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„ÎNSEMNĂRI” DESPRE POLITICA
ELECTORALĂ ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
Gheorghe DUMITRAȘCU

O democraţie cu slăbiciuni
inerente

D

rumul spre o democraţie electorală,
deschis de legiferarea votului
universal în noiembrie 1919, a fost un act
pozitiv care a marcat şi a contribuit decisiv
la democratizarea societăţii româneşti, la
înscrierea ei pe linia de evoluţie a statelor europene moderne.
Acordarea votului universal, atât de dorit de români, nu a fost
urmată de preocuparea liderilor politici pentru educaţia politică
(civică) a cetăţenilor, din contră partidele politice urmăreau să
câştige cu orice preţ votul alegătorilor. Această carenţă, care
se va perpetua în toată perioada interbelică, a sesizat-o – încă
din 1926 – P.P. Negulescu, care
scria: „suprasolicitarea demagogică a celor ce voiau să acapareze, cu orice preţ, corpul
electoral, promisiunile irealizabile ce se făceau cu inima
uşoară la fiecare pas, calomnierea neruşinată a adversarilor, fără nicio teamă de sancţiuni, negarea brutală a evidenţei fără nicio grijă de inevitabila dezminţire a faptelor,
au pricinuit alterarea îngrijorătoare a sufletului maselor. Au alimentat curentele subversive, au aţâţat urile de clasă şi mai ales au provocat o
descurajare şi o dezorientare profundă a părţii celei mai bune
a corpului electoral”1.
În cadrul construcţiei democratice Parlamentul a fost o
instituţie prestigioasă care a adoptat legi esenţiale pentru
dezvoltarea statului român, a fost un înalt for de dezbateri
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politice la care au participat personalităţi ilustre precum: Ion
I.C. Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Virgil
Madgearu, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu, I.G. Duca, dr.
Vaida-Voievod, dr. N. Lupu, Grigore Iunian, Octavian Goga,
Mihail Manoilescu ş.a. Dar nu mai puţin adevărat era faptul
că unii dintre „aleşii naţiunii” uitau cu totul de promisiunile
făcute în timpul campaniei electorale şi de cei care leau acordat votul. În acest context, presa, „cea de-a patra
putere în stat”, a adus o contribuţie majoră la educaţia civică
a cetăţenilor, la demascarea abuzurilor comise de autorităţi
şi politicieni, la promovarea valorilor autentice în domeniul
creaţiei umane. Pe de altă parte, o bună parte a presei a
cultivat subiectivismul şi intoleranţa. Încă din 1920, N. Iorga
atrăgea atenţia că „starea de după război, când presa ar avea
cea mai mare operă mobilizatoare de împlinit, tocmai atunci
presa română a contribuit esenţial să înduşmănească oamenii,
să facă a se urâ oameni care se
duşmăneau şi fără de aceasta
şi nu mai trebuie să vie presa
ca să toarne un pic de otravă
pentru a face irespirabil aerul
din viaţa noastră politică2.
În anii care au urmat situaţia nu numai că nu s-a ameliorat, dar a devenit gravă practicându-se pe scară largă calomnia şi şantajul. S-a ajuns
ca între legislaţie şi aplicarea
acesteia să existe o mare discrepanţă. Astfel, niciun mare proces, în care au fost implicaţi
lideri politici ca urmare a unor afaceri scandaloase pe seama
bugetului de stat, nu s-a încheiat cu dezvăluirea până la capăt
a vinovaţilor şi condamnarea lor. Tot în această perioadă opţiunile electoratului au fost extrem de contradictorii deoarece
un număr foarte mare de cetăţeni nu aveau cultură politică
şi un discernământ propriu. Aceştia au votat în funcţie de o
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anumită stare de spirit, generată de speranţele puse într-un om
providenţial care va trage la răspundere pe răufăcători şi va aduce
„îndreptarea ţării”. Mulţi cetăţeni s-au prezentat la urne pentru
că votul era obligatoriu şi pentru a scăpa de o eventuală amendă.
Alteori, alegătorii au pus ştampila pe prima pagină – unde era de
fiecare dată lista partidului de la guvernare – socotind că, dacă
aşa au hotărât „cei de la Bucureşti şi mai ales Regele”, să aducă
acel partid la guvern, înseamnă că „aşa e bine”.
Pe de altă parte, cei mai mulţi
dintre liderii politici români nu
numai că nu erau preocupaţi
de imaginea ţării în străinătate,
dar contribuiau la deteriorarea
acesteia în mod conștient. Se
cunoaşte că, de fiecare dată,
campania de răsturnare a
guvernului României începea
în străinătate, liderii partidelor
din opoziţie făceau declaraţii
fulminante, afirmând că guvernul
de la Bucureşti, care promova o
politică dictatorială, era urât de
cetăţeni, că ţara se afla în preajma
războiului civil şi că, pentru „liniştea Europei”, acel guvern trebuie
înlăturat fără întârziere. Astfel s-a creat imaginea unui stat nesigur,
măcinat de grave conflicte interne. Această imagine era „îngroşată”
de unii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale şi de statele
revizioniste, mai ales de Ungaria, de organizaţii internaţionale
care acreditau ideea că statul român promova o politică ostilă faţă
de minorităţi. Spre sfârşitul perioadei interbelice această imagine
a României devenise un clişeu puternic mediatizat de cercurile
interesate.
Cu toate greutăţile şi stângăciile politicii electorale desfăşurate
în perioada interbelică, nu poate fi contestat faptul că regimul
decmocratic a fost, în esenţa lui, pozitiv. În fond, toate realizările
României din această perioadă sunt legate de acest regim. În numai
două decenii România a recuperat o bună parte din distanţa care
o despărţea de statele dezvoltate ale Europei. În unele domenii –
cum au fost învăţământul, ştiinţa, cultura, performanţele tehnice
– România se afla, efectiv, la nivelul standardelor europene. Dar
cei care urmăreau să compromită regimul democratic au căutat
şi, în bună parte, au reuşit să pună în evidenţă numai aspectele
negative, să speculeze nemulţumirile fireşti sau credibilitatea
unor cetăţeni, să creeze o stare de spirit ostilă partidelor politice,
care, erau prezentate în culorile cele mai întunecate.
Tot în această perioadă ascensiunea forţelor de extremă
dreaptă pe continentul european, au favorizat această evoluţie şi
în România. De fapt, atitudinea factorilor de decizie, discrepanţa
dintre vorbe şi fapte, politica guvernanţilor, care au făcut ca statul
să fie receptat de mulţi cetăţeni ca un stat neputincios, ca un
colector de taxe şi impozite, permanenta dispută între partidele
politice, care se contestau reciproc, derutând populaţia, au
discreditat regimul democratic pluripartidist. Această atmosferă
de deznădejde şi confuzie, care s-a extins în rândul cetăţenilor,
a permis lui Carol al II-lea ca, la 10 februarie 1938, să apară în
postura de „salvator” al statului, al ordinii şi al liniştii interne.

