie maghiarizate, mai ales din
perioada stăpânirii austro-ungare, în Transilvania, când prin legi
în școli, armată, evidența populației ș.a. foarte multe nume de
români au fost modificate. Este de gândit și, poate, de cercetat
pentru adevăr.
Cât despre participarea delegației Ambasadei române, presa locală a consemnat cu detalii desfășurarea și participarea
noastră, însoțind articolul cu fotografii de la eveniment, făcând
aprecieri elogioase. Era un gest frumos pe linia relațiilor românofranceze.
La finalul materialului documentar menționat la început,
ce urma a fi înaintat în țară autorităților pentru decizii, având
concluzii desprinse din ce se făcuse inițial în anii 1963-1965, sunt
făcute o serie de propuneri concrete cu măsuri ce ar trebui luate
atât de organele de resort din țară, precum și de Ambasada din
Franța, implicând atașatul militar pentru noi activități imediate și
de perspectivă. Se propunea, între altele, ca fiind prioritare:
-Vizitarea cimitirelor pentru a se cunoaşte exact situația lor
actuală, evidența ostaşilor înmormântați, modul de întreținere,
dacă autoritățile locale sau persoane de origine română au
organizat sau organizează la aceste cimitire ceremonii;
-În funcție de necesități, să se studieze de Ministerul Forțelor
Armate din țară, posibilitatea alocării unor fonduri pentru lucrări
de amenajare a cimitirelor mari;
-Exhumarea corpurilor izolate şi transferul lor în cimitire cu
morminte româneşti mai numeroase, suplimentarea indemnizației
unor paznici sau îngrijitori etc. Existând numai două cimitire cu
peste 500 de morminte (Soultzmatt şi Dieuze), s-ar putea prevedea
o sumă de 3-4000 de franci pentru fiecare din acestea;
-La ceremoniile ce se vor organiza la cimitirul Soultzmatt şi,
eventual, la alte cimitire, să se urmărească atragerea Coloniei
române, a preoților supuşi Patriarhiei Române; într-un asemenea
cadru s-ar putea de asemenea, examina de către Patriarhia
Română posibilitatea reanimării fostei „Asociații române pentru
întreținerea mormintelor ostaşilor români din Franța”;