Campaniile electorale
Numeroşi oameni politici, scriitori, oameni de ştiinţă şi cultură,
ziarişti, au exprimat în lucrări cu caracter memorialistic sau în
presa cotidiană, aspecte cu privire la mersul politicii româneşti
în anii democratici interbelici. Pornind de la faptul că politica şi
modul de desfăşurare a acesteia constituie o expresie a nivelului
de civilizaţie al unui popor, campaniile electorale au purtat
amprenta nivelului de cultură dobândit de competitori, reflectat
atât în discursurile publice entuziaste cât şi în comportamentul
moral al candidaţilor.
Până în 1918 politica era apanajul unui grup restrâns de
cetăţeni iar activitatea guvernamentală se realiza prin două mari
formaţiuni politice – Partidul Conservator şi Partidul Naţional
Liberal. Pentru a mai domoli pasiunile politice ale românilor şi
dorinţa lor de schimbare, Regele Carol I iniţiase sistemul rotaţiei
guvernamentale, adică perindarea alternativă a celor două mari
partide la putere.
Menținerea votului cenzitar constituia un mare inconveninent
deoarece bloca participarea în masă la vot a cetăţenilor, iar
numărul alegătorilor era extrem de mic. De pildă, în 1914 s-au
înregistrat la nivel de ţară un număr de 110.000 cetăţeni cu drept
de vot. Ţărănimea, care constituia covârşitoarea majoritate a
populaţiei, vota prin delegaţi (indirect), astfel că nu era efectiv
antrenată în disputa politică. În mediul orăşenesc, candidatul îl
vizita pe fiecare alegător de circumscripţie însoţit de un agent dând
lămuriri asupra chestiunilor ce-l interesau pe alegător. Candidatul,