-Pentru a nu se şterge amintirea celor căzuți, ar fi util ca
organele de resort să studieze şi să comunice părerea în legătură
cu posibilitatea deschiderii la Oficiul ambasadei a unei cărți de
onoare, în care să fie înscrise numele ostaşilor români morți în
Franța ca prizonieri luați de nemți în Primul Război Mondial;
-În cadrul Muzeului Militar din bucureşti să existe un album
cu fotografii privind cimitirele militare din Franța şi ceremoniile
ce au loc;
-Tot în sectorul Primului Război Mondial, ar putea figura şi
cele două obiecte din lemn la care ne-am referit anterior, din cele
lucrate de prizonierii români din fostul lagăr de la Soultzmatt;
(ataşate materialului documentar-informativ n.n.).
-Având în vedere că la Soultzmatt şi, probabil şi în alte locații,
există documente privind cimitirele militare româneşti precum şi
localnici care au trăit în perioada respectivă şi cunosc unele date,
considerăm indicată trimiterea unui cercetător de la Muzeul Militar
sau a unui reprezentatnt al „Asociației vechilor combatanți” care
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să adune datele necesare pentru întocmirea unei documentații
complete asupra cimitirelor româneşti din Franța;
În elaborarea unora din măsurile propuse și pentru care se
cerea aprobarea din țară, s-au inspirat și din Statutul Asociației
Române pentru întreținerea mormintelor ostașilor români din
Franța.
Spre finalul documentarului și al propunerilor, se atrăgea
atenția că nu trebuie să se piardă din vedere faptul că Ambasada
Franței din București manifestă o preocupare deosebită față de
cimitirele franceze din România, deși numărul acestora este mult
mai mic decât cimitirele noastre din Franța.
*
Din păcate, cum se va constata ulterior, propunerile acestea
nu au avut un loc important în atenția decindeților și, deci, niciun
rol eficient ani la rând pentru păstrarea și cultivarea respectului și
memoriei de recunoștință față de cei care au plătit cu viața pentru
țara noastră. Poate aprobările cerute din țară nu s-au dat, fie nu
li s-a acordat atenția necesară, așa încât rezultatele dorite, unele
propuneri, nu s-au concretizat. Păcat! Era un prilej de afirmare a
respectului și recunoștinței față de înaintașii noștri de dincolo de
hotare, era și un model pentru generațiile viitoare.
La apelul pentru Țară, azi câți mai răspund prezent? Câți mai
realizează că aici, sub pământul Patriei, sunt nu zeci, zeci de mii,
sute, milioane de oseminte ale celor care au pierit de când au venit
migratorii și alții peste aceste meleaguri, ca și din toate războaiele
cu vecini mai apropiați sau mai îndepărtați veniți cu gând cuceritor
de alte pământuri, sau unii – turci, ruși, austrieci, setoși de putere
se luptau între ei, nu odată, tot pe teritoriul nostru, lăsând urme
și răni adânci, tinerii țării fiind carne de tun pentru cauze străine.
Să-i pomenim și să le mulțumim e prea puțin.
Retrospectiv, derulând filmul istoriei noastre înțelegem mai
bine adevărul sintetizat în afirmația atot cuprinzătoare că poporul
român este o enigmă şi un miracol, pentru multe considerente și,
în primul rând, cum am reușit să supraviețuim.
Se trag semnale, dar...
Datori am fost și încă mai suntem, deși s-au făcut multe în țară
și în străinătate. Oamenii de cultură, și, în mod deosebit istoricii,
consideră că nu este destul.
Un istoric belgian, Roger Gheysens, care a descoperit faptele
de istorie deosebite ale poporului român, prin profesorul Titu
Georgescu, cunoscându-se bine, s-a documentat și a scris despre
noi, devenind un admirator și filoromân devotat. De aceea s-a
exprimat cu următoarea afirmație: Românii au făcut prea multă
risipă de istorie. La replica lui Titu Georgescu, pentru că au avut
de unde”, belgianul a completat prima sa afirmație, accentuând:
„Aceasta nu justifică risipa, alții nu au nici pe departe cât românii
şi atunci inventează!2
Și din experiența altora mai putem reflecta și recupera „istorii
uitate”.
Cercetările ulterioare în mod sigur vor fi menite să corecteze
unele cifre, să completeze cu noi mărturii, date și fapte încă
neconsemnate, cercetând în Arhive, discutând cu martori, așa
cum își exprimau speranța și cei care elaboraseră documentarulinformativ, elaborat la Ambasada noastră de la Paris, despre
care am relatat mai sus, care l-a impresionat prin problematică
și l-a adus în țară, istoricul Titu Georgescu în anul 1966, înrâurit
profund și după ce constatase în cele două cimitire unde a fost.
Știind mai multe despre asemenea fapte, nu numai de acolo
din Franța, dar și din alte locuri, se vor justifica și chiar determina
acțiuni meritorii față de cei plecați, jertfiți, dintre fiii României și
trecuți în pomelnicul neamului mereu, nu numai de ziua Eroilor.
1 Elena Văcărescu (1866-1947). Scriitoare română de limba franceză, om de mare cultură și cu rădăcini la înaintașii săi Văcărești,
preocupată mereu să prezinte cititorilor francezi nobilele origini
ale națiunii române, activă între românii care cu vorba și fapta
contribuiau la realizarea idealului Unirii. Adevărată ambasadoare
a culturii române. A pledat pentru România ca membră a delegației țării noastre la Conferința de pace de la Paris in 1946, susținând
cu demnitate doleanțele și drepturile poporului român. Strălucită
conferențiară. În anul 1925 a fost premiată pentru scrierile sale
de Academia Franceză, mai târziu devenind membră de onoare a
Academiei Române.
2 „Un om, un istoric, un destin – Omagiu profesorului Titu Georgescu”, Ed. Fântâna lui Manole, Editura Conphys, Râmncu Vâlcea,
2016, p. 132.
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PANDEMIA MARILOR CONTROVERSE
„Prima bogăţie a omului este sănătatea” (Ralf W. Emerson)
Gheorghe PANTELIMON