indiferent de care partid aparţinea, trebuia să respecte un anumit
protocol impus de gazda-alegător, să servească cafele negre, un
pahar cu pelin amar şi diferite „şerbeturi” pe care nu le putea
refuza pentru că exista riscul pierderii votului3.
Schimbări esenţiale în câmpul electoral se petrec după
legiferarea votului universal, în noiembrie 1918, când politica a
intrat în viaţa cotidiană a milioane de români, când un mandat
de deputat se obţinea prin votul a 50.000 de alegători, adică de
125 de ori mai mulţi comparativ
cu 1914. În aceste condiţii
candidatul nu mai putea vizita
pe fiecare alegător, el fiind
nevoit să facă adevărate turnee
electorale prin oraşele şi satele
judeţului, ale circumscripţiei
respective. Cât priveşte starea
de spirit a maselor populare se
constată o emancipare rapidă a
acestora cu revendicări sporite
pentru drepturi democratice şi
îmbunătăţirea condiţiilor lor de
viaţă. De această dată, întrunirile
electorale nu se mai organizau în
săli publice, cu participarea câtorva sute de cetăţeni, ci în piaţă
şi în stradă, unde veneau mii şi chiar zeci de mii de oameni. La
sate, întrunirile nu se mai ţineau într-o sală de clasă, acestea au
fost înlocuite cu adunări mai ample de oameni, desfăşurate în
faţa primăriei sau chiar la cârciumă. Frazele despre „democraţie”,
despre „scumpa noastră ţărișoară” ş.a. au fost înlocuite cu
„promisiuni” concrete, pe baza cărora să obţină voturile
cetăţenilor.
După Primul Război Mondial continuau să-şi desfăşoare
activitatea cele două mari partide istorice – PNL şi PNŢ, care se
antrenau în dispute politice pentru putere, prezentând naţiunii
întregi o serie de promisiuni însoţite de sloganuri zgomotoase
care se armonizau prin conţinutul lor demagogic. În anii 19221937 numărul formaţiunilor politice a crescut existând tot
spectrul politic – de stânga şi de dreapta – însă, cele care s-au
impus, ca număr de alegători şi ca timp de guvernare, au rămas
tot cele două mari partide politice menţionate.
Cu cât ne apropiem de sfârşitul
perioadei interbelice cetăţeanul de rând
privea tot mai dezorientat evoluţia vieţii
politice din România, nemaiştiind spre
cine să-şi îndrepte speranţele. Marele
economist şi cunoscut om politic din
perioada interbelică, Mihail Manoilescu
aprecia: „Toate curentele şi toate
personalităţile politice au proclamat pe
rând în faţa ţării noi idealuri şi au trezit
noi iluzii. Şi toate au sfârşit cu o nouă
dezamăgire. Mitul Averescu, idealul
ţărănist, legenda lui Carol, credinţa în
legionari, toate s-au sfărâmat, rând pe
rând, în sufletul încărcat de nădejdi
neîmplinite ale unui popor bun, care-şi
aşteaptă şi azi mântuirea”4. Mântuirea
aşteptată de popor nu s-a produs, în
schimb,
permanentele
confruntări
politice au condus la o continuă și rapidă
fluctuaţie a partidelor ajunse la putere şi
la o instabilitate guvernamentală. Numai
în primul deceniu s-au perindat la cârma
ţării 11 guverne iar în cel de-al doilea, 22
de cabinete.
În cei 22 de ani ai perioadei interbelice România a avut 33 de
guverne, ceea ce însemna o durată medie de opt luni fiecare. În
acest timp au existat două guvernări (ambele liberale) care s-au
menţinut timp de patru ani fiecare (1922-1926; 1933-1937). Au
fost guverne care au durat mai puţin de două luni, iar şase – o
săptămână şi chiar câteva zile. Devenise deja o regulă ca atunci
când se schimba partidul de guvernare se organizau alegeri
parlamentare, astfel că, în anii interbelici au avut loc 11 alegeri
parlamentare, deşi conform Constituţiei, durata unei legislaturi
era de 4 ani. Numai două Parlamente (alese în 1922 şi respectiv
1933) şi-au dus până la capăt mandatul, celelalte fiind dizolvate
înainte de termen, prin decrete regale5.
Nesiguranţa unei continuităţi în guvernare, reflectată în
schimbări atât de frecvente, a derutat electoratul care nu avea
o pregătire politică adecvată, iar o mare parte dintre alegători
erau analfabeţi. Elita politică nu a acordat atenţia cuvenită şi nu
s-a preocupat de educaţia civică a alegătorilor ci de obţinerea cu
orice preţ a victoriei electorale. Documentele memorialistice şi
presa vremii arată nenumărate cazuri de abuzuri şi ilegalităţi ale

guvernanţilor, fapt ce a determinat, întotdeauna, ca partidele de
opoziţie să nu recunoască rezultatul alegerilor.
Privite în general, alegerile din perioada interbelică au
cunoscut evoluţii spectaculoase, dar întotdeauna partidul
aflat la putere a obţinut cel mai mare număr de voturi. Existau
alegători care nu aveau o opţiune politică dar care, fiind obligaţi,
conform legii electorale, să se prezinte la urne, votau întotdeuna
cu guvernul. În unele situaţii funcţiona o anumită afinitate între
candidaţi şi alegători, bazată pe relaţii de rudenie, de oferte de
servicii funcţionăreşti, de profituri reciproce sau de unele realizări
concrete de care beneficiau alegătorii.