E

ste o temă inepuizabilă, iar abordarea
ei o temeritate.
Viruşi care provoacă boli infecţioase
există de trei miliarde de ani. În prezent
omenirea este marcată profund de efectele
bolii COVID-19, produsă de virusul SARSCoV-2, care a luat proporţiile unei pandemii.
Cercetătorii spun că este un nou tip de
coronavirus care se transmite, în principal,
pe cale respiratorie, prin contactul direct cu
microparticulele de salivă din aer, care provin de la o persoană
contaminată care strănută sau tuşeşte. Sindromul respirator acut
sever (SARS) a apărut prima dată în anul 2003 şi s-a răspândit rapid
în întreaga lume, dintr-o provincie din sudul Chinei. Teama de o
epidemie globală a determinat carantina internaţională şi măsuri
de izolare, care să prevină împrăştierea virusului. În iulie 2003 a
afectat 8400 de persoane din 32 de ţări, iar Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS) a raportat că dispersarea lui a fost stopată,
rămânând valabilă posibilitatea unor reveniri, cum s-a întâmplat
în 2012 şi 2020. Din 2003 se preciza că SARS determină simptome
asemănătoare celor de gripă, care se dezvoltă rapid şi pot duce
la dificultăţi de respiraţie severe şi pneumonie, că nu există un
tratament specific, dar se fac eforturi pentru descoperirea unui
vaccin, care nu există nici astăzi.
SARS-CoV-2, noul coronavirus, responsabil de actuala
pandemie, are foarte multe necunoscute, este extrem de
contagios, iar boala are o etiologie nouă şi a afectat în mod diferit
statele lumii, mai grav China, SUA, Brazilia, India, Federaţia Rusă,
Marea Britanie, Spania, Italia, Franţa ş.a.. care au o populaţie
numeroasă. Ca urmare şi restricţiile au fost diferite.
Primul caz de infectare, în România, a fost pe 26 februarie
2020, în judeţul Gorj. Pe 11 martie 2020, OMS a anunţat oficial
pandemia, dar virusul se răspândeas în lumea largă de la începutul
lunii februarie a.c.. În multe ţări, printre care şi România, s-a
declanşat şi amplificat o criză sanitară severă. Pe acest fond
au apărut multe teorii, dezinformări, contradicţii, divergenţe,
confruntări, care au mers până la negarea epidemiei şi pandemiei
şi au derutat populaţia. Sub nicio formă nu punem la îndoială
competenţa profesională a specialiștilor, a medicilor din întreaga
lume, aflaţi în prima linie a luptei cu o boală insidioasă, unanim
apreciaţi pentru sacrificiile lor, dar în noile circumstanţe, au emis
şi ei, uneori, opinii diferite legate în principal de originea virusului,
măsurile profilactice, tratamentul medical, şansele descoperirii
unui vaccin etc. Un studiu realizat de oamenii de ştiinţă americani
susţine că virusul a apărut în China, la Wuhan, în decembrie 2019, a
suferit mutaţii, iar una dintre cele șapte tulpini, mult mai agresivă,
mai contagioasă, s-a răspândit pe teritoriul SUA şi în Europa, la
începutul lunii februarie, devenind forma dominantă a virusului
pe întregul glob, la sfârşitul lui martie 2020. Există şi alte opinii,
conform cărora virusul a ajuns în Europa din luna octombrie, anul
trecut. La finele acesteia, la Wuhan s-au desfăşurat, timp de două
săptămâni, Jocurile mondiale militare, unde au participat circa
100 de membri ai armatei suedeze şi cu siguranţă şi din alte state.
Este probabil ca, în Suedia, cazuri individuale de CoVID-19 să se fi
produs în noiembrie 2019, dar primul confirmat, testat pozitiv, a
fost pe 31 ianuarie 2020 - o femeie care a călătorit în China.
Reprezentanţi ai Academiei Române şi nu numai ei afirmă
că epidemia poate fi naturală sau indusă şi vorbesc despre o
conspiraţie. Virusul a suferit o transformare genomică naturală
sau a fost o manipulare de genă, căreia i s-au dat noi funcţii. S-a
spus că virusul se aseamănă cu HIV (virusul imunodeficienţei
umane), care provoacă SIDA, similitudinile fiind stranii, suspecte.
A fost comparat şi cu virusul gripei spaniole din 1918, care a
ucis mai mulţi oameni decât au murit pe front în Primul Război
Mondial. Sunt şi opinii conform cărora virusul a scăpat din
laboratoarele Institutului de Virusologie din Wuhan, ca urmare
a unei neglijenţe susținută inclusiv de președintele SUA Donald
Trump. De asemenea s-a emis şi ipoteza că SARS-CoV-2 este o
armă biologică creată de om, prin inginerie genetică. Acuzaţiile
sunt respinse cu vehemenţă de China.
Studiile genetice au indicat că sursa virusului este liliacul şi a
început să se răspândească, pe cale naturală din piaţa de fructe
de mare şi animale sălbatice din Wuhan, dar a existat şi o gazdă
intermediară care încă nu a fost confirmată. Sunt acuzaţii că China
a ascuns boala, fapt de care nu este străină nici OMS. S-au invocat
şi teorii conspiraţioniste conform cărora „sistemul antihristic

mondialist” vrea să introducă oamenilor, prin vaccinarea anticoronavirus, microcipuri, pentru a-i controla de la distanţă, prin
tehnologia 5G, unul dintre principalii responsabili fiind miliardarul
Bill Gates. Un studiu efectuat de oamenii de ştiinţă de la Oxford
relevă că virusul este o armă biologică a chinezilor pentru a
distruge Occidentul. Toate pledoariile trebuie să fie obiective
şi să se bazeze pe argumente ştiinţifice, biologice, iar OMS are
obligaţia să elucideze aceste controverse.
În România este un virus de import, adus de cei care au fost
în străinătate, pe parcurs, cele mai mari focare fiind la Suceava, Bucureşti, Arad, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Braşov, Bacău, Constanţa, Hunedoara, Urziceni ş.a. Şi la noi s-au emis puncte de vedere divergente
şi vom readuce în atenţie câteva, cu dorinţa să fie analizate și reevaluate de factorii de decizie. Autorităţile au fost luate prin surprindere şi la început s-au confruntat cu lipsa echipamentelor de protecţie din spitale, a ventilatoarelor mecanice, medicamentelor etc.
Starea de Urgenţă s-a instituit pe 16 martie a.c., iar românii au făcut
mari sacrificii. Ordonanţele militare au conţinut şi unele decizii
contradictorii, numărul amenzilor fiind exagerat de mare şi s-au
făcut chiar unele discriminări, abuzuri. Spre exemplu, persoanele
cu vârsta de peste 65 de ani au avut voie să iasă din casă numai în
intervalul orar 11-13 cu declarație pe proprie răspundere.
Medicii consideră că măştile sunt vitale pentru a preveni
şi stopa infectarea, dar preţul este inaccesibil celor cu venituri
modeste. Au fost opinii conform cărora, dacă masca de protecţie
împiedică infectarea de ce nu s-a întrebuinţat şi în Starea de Urgenţă, când pericolul era mai mare decât în Starea de Alertă, când
purtarea ei a devenit obligatorie în instituţiile publice, în maga-zine,
în mijloacele de transport în comun, și în locurile publice cu aglomerații de persoane. În Starea de Alertă sunt persoane publice, oameni politici, care nu o poartă sau o pun incorect. Unde este puterea exemplului? Unele persoane declară că din cauza măştii au făcut
dermatite, altele susțin că slăbește imunitatea și favorizează dezhidratarea. De fapt, O.M.S. nu a recomandat de la început purtarea
măștii și se consideră că 92% din acestea nu sunt conforme.
S-au purtat discuţii multe în legătură cu măsurarea electronică,
de la distanţă, a temperaturii corporale, la intrarea în instituţiile
publice şi în unităţile alimentare mai mari, argumentându-se că
este un act medical care trebuie realizat de o persoană avizată.
Ministerul Sănătăţii a revenit pe 26 mai a.c. cu precizări, în
sensul că determinarea temperaturii este obligatorie, în toate
magazinele. Au fost dispute şi cu privire la măsurile de carantină
şi mai ales la cele de izolare, când nu se poate realiza un control
riguros, dacă se respectă, ba mai mult, presa germană consideră
carantina o măsură greşită. Controverse uriașe au fost şi pe tema
testării populaţiei, motivându-se că nu se poate şti numărul real al
celor infectaţi cu temutul virus fără o testare în masă, și rezultatele
nu sunt sigure, precise. Ulterior numărul testelor a crescut, dar
costul lor este mare. Păreri diferite s-au emis şi despre persoanele
asimptomatice. Au mai fost divergenţe referitoare la Starea de
Urgenţă şi la relaxarea care a urmat după data de 1 iunie 2020,
dacă era bine ca aceasta să se accelereze sau să se tempereze,
fiind invocat modelul suedez, care nu a impus restricţii, dar acesta
nu s-a dovedit eficient şi s-a adeverit că măsura relaxării graduale
este cea corectă. Din păcate, în urma relaxării, la noi, spre finalul
lunii iulie, numărul persoanelor infectate a crescut alarmant, iar la
numărul deceselor am ajuns pe locul al treilea în lume.
A existat o polemică susţinută şi s-au purtat discuţii aprinse
pe tema desfăşurării examenelor pe care urmau să le susţină
absolvenţii clasei a VIII-a şi cei de liceu, respectiv, Evaluarea
Naţională şi Bacalaureatul, în condiţiile în care cursurile şcolare
s-au suspendat pe 11 martie a.c. S-au exprimat opţiuni diferite, ca
examenele să se ţină conform programării sau să fie amânate ori
anulate, dar s-au găsit soluţii care nu au pus în pericol sănătatea
elevilor şi a profesorilor.
Sunt mari controverse legate de deschiderea anului școlar
2020 – 2021.
S-au emis estimări contradictorii asupra duratei pandemiei.
Unii specialişti opinau că pe timpul verii virusul va dispărea din
cauza temperaturilor ridicate, dar e posibil să reapară în luna
noiembrie 2020, în timp ce alţii susţineau, şi se confirmă, că nu
există o dovadă clară că temperatura ridicată distruge virusul.
Pe 26 mai a.c. OMS a anunţat că nu va exista al doilea val de
îmbolnăviri, dar se pare că s-a înşelat. Contraziceri au fost şi cu
privire la perioada de vârf a pandemiei. S-a vehiculat ideea că
pandemia se va întinde pe durata a cel puțin cinci ani.
În privinţa tratamentului medical prescris bolnavilor au fost
mai puţine discuţii în spaţiul public, rolul esenţial revenind medi-