Contestarea rezultatelor alegerilor şi
legitimitatea Parlamentului
Revenind la politica electorală a anilor de după înfăptuirea
Marii Uniri şi oprindu-ne la alegerile din noiembrie 1919, acestea
au arătat pentru prima dată rolul cetăţenilor care, prin votul lor,
au răsturnat ierarhia politică, aducând în prim plan partidele din
provinciile unite: s-a pus capăt rotaţiei guvernamentale, Partidul
Conservator suferind o grea înfrângere. Aparatul de stat nu a
putut asigura nici victoria P.N.L.
Istoricul Nicolae Iorga, în una dintre lucrările sale
memorialistice, relata că a candidat pentru un loc de deputat
în judeţul Sibiu. „Am fost pretutindeni, de obicei singur, ori cu
vreun tinerel care era în stare doar să-mi arate drumul din sat
în sat, timp de mai mult de o săptămână”. S-a bucurat de o
„primire ospitalieră, cu călăreţi ieşiţi la marginea satelor, cu
covoarele scoase la fereşti şi florile pe masă, cu poftitul înăuntrul
frumoaselor case îmbulzite de mulţimea ţesăturilor şi ospăţul
împreună, cu închinările de pahare”. Profesorul se deplasa dintrun sat în altul cu căruţa, în timp ce candidaţii guvernamentali
călătoreau cu automobilul, „afişele guvernului se lipeau şi la
Şilişte, pe uşa bisericii, preoţii se ascundeau, banii şi făgăduielile
de pământ, de păşune, se uneau pentru încă una din falsificările
cu care se ţine «democraţia» zilelor noastre”. În aceste condiţii,
„Rezultatul era de aşteptat. Unde ajungeam, urna se închisese, şi
înainte de amiază”. A fost ales candidatul guvernului6.
Aceeaşi politică folosită în „democraţia” noilor alegeri, o
relatează savantul român cu prilejul participării, în anul 1920, şi
la campania electorală din Vechiul Regat,
unde „se lucra pe faţă”. În timpul unei
întruniri a opoziţiei, la Brăila, „o ploaie de
pietre s-a abătut asupra noastră”; unul
dintre cei care au năvălit în sală a rupt
stinghia de la marginea scenei, cu care a
sfărâmat paharul de sticlă cu apă aflat pe
masă, N. Iorga şi amicii săi politici au ieşit
din clădire, unde, „urlând, un cetăţean mă
apucă de mână, pe când celălalt căuta în
brâu obiectul ce trebuia să mă spintece”.
În acel moment periculos a avut noroc
de intervenţia unui alt adept al său „care
a venit tocmai la timp «ca să nu simt în
carnea mea prima dictatură populară în
România»”. Candidatul de la Brăila avea
să explice că omul acela „nu vroia altceva
decât să-mi scurteze barba”7.
În martie 1922 s-a instaurat obiceiul ca
partidele politice din opoziţie să conteste
rezultatul alegerilor şi legitimitatea noului
Parlament. Liderul ţărănist Ion Mihalache
declara: „Nu au fost alegeri. Suntem
în plină revoluţie a oligarhiei împotriva
democraţiei”, iar Comitetul Executiv
al Partidului Ţărănesc aprecia că „actualul Parlament, nefiind
expresia adevăratei voinţe a ţării, liber arătată, este lipsit de bază
legală şi de autoritate morală”8.
Iuliu Maniu susţinea că ziua alegerilor s-a transformat „într-o
ruşine naţională şi într-un scandal european”9. Alegerile din mai
1926 au fost câştigate de Partidul Poporului, iar Ion Mihalache
şi Iuliu Maniu, nemulţumiţi şi de modul cum s-au desfăşurat au
contestat alegerile. Ei au trimis un memoriu Regelui Ferdinand,
în care afirmau că, ţara trăieşte „sub un regim de fraudare
constituţională[...]. Noi, în lupta electorală, nu mai întâlnim în
calea noastră adversari politici. Pretutindeni numai armata şi
jandarmeria duc campanie împotriva partidelor noastre”10. Iuliu
Maniu declara, în urma alegerilor parlamentare (1927), că nu a
rezultat un Parlament, ci „o adunătură parlamentară culeasă prin
furt şi fraudă”11.
La rândul său Nicolae Iorga aprecia: „A fost bătaie cu băţul şi
cu puşca, şi a fost, de la un capăt la altul al ţării, bătaie, cea mai
urâtă şi mai necinstitoare bătaie, ca la sălbatici”12.
(Continuare în pag. 12)
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STRĂMUTAREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI MUCENIC IOAN CEL NOU
DE LA SUCEAVA LA MĂNĂSTIREA TURNU ÎN ZIUA DE 6 APRILIE 1944,
CONSEMNATĂ DE LECA MORARIU ÎN ,,JURNAL VÂLCEAN (1944-1948)’’
Pr. Dr. Ioan DURĂ

Î

n ,,aprilie-mai 1944” a început ocupația
militară sovietică în România, atunci
,,când Armata roșie a pătruns în Moldova și
a continuat până în anul 1958”1. Era, de fapt,
«a 12 invazie a armatei ruse pe teritoriul național român, cu nume schimbat în „Armata
Roșie” sau „sovietică”.»2. Și potrivit celor scrise
de Aurel Sergiu Marinescu într-una din cărțile sale document, ,,cea de-a 12-a invazie
(1944-1958) a fost mai sălbatică și mai devastatoare decât
celelalte unsprezece, datorită fărădelegilor săvârșite la un nivel
de neimaginat, în toți acei ani cât au ocupat țara”3. De altfel, Aurel
Sergiu Marinescu în cele două volume ale cărții sale ,,1944-1958.
Armata roșie în România”, publicate în 2001, prezintă în baza unor
documente din arhive o mare parte a acelor fărădelegi săvârșite de
armata rusă pe teritoriul național român, îndeosebi în 1944-1945,
dar care nu fac, firește, obiectul cerecetării în rândurile de față.
Despre fărădelegile comise de ostași ai Armatei roșii pe
teritoriul național român în timpul celei de a 12-a invazii, și
îndeosebi în primul an al acesteia, au lăsat însemnări cărturari și
patrioți români, contemporani ai acelor ani, 1944-1958.
Acele însemnări lăsate dezvăluiau fărădelegi ale oamenilor
Armatei roșii săvârșite, de cele mai multe ori, doar într-o localitate
sau județ. Cum este și cazul însemnărilor cărturarului bucovinean
Leca Morariu, prezentate în jurnalul intitulat ,,Jurnalul vâlcean”, în
care menționează fărădelegi ale Armatei roșii săvârșite în Râmnicu
Vâlcea, localitate în care s-a refugiat de la Cernăuți, împreună
cu alți intelectuali români de seamă, din fața iminentei invazii a
Armatei roșii, la 21 martie 1944, pe teritoriul național român.
Leca Morariu4 (13/25 iulie 1888-15 decembrie 1963) și-a scris
însemnările sale în ,,Jurnal Vâlcean”, ,,în mod regulat vreme de
aproape două decenii, între 1944-1963”5, adică de la 26 martie
1944, când a ajuns în Râmnicu Vâlcea și până în 19636, an în care
a trecut la cele veșnice în același oraș. Cu precizarea că, până
în prezent (noiembrie 2020), doar însemnările lui Leca Morariu
datate din anii 1944-1948 au fost publicate postum, cu titlul
,,Jurnal Vâlcean (1944-1948)”, și acestea abia în 2012, la Iași.
Într-una din însemnările sale din 4 iulie 1944, fostul profesor
la catedra de literatură modernă și folclor de la Universitatea
din Cernăți, Leca Morariu, literat și folclorist renumit, prezintă,
pe larg7, vizita sa și a distinsei sale soții, Octavia Lupu, pianistă
consacrată și om de cultură și de credință creștină ortodoxă, la
mănăstirea Turnu; aflată pe partea stângă a Oltului (în Muntenia)
în apropiere de Călimănești, situat pe partea dreaptă a râului (în
Oltenia). Ambii, Leca Morariu și Octavia Lupu, erau credincioși
practicanți ai Bisericii Ortodoxe. De altfel, Leca Morariu era fiul
preotului Constantin Morariu din Cernăuți și ,,nepot al vestitului
Mitropolit Silvestru al Bucovinei și Dalmației”8.
După refugiul lor la Râmnicu Vâlcea, Leca Morariu și Octavia
Lupu s-au dus să cunoască și să se închine la mai multe mănăstiri
aflate la aproximativ câțiva zeci de kilometri de Râmnicu Vâlcea.
Iar la Mănăstirea Turnu, Leca Morariu și soția sa au mers spre a
se închina și a se ruga la moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou
de la Suceava, cel care era ocrotitor și al Comăneștii Sucevei, locul
de naștere al Octaviei Lupu. Moaștele Sfântului Mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava au fost trimise de autoritățile bisericești la
Mănăstirea Turnu, la 26 martie 1944, spre a fi la adăpost sigur și
a nu fi luate cu forța, furate sau profanate după intrarea Armatei
roșii pe teritoriul național românesc.
Iată, mai jos, cele consemnate de Leca Morariu privitoare
la strămutarea moaștelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava la Mănăstirea Turnu, în 1944, și la închinarea ,,cu lacrimi’’,
însoțită de rugăciunile sale și ale soției, laracla sfântului din
Bucovina lor natală, la care se gândeau cu nostalgie și nădejdea
reîntoarcerii.
,,IULIE 1944
Marți, 4 iulie.
... Coborâm în gara Mănăstirea Turnu. Mai coboară și alt
tineret. Drum îmbietor, adevărat mănăstiresc. Pe stânga fânaț, în
parte cu căpițe. Parfum de fân...
... Dar intrăm la Sf. Raclă a Sfântului nostru Martir și Erou: Sf.