cilor, care au depus toate strădaniile pentru a salva viaţa bolnavilor. Schema terapeutică a fost diferită, de la un pacient la altul,
iar medicina personalizată ţine de profilul genetic al fiecăruia.
Deoarece COVID-19 afectează multe organe se apelează la un complex terapeutic, folosindu-se inclusiv plasma convalescentă de la
cei infectaţi şi vindecaţi. Au fost controverse şi acuzaţii vehemente
legate de infectarea personalului medical, de numărul deceselor
şi modul de raportare a acestora, de faptul că persoanele care
suferă de alte maladii au fost vitregite şi nu au beneficiat de
examinare medicală şi tratamente în spitale, de autopsia celor
decedați etc. Multe contradicţii s-au manifestat în rândul clasei
politice, care au vizat mai ales legislaţia specifică. Sunt persoane
care consideră că Legea carantinei și izolării este stupidă.
Din 2003, până în prezent, nu s-a reuşit să se obţină un vaccin.
OMS a anunţat că vaccinul produs de Universitatea Oxford din
Marea Britanie va fi gata în şase luni, până la sfârşitul acesui an.
Sunt preocupări lăudabile în această direcţie în SUA, în acelaşi
timp un expert italian, căruia i se alătură australienii, a afirmat că
virusul SARS-CoV-2 este aproape ca HIV şi nu va exista niciodată
un vaccin, acesta este un vis îndepărtat. Experţi cu notorietate din
România afirmă că imunitatea pe care o produce vaccinarea nu
este de lungă durată, ea scade după şase luni, iar vaccinul poate
să provoace reacţii adverse, de unde concluzia că va trebui să ne
obişnuim să trăim cu el, să ne protejăm şi treptat să se reia viaţa
economică, socială, activitatea cotidiană.
Putem să abordăm în mod obiectiv şi alte aspecte care
demonstrează că au fost şi ezitări, stângăcii, confuzii, deficienţe în
comunicare, în condiţiile în care ţara noastră are o infrastructură
sanitară deficitară. Ca urmare a măsurilor întreprinse de
autorităţile de la nivel central, de cele judeţene şi locale, epidemia
a fost controlată, mai ales în Starea de Urgență, iar populaţia a
manifestat, în general, responsabilitate, spirit civic, însă după
măsurile succesive de relaxare, în condițiile unui vid legislativ
pericolul îmbolnăvirilor a crescut îngrijorător, fiindcă relaxarea a
fost confundată, de unele persoane, cu nerespectarea măsurilor
de prevenire. De aceea, la noi s-a produs un record de infectări și
de internări la Terapie Intensivă.
Pe parcursul pandemiei s-au formulat mai multe critici la
adresa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, agenţie de sănătate
a ONU, înfiinţată la Geneva, în 1948, al cărei scop este de a
promova cel mai înalt standard de sănătate, pentru toată lumea.
OMS a fost acuzată de corupţie la nivel înalt, iar SUA s-au retras
din această structură, după 72 de ani. Se pune întrebarea de ce
globalizarea nu uneşte naţiunile, cum ar fi normal, pentru scopuri
majore puse în slujba oamenilor, cum sunt interesele sănătăţii?
Totodată există aprecieri conform cărora Uniunea Europeană care
trece prin momente dificile, prin cea mai mare criză din istoria sa,
nu a făcut faţă marilor probleme care au apărut după înfiinţare,
de aceea unele state membre, lăsate să se descurce singure în
faţa pandemiei, şi-au mai pierdut încrederea în alianţă.
Se impune o strategie comună europeană pentru sănătate,
iar România trebuie să adopte un program complex pentru
dezvoltarea sistemului său sanitar. O întrebare la ordinea zilei este
cum va fi după pandemie? Evident că vor fi schimbări radicale.
Se ştie că nu a afectat omogen statele lumii şi trebuie luată în
calcul durata sa. Deja între marile puteri ale lumii se resimte o
tensiune. Criza economică fără precedent care va urma, poate să
determine o nouă ordine mondială, iar dacă disputa dintre SUA şi
China ia amploare va avea efecte şi asupra globalizării, în sensul că
fiecare ţară se va concentra pe propriile probleme, în detrimentul
celor comune. Conform estimărilor, SUA vor pierde supremaţia
mondială şi va urma secolul asiatic.
Nu putem trece cu vederea că, de peste 30 de ani, multe
evenimente găsesc de fiecare dată statul român, guvernul,
administraţia de la diferite niveluri, nepregătite, fiind luate prin
surprindere, dându-se în mod constant vina pe „greaua moştenire”
şi ne referim la câteva: epidemiile, epizootiile, seceta, inundaţiile,
căderile abundente de zăpadă, de grindină, deschiderea noului
an şcolar şi universitar, a sezonului turistic estival, criza economică
şi din păcate seria exemplelor ar putea continua. Să ne ferească
Dumnezeu de un cutremur mare de pământ, în această perioadă
de incertitudine, la care contribuie şi încălzirea globală, care
poate face Pământul nelocuibil.
Istoria ne dovedeşte că dacă nu învăţăm din greşelile trecutului
suntem condamnaţi să le repetăm, iar urmările pot fi dramatice.
Tuturor românilor multă sănătate şi speranţă, în aceste
vremuri cumplite!
30 iulie 2020
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CLIPELE ROTUNDE ALE LUI ILIE GORjAN
M. SPORIȘ

Î

n miez de vară, inundată de soarele rotund,
o trăsură cu roți-anotimpuri - cu surugiul
Ilie dând sens urmelor, la hățurile unor pegași
cerești-, își face bilanțul. Lung este răbojul
urmelor cu 70 de ocoale, ca un fir labirintic
parcurs înapoi spre intrare și încrustat în cortex
ca într-un munte de cremene. Să nu fie uitare,
ca pe o predestinare a trăsurii solare, cu dreptul
prin născare la ...nedeia mare, i s-a spus: Ilie
Gorjan. S-a scoborât din cerul inspirației solare
în brazdele-versuri ale câmpului alb cu povestea
întreagă a celor două tărâmuri ce le poartă în
sine. A pus-o între niște coperte ca niște aripi
celeste și cu vibrație de liră să ne dea sugestia mai
bătrânului Orfeu și el în dualitatea jumătăților
ce se caută permanent. Cartea/bilanț, ivită la
sorocul 70, „Clipa Rotundă”, Editura ROTIPO,
Iași, 2020 este plină de ... soare. Începe în
grafia copertei cu numele Ilie și un disc auriu; se
încheie rotund cu Ilie, mărturisind Gorjan: țara.
În potrivirea luminii povestirii, cu lira, s-a aflat
un Ion Soare, mai cosmopolit și dedat modei
globale: un J. SUNO, să ne amintească și prin
acesta de... țara soarelui răsare.
Intenția poetului - nu pentru clipele curgând
mai liniar ale celor domestice și în slujba
trupului-trăsură!-, este mărturisită la intrarea-n
labirintul povestirii:„Un cântec să fiu, doar atât,/

Să se așeze pe aripi de fluturi,/Să-nmulțească
frunzele reci/Pe albastrele toamnei săruturi”.
În rotundul lor clipele se succed, în, și pe circumferința cer(c)ului. Gradual, adică grad după
grade-sexagesimale desigur!- zile, anii au parcurs vârstele încrustând urmele citite la bilanț cu
nostalgie, minunare și cu mai înțelegere. Locuri,
oameni dragi, iubiri, trăiri se înșiră pe ghemul,
mai cuprinzător în rotundul său, cu fiecare nouă
și mai limpezită în înțelesuri, îmbrățișare. Colegii,
Oltul, Satul, Râmnicul, Țara. Dumnezeu, Femeia
(în toate ipostazele!), Eminescu, Bacovia, Anton
Pann, Constantin Brâncuși, uneori protestul neîmpăcării cu starea de lucruri – maturitatea impunând atitudinea!- devin atragere de atenție. Dincolo de mesajul direct, cu apel la o necesară aducere aminte, bun de transmis, peste durata... care
doare când se topește-n uitare, unor nume plecate (vezi dedicațiile, mărturii de respect, pentru
cei ce nu mai sunt!), celor încă pe scena cu clepsidra, numărându-le aiciul, se rețin cele spirituale
ieșite deasupra rotundului pipăibil. Aici duhul
poetului Ilie Gorjan, respiră veșnicia, trecut fiind
pe poarta-simbol care împarte tărâmurile. Iese
cu gândul din durată, numită de el clipă rotundă,
rostogolire de sine pe cale și se topește în Steaua
Lumii (de unde să se prelingă cânt, peste sat/ ca
un mitologic Zeus, travestit într-o ploaie de aur!)
Ilie din cer, Gorjan pe pământ se arată poetul
ce semnifică semnele sfinților, dar și reporterul

MIHAI VITEAZUL... PERMANENŢĂ
(Urmare din pag. 10)
Cel plecat, cu casa în spinare, în pribegie din cauza urgiei de
acasă, pleacă cu tot avutul... Ce grijă mare avea Eneas de... penații
Troiei, să-i însămânțeze în pământul adopției! Apoi, cum să nu
consemneze legenda, adusă dovadă unei întemeieri speciale,
originea zeiască a... descălecătorului și apoi, peste timp, chiar
urcarea la... cer a urmașilor, precum canonizările modernității
ofertite oamenilor remarcabili să rămână modele de urmat.
Anul acesta, lovit și de-o pandemie ce va intra în istorie,
etnicitatea asociată unei anume statalități s-a manifestat ca
un instinct de conservare, parcă scăpat din rațiunile cu legități
proaspăt instituite. Imediat granițele... spiritualizate s-au
materializat și amprenta etnicității, în supra-statalitatea consacrată
internațional, au dat glas instinctului de conservare. Românii
pribegiți pe aiurea, limitați în drepturile lor, de... venetici oricum,
au simțit mai asprimea unei situații grea pentru toți. Gândul lui
acasă, la iarba mai verde de acasă (ca să invocăm un sentiment
al apartenenței... , global!) este mai pregnant. Lupta cu... virusul
pandemiei a cerut un anume eroism, o mare putere de sacrificiu
în slujba celorlalți. Însemnul vitejiei în luptă la români este
instituit ca „Ordinul Mihai Viteazul”. În disputa ideilor din scena
„Trianon 100”, din dezbaterea publică, inclusiv pe platformele
tehnologiei virtuale, Mihai Viteazul este personalitatea Europei