Ioan de la Suceava- fugit (în 26/III) într-o simplă, atât de umilă raclă
de lemn- cea de argint (studiată de dr. Orest Luția), betonată fiind,
în grabă și pentru a nu produce panică, a rămas locului! Sfântul
a ajuns la mănăstirea Turnu în 6/IV. Paznicul lui e ieromonahul
Ieronim Sofițchi, licențiat în teologie (din Marginea, jud. Rădăuți).
... Ne închinăm - cu lacrimi, mai ales Upușorul9 meu... - Sucevei,
copilăriei, Bucovinei, Sânzienilor cu corul lui G. Muzicescu, cu
fanfara militară de la Fălticeni, cu Mămuca odihnind o clipă pe
cerdacul școalei mele primare... Fotografiez’’10.
Din cele scrise de Leca Morariu în ,,Jurnal vâlcean” despre
moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava aflate
în 1944-1945 la Mănăstirea Turnu aflăm lucruri importante și
anume: a) că moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou au fost
strămutate de la Suceava la Mănăstirea Turnu în 1944; b) că
moaștele au fost așezate într-o ,,umilă raclă de lemn”, spre a fi
mai ușor transportate și astrucate de vederea celor din jur; c) că
moaștele au plecat de la Suceava la 26 martie
1944 și au ajuns la Mănăstirea Turnu la 6
aprilie a aceluiași an; d) că paznicul moaștelor
Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
era ieromonahul bucovinean Ieronim Sofițchi;
e) că pentru ei, Leca Morariu și șoția sa, Octavia
Lupu, Sfântul Ioan de la Suceava era ,,Sfântul
nostru Martir și Erou”!
Demn de precizat este că strămutarea moaștelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava la Mănăstirea Turnu în 1944 a rămas
neamintită, cu desăvârșire, în lucrări consacrate
sfântului publicate din acel an și până în
prezent, 2020. Nici chiar în ediția a III-a a cărții
Părintelui Profesor Dr. Mircea Păcurariu ,,Sfinți
daco-români și români”, publicată la Editura
Trinitas de la Iași din 2007, paginile 256-263.
În schimb, în cartea Părintelui profesor
Mircea Păcurariu, la paginile 260-262, găsim
consemnate strămutările moaștelor Sfântului Mucenic Ioan
cel Nou de la Suceava anterioare celei de la Mănăstirea Turnu
din 1944, și anume: 1) La 1415 au fost aduse cinstitele moaște
ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de domnitorul Moldovei
Alexandru cel Bun (1400-1432) la Suceava, și depuse în biserica
Mirăuți. La Suceava întrucât era capitala Moldovei și reședința
nou înființatei mitropolii a acesteia. Aici, în biserica de la Mirăuți,
aveau să rămână până în 1589, când moaștele Sfântului Mucenic
Ioan cel Nou au fost strămutate, pentru prima dată, în catedrala
mitropolitană din Suceava, nou ctitorită, cu hramul Sfântul
Gheorghe; 2) în 1686 a avut loc a doua strămutare a cinstitelor
moaște, când urmare invaziei în Moldova a regelui Jan Sobieski
Poloniei cu oaste și a luării mitropolitului Dosoftei ca ostatec canonizat de curând - înaltul ierarh, de teama profanării, a luat
cu sine moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou în Polonia, la
Jolkiew, unde avea să viețuiască până la adormirea sa în Domnul
în 1693; 3) la Jolkiew, cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic Ioan
cel Nou aveau să rămână până în 1783, când episcopul de atunci
de la Rădăuți (Dosoftei Herescu) le-a readus la Suceava, în fosta
catedrală Sfântul Gheorghe, de unde, în timpul Primului Război
Mondial, spre a fi ferite, cinstitele moaște au fost strămutate la
Viena, pentru a treia oară, și adăpostite în capela ortodoxă română
din capitala Imperiului habsburgic; 4) în 1918, după revenirea
Bucovinei la patria-mamă, cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic
Ioan cel Nou au fost readuse de la Viena și reașezate la Suceava,
de unde în 1944, în fața iminentei invazii a armatei sovietice pe
teritoriul național român, au fost strămutate, pentru a patra oară,
în Mănăstirea Turnu.
Așadar, iată că au fost patru strămutări ale moaștelor Sfântului
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.Cu evidențierea faptului,
amintit și mai sus, că a patra strămutare a moaștelor Sfântului
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava la Mănăstirea Turnu nu a
fost semnalată în lucrări apărute după 1945 și până în prezent. Cu
excepția, firește, a cărții ,,Jurnal vâlcean. (1944-1948)’’ a lui Leca
Morariu, publicată în 2012. Însă, și de data aceasta, strămutarea
cinstitelor moaște ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava la Manăstirea Turnu, în 1944, a rămas nesemnalată în
lucrări publicate din 2012 și până în 2021!
Potrivit celor consemnate de Leca Morariu în ,,Jurnal vâlcean’’,

moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou au plecat, deci, de la
Suceava la 26 martie 1944 și au ajuns la Mănăstirea Turnu la 6
aprilie a aceluiași an. Iar la Mănăstirea Turnu cinstitele moaște
ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou aveau să rămână mai bine
de un an, după care s-au reîntors la Suceava. La Suceava, unde
tot în aprilie 1945 sosea din ,,refugiu’’, și tot de la Râmnicu
Vâlcea, Facultatea de Teologie ortodoxă din Cernăuți, evacuată în
primăvara anului 1944 din fața aceleași invazii a armatei roșii.11.
Apropo, tot pe meleaguri vâlcene si-au găsit refugiu în 1944
și personalul Mitropoliei Moldovei de la Îași și arhiva acesteia,
și anume la Mănăstirea Govora, așezământ de călugări până în
1959. Atunci, în primăvara anului 1944, la Mănăstirea Govora, ,,
pentru câteva luni... în salonul principal a fost cazat mitropolitul
Irineu Mihălcescu, în arhondaric arhiereul vicar Valerie Moglan, o
cameră a fost dată exarhului, o alta șoferului, garajul și bucătăria
fiind folosite în comun’’12.
Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
s-a născut în Trapezunt către sfârșitul secolului
al XIII-lea, iar moartea mucenicească a primit-o
,,în jurul anului 133013.
Ocupându-se cu negustoria, Sfântul Ioan
cel Nou s-a dus din Trapezunt la Cetatea Albă14
,,prin anul 1330 sau 1332’’15, unde mărturisind
cu tărie credința ortodoxă în fața dregătorului
musulman al cetății a fost supus multor infiorătoare chinuri și după care nerenunțând la
Hristos i s-a tăiat capul16.
Rămășițele pământești ale mucenicului
Ioan, descoperite neputrezite și răspândind
bună mireasmă au fost depuse în altarul unei
biserici din Cetatea Albă, unde aveau să rămână
,,peste 80 de ani’’17, și care adeverindu-se
tămăduitoare multor rugători și închininători
aveau să fie aduse de domnitorul Alexandru cel
Bun în capitala Moldovei de atunci, Suceava.
De la strămutarea moaștelor sale la Suceava, în 1415, Sfântul
Mucenic Ioan cel Nou18 a fost cinstit drept ocrotitorul Moldovei.
Patronaj spiritual deținut de Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava până la aducerea moaștelor Sfintei Cuvioase Paraschive
de la Constantinopol la Iași de către domnitorul Vasile Lupu cel care a achitat toate datoriile Patriarhiei ecumenice față de
Poartă - și așezate în biserica Mănăstirii ,,Sfinții Trei Ierarhi’’, la 13
iunie 1641. De atunci, din 1641, și până în prezent, ocrotitoarea
Moldovei a devenit Sfânta Cuvioasă Parascheva din capitala
acesteia, Iași.
(30 octombrie 2020 – Bruxelles)
NOTE:
1) Aurel Sergiu Marinescu, 1944-1958. Armata roșie în România, Editura
Vremea, București, 2001, vol. 1, p. 80.
2) Ibidem, p. 6.
3) Ibid., p. 7.
Despre ceea ce a însemnat sovietizarea României, a se vedea, Ioan
Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop: Sovietizarea României (percepții
anglo-americane), Editura Iconica, București, 1993.
4) Cu privire la personalitatea și opera lui Leca Morariu, a se vedea, Liviu
Papuc, Leca Morariu - studiu monografic, Editura, Timpul, Iași, 2004
5) Constantin Poenaru, Viață bucovineană în Râmnicu Vâlcea postbelic.
Postfață la volumul: Leca Morariu, OPERE. Vol. III. Jurnal vâlcean (19441948), Editura Tipo Moldova, Iași, 2012, p. 475
6) Ibidem.
7) Leca Morariu, Jurnal vâlcean (1944-1948), p. 95-99.
8) Liviu Papuc, Cuvânt înainte la volumul: Leca Morariu, op. cit., p. 5.
9) ,,Upușorul’’ era unul din numele dat de Leca Morariu soției sale, cu
multă drăgălășenie.
10) Leca Morariu, op. cit., p. 95-96.
11) Vezi Constantin Poenaru, Postafața cit., p. 472.
12) ,,Mănăstiri ortodoxe.’’. Publicație săptămânală. Nr. 11, p. 1. Editura:
De Agostini Hellas SRL, Atena, 2010.
13) Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinți daco-romani și români. Ediția a
treia. Editura Trinitas, Iași, 2007, p. 257.
14) Mult timp s-a crezut că era vorba de Cetatea Albă de la gurile
Nistrului, ,,oraș care a aparținut secole în șir Moldovei, apoi României
întregite’’, iar mai nou că ar fi, de fapt, ,,o localitate cu același nume lângă
strâmtoarea Kerci, din Crimeea’’. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit.,
p. 260.
15) Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit. p. 257.
16) Ibidem, p. 259.
17) Ibid., p. 260.
18) Sfântul Ioan de la Suceava a fost numit ,,cel Nou’’, ,,spre a se deosebi
de Sfântul Ioan Botezătorul sau de alți sfinți cu acest nume’’. (Pr. Prof. Dr.
Mircea Păcurariu, op. cit., p. 260).
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DESPRE ŞCOALA ONLINE ŞI SĂNĂTATEA COPIILOR
Gheorghe PANTELIMON

O

întrebare care frământă în mod obsesiv locuitorii planetei noastre este
„când se va termina pandemia de COVID19?”. Pentru a oferi un răspuns, epidemiologii
şi experţii în sănătate publică au folosit metode matematice, însă nici cele mai sofisticate
tipuri de calcul nu au putut să estimeze când
se va sfârşi pandemia şi câte persoane va ucide. În consecinţă au analizat ce s-a întâmplat
de-a lungul istoriei cu alte pandemii şi au ajuns la concluzia deloc
încurajatoare că poate dispărea de la sine, cum s-a întâmplat cu
epidemia de Sars din 2003, care a afectat 8400 de persoane din
32 de ţări. Singura boală eradicată prin vaccin a fost variola, în
1980, după campaniile de vaccinare în masă din anii 1960 şi 1970.
Celelalte maladii, printre care rujeola (pojarul), tuberculoza, lepra,
chiar şi ciuma din secolul al XIV-lea – care a fost cea mai cumplită
– nu au dispărut, au devenit endemice, afectând numai anumite
regiuni. Toată lumea îşi pune mari speranţe într-un vaccin anti
COVID-19. La sfârşitul lunii octombrie 2020 existau 11 vaccinuri
în faza finală a testării, însă majoritatea experţilor suţin că acesta
nu va fi disponibil pe scară largă până la mijlocul anului 2021,
iar efectele lui nu vor fi de durată. Oamenii de ştiinţă din Marea
Britanie au avertizat că viaţa nu va reveni complet la normal nici
după vaccinare şi va exista o relaxare treptată. De aceea se spune
că trebuie să ne obişnuim să trăim cu virusul şi să ne protejăm
pentru a nu ne contamina.
Traversăm o perioadă foarte grea. O analiză realizată de
experţii Deutsche Bank avertizează că lumea se află în pragul
unei noi ere, care iniţial va fi caracterizată de dezordine şi de o
slăbire a globalizării, iar anul 2020 marchează un nou început- Era
Dezordinii, care vine după a doua eră a globalizării – 1980-2020.
Pentru Europa următorii 10 ani vor constitui un deceniu
decisiv în care probabil vor creşte divergenţele economice care
vor provoca multe probleme. Desigur că nici România nu va fi
ocolită de efectele acestor transformări radicale. În acest context
vom face unele referiri la dificultăţile reale cu care se confruntă în
prezent învăţământul românesc. Potrivit datelor comunicate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la finele lunii octombrie 2020,
aproape 4000 de şcoli din România funcţionau în scenariul trei,
cel roşu, cursurile desfăşurându-se online. În condiţiile exploziei
numărului îmbolnăvirilor în valul al doilea al epidemiei,începând
cu data de 9 noiembrie a.c., toate școlile din țară au trecut la
sist on line, în timp ce OMS recomandă ca acestea să rămână
deschise.
Întrebarea firească este „dacă învăţământul românesc este
pregătit să se adapteze la această schimbare?”. În perioada care a
trecut după data de 11 martie 2020, când şcolile s-au închis oficial,
ne-am dat seama că în pandemie procesul instructiv-educativ se
realizează mult mai greu decât ne-am imaginat. Fiind o situaţie
nouă au fost multe probleme legate de asigurarea logisticii
necesare, a infrastructurii digitale funcţionale, mai ales în mediul
rural, iar pandemia a adâncit decalajele între şcolile din urban
şi rural. Pe acest fond, în viaţa copiilor, părinţilor, profesorilor,
s-a produs o schimbare uriaşă, spectrul îmbolnăvirii generând
îngrijorare, frică, stres, în unele cazuri chiar suferinţe de ordin
psihic. Neîncrederea în noua formă de învăţământ online este
evidentă. Un sondaj de opinie comandat de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, efectuat în perioada 26 iulie – 3 august 2020, înainte
de deschiderea noului an şcolar, a indicat că numai 14% din părinţi