din realitatea simțurilor, rezonând
durata cu toți semenii pe cale.
O împletire subtilă a acestor
tărâmuri cu porțile lor de taină,
guri de rai, peșteri ale nașterilor,
ori ale celor de însămânțare.
Pentru lumea de jos clipa se
rotunjește durată! Pare un vas în
care izvorul, de la prima picătură,
măsoară agoniseala către prea
plinul duratei. Și cum se mai dau
de-a dura și se rotunjesc clipele
duratei. Pe cer, un pai de lună
nouă, preț de-o lună cu zile plină,
se face rotundă și întreagă, apoi
dispare să se poată înnoii , iar și
iară-n lună nouă! Multe mai știe limba noastră
română despre cercul-dură, timpul măsurat
durată, și verbul acțiunii trainice... La început
punctul indefinit-picătură/ minusculul alfa, apoi
șuvoiul (ca un Olt, șerpuind a clipă rotundă!),
care umple conturul și acesta se revarsă/omega...
Dumnezeiască lucrare, constată și poetul, cum o
făcuse și sculptorul Brâncuși, gorjan de-a binele!
Îi întâlnim în inspirația lor inefabilă, vorbind de
porți, de sărut, de tăceri într-o cifrare secretă...
Inspirat de carnea versului-brazdă, pe ogorul
cărții (ar fi spus cândva Costea Marinoiu!) voi
dărui câteva reflexii induse, prietenului Ilie Gorjan
pentru a ilustra jocul de doi al tainei jumătăților

vremii lui, luptând pentru salvgardarea credinței acesteia în
fața imperialismului islamic și respectând diversitatea creștină
și etnică. Acum peste patru veacuri, dădea semnul deșteptării...
urmașilor coloniști romani și substratului dacic, că una sunt și
că Unitatea lor este posibilă, când vremurile vor fi prielnice! La
început de secol XVIII disputa nu avea culoare etnică, așa cum se
reprofilează lupta în secolele al XIX-lea și al XX-lea! În anul 2020
perspectiva evaluării simbolului Mihai Viteazul este europeană,
cu redefinirea etnicității, cetățeniei și apartenenței! Milenarismul
și naționalismul rigid (mitic, ori cu istorii contrafăcute!) nu mai
pot sta,valabil, ci doar anacronic, la aceeași masă. Oricum,
însă, pentru anulare, balanța tăcerii trebuie ținută în echilibrul
contrargumentelor. Până la asimilarea înnoirilor și stingerea
prejudecăților, simbolurile trebuie să-și facă funcția, ritualul
trebuie să-și slujească sfinții. Simțirea stării de fapt este diferită
între cei de acasă (aflați sub chingile celor canonice: „cultura de
porunceală” a propagandei cu vitrina oficială a notorietății/uneori
și personalității certe!) și cei plecați/ ori alungați. Între spiritul
liber, și cel cenzurat disputa este permanent în scenă. Interiorul
se impune, marginalizând pe cei plecați! Cei plecați, își asumă ca
o trebuință necesară „recucerirea adevărului despre noi”, pus în
surdină, ori interzis oficial, din interior. La spiritualizarea hotarelor
și sublimul acasă se globalizează și cei risipiți se pot nutri la periferie
de bătaia inimii culturii identitare. Luăm un exemplu, circumscris
temei noastre. Prin 2006, George Roca, ardeleanul din Australia (a
condus la Sydney, revista de cultură „Spirit Românesc”!), edita la

ARTA COREGRAFICĂ...

(Urmare din pag. 8)
Cortina este trasă, auditoriul larg, de toate vârstele așteaptă cu nerăbdare. Aceasta este ceea ce noi presupunem a se întâmpla
dincolo de ce este perceptibil. În spate, noi, îmbrăcăm rolul pe care ni l-am asumat și pe care îl trăim cu toată inima. Gongurile, ce
avertizează începerea efectivă, deschiderea porților lumii pe care noi urmează a o povestii, se realizează odată cu orchestra ce inițiază
această mișcare prin uvertură. Simțim iubire, invidie, ură, teamă, nesiguranță, experimentăm extazul, agonia, suntem alți oameni
pentru puțin. Baletul „Manon” este un astfel de balet. Lumina reflectoarelor și negrul tăciune pe care îl vedem în momentul ridicării
cortinei, ne taie de multe ori respirația și împrăștie orice gând, frică, nesiguranță, induce o stare de meditație, de liniște profundă a
minții în care nimeni și nimic nu poate interveni și perturba acea stare.
În concluzie, arta spectacolului reprezintă menirea fiecărui artist, indiferent de ramură în care acesta inovează. Artiști sunt în pri-mul
rând oameni, ceea ce îi obligă să se supună condiției de om, înaintea celei de artist. Cu toate acestea, arta nu include doar ceea ce societatea consideră și asimilează ca fiind artă, în conformitate cu propriile percepții. Arta este pretutindeni și poate fi creată de oricine. Arta
nu este un atribut și un omagiu de care sunt îndreptățite doar anumite persoane a se bucura, deoarece aparține fiecăruia dintre noi.

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.

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 23 august 2020

cuprinse în cercul clipă rotundă
și pentru sculptorul genial: „Întru
clipa aceea, acel minut/Rotundă
clipa albă, scăpără cuvânt/Totul
s-a-nchis într-un sărut/Și-n centrul cer(c)ului: nou început!”
„Umple-te roată cu cele de har!/
Liniște eternă, repaus tăcut/Dăne noi aripi și zborul în dar!/ Și
pasul... unui nou început!” „E duce timpul ca o lună plină,/Cu
doamna mea de liniște-n grădină/ cu simfonie sfântă umpleam
cerul/Primeam tot rodul, dar
nicicând misterul!”; „Voi clipe de
umblet rotunde/Unde vă ascundeți? Unde?/ Mamei mele, suferință albă/Perle
să vă dau, într-o salbă!”.
Portret cu idei și linii solemne, lume încrustată cu semne, sărut de poveste din daltă,
ori scris cu dragoste înaltă (scripta manent!),
ochi rotund, clipind și rotind luminile duratei
sub boltiri la margine de eternitate, cu povestea
întreagă pe labirintul pietrei (și cu modelul
sculptorului!), respiră cu dor aceea ce inspirația
fecundă a vibrat cântecul promis al lui Ilie
Gorjan.
Cu mulțumiri pentru darul tău, tocmai
clipa rotundă a taifasului nostru! La mulți ani,
prietene!

„Carpathia Press” un studiu din al cărui...„Argument” reținem: „De
când mă știu am fost interesat de domnitorii noștri. De la Decebal
la Mihai Întâiul! Aeceștia reprezintă esența supușilor lor, sunt cei
care , prin faptele de arme, de vitejie, prin intelect, diplomație,
cultură, viziune artistică, au promovat țara și au aliniat-o altor
nații cu tradiție istorică...”. Vremurile, de sub corectitudinea...
politică, impun perspective obligatorii pentru uzul didactic și
public și uneori susțin (din interes partizan!) încheieri diametral
opuse. Vezi marele decalaj al expunerii între adevărul revizuit al
diasporei (să numim așa curentul celor plecați!) și numita elită
interioară angajată și plătită de porunca din scaunele puterii
de acasă (putere de orice fel!). Constatăm aici că punctele de
vedere ale centrului și ale risipirii globale, privind „materia” și
„sufletul” românesc au întâlnirea în simbolurile rezistente, și cu
ele se operează simultan: centrifug (larg cuprinzător!) și centripet
(permanent în căutarea izvorului proaspăt!), ca o bătaie a inimii
interioare cu chemare acasă, ca un reflux oceanic să fie acasa
peste tot pe lărgimea lumii! Mihai spirit de Arhanghel prin cerul
înalt, ne este tuturor românilor... îndemn la Unitate de neam...
August 2020

Ziar de cultură realizat de Asociația ECOSTAR 21
Editura INTOL - PRESS, prin SC INTOL SRL și
SENATUL SENIORILOR VÂLCEA
Director:
Gheorghe DUMITRAȘCU
Director IT:
Bogdan CICHIRDAN
Seniori editori:
Arhim. Veniamin MICLE
Constantin ZĂRNESCU
Mihai SPORIȘ
Redactor șef:
Petre CICHIRDAN
Redactor:
Ana-Maria LAZĂR
Secretar de redacție: Simona Maria KIS
Publiciști:
Felix SIMA
Gheorghe SPORIȘ
Emil MANZUR (coresp. Timiș)
Gheorghe PANTELIMON
Ioan DURĂ
Florian TĂNĂSESCU
Ilie GORJAN
Constantin MĂNESCU
Nicolae NISTOR
Mihai MUSTEȚEA
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU
Tehnoredactare computerizată: Ana-Maria LAZĂR
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel./Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro
Preț: 3 lei