PE TINE NU TE
MAI AŞTEPT
Versuri: Marian Ilie
Muzica: Marcel Morărescu
(Strofa a I-a)
Pe tine nu te mai aştept
Nu-mi pasă dacă-i rău sau bine
Să mă gândesc încă la tine
Ca un statornic înţelept
Şi, credincios legilor firii,
Din drumul meu să nu m-abat

optează pentru cursuri exclusiv la distanţă. În prezent numărul
lor a crescut la aproape 50%. Un studiu efectuat de World Vision
România (WVR) arată că 40% din copiii din mediul rural nu au
participat la cursurile online în prima perioadă a pandemiei, din
cauză că tabletele nu au ajuns la timp, în unele zone semnalul la
telefon sau la internet este slab sau inexistent, a lipsei echipamentelor pentru conectarea online sau chiar a curentului electric.
Ca urmare, la începutul lunii noiembrie 2020, aproximativ un milion de copii nu aveau acces la învăţătură, situaţie gravă, care a generat nemulţumiri în rândul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Nimeni nu a mai vorbit despre recuperarea materiei care trebuia parcursă pe semestrul al II-lea al anului şcolar trecut. Şcoala
online are multe dezavantaje. Elevii întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor, le lipseşte concentrarea specifică mediului şcolar, nu au rutină de învăţare, interacţiunea profesor-elev este mai
slabă. Chiar şi în învăţământul clasic, cu prezenţă fizică a elevilor
la ore, este greu să-i mobilizezi să participe activ la lecţii. Acum cel
mai dificil este să lucrezi cu clasa pregătitoare sau cu clasa I. De
aceea, mulţi părinţi sunt nevoiţi să-şi mediteze copiii în particular,
mai ales când vorbim despre absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a,
care vor susţine Evaluarea Naţională şi Examenul de Bacalaureat.
Un mare dezavantaj al şcolii online îl constituie lipsa socializării
şi timpul prelungit din faţa calculatorului care le pot schimba unor
copii comportamentul, devenind mai agitaţi, mai irascibili, chiar
furioşi. A dispărut şi simpla îmbrăţişare a colegilor dimineaţa
care copiilor le producea mare bucurie. La grădiniţă preșcolarii
mănâncă separat, se joacă separat, iar locurile de joacă din oraşe
au fost închise o perioadă. Specialiştii avertizează că fără socializare
vor creşte infracţionalitatea juvenilă şi ponderea celor neglijaţi.
Tehnologia îi face pe elevi mai retraşi şi necomunicativi. Cel mai
afectat este procesul de educaţie, de formare a personalităţii, care
are de suferit în lipsa forţei colectivului clasei, ale cărui influenţe
sunt extrem de variate și puternice, a activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare. Centrul de greutate al educaţiei se mută
de la şcoală acasă la copii, multe responsabilităţi fiind transferate
părinţilor, familiei.
Un adversar înverşunat al introducerii computerelor în
instituţiile de învăţământ este psihiatrul german Manfred Spitzer,
care, de 20 de ani urmăreşte felul în care sunt afectate creierele
copiilor de folosirea devis-urilor. În 2012 acesta a lansat volumul
„Demenţa digitală”, care a apărut recent şi în limba română la
Editura Humanitas. În lucrare semnalează modificările care apar
la nivel cerebral ca urmare a folosirii mediilor digitale. Renumitul
psihiatru, doctor în pedagogie, opinează că nu avem încă studii
serioase care să indice în mod clar că digitalizarea în învăţământ
ar fi corelată cu o creştere a performanţelor şcolare. Computerele
nu înseamnă neapărat şi rezultate mai bune ale elevilor, pentru
că dispozitivele digitale duc la o gândire superficială şi distrag
atenţia. Cele mai afectate de interacţiunea prematură a mediilor
digitale sunt procesul de învăţare şi dezvoltarea limbajului.
Smartphon-urile crează dependenţă şi sunt dăunătoare pentru
sănătatea şi educaţia copiilor. De asemenea, prea mult timp
petrecut cu televizorul aprins le afectează limbajul, care nu se mai
dezvoltă la fel de bine şi la fel de repede.
Şi emisiunile destinate copiilor crează dependenţă, pe care
nu o sesizăm. Prin utilizarea acestor mijloace efortul mental al
copiilor este diminuat. Domnia sa consideră că ideal ar fi ca aceste
dispozitive să fie introduse mai târziu, la clasele mai mari, la elevii
cu vârsta de 16-17 ani. Cu cât se amână mai mult folosirea deviceurilor cu atât se pot activa mai bine memoria, creativitatea,
atenţia şi conştientizarea. În cazul în care copiii folosesc din primii

Rămânem pe vecie mirii
La nunta ce nu s-a-ntâmplat
(Refren)
Că te-am iubit cum doar poeţii
Iubesc, înveşmântaţi în har
Şi-i plăsmuiesc icoane vieţii
Iubirii înnălţând altar
Te-am adorat şi rău nu-mi pare
Nici să te uit nu aş putea
Rămâi, dar, muza călătoare
Iluminând singurătatea mea.
(Strofa a II-a)
Pe tine nu te mai aştept
N-aş mai trăi a doua oară

ani de viaţă mediile digitale riscă să dezvolte o condiţie mintală
similară demenţei, pe care o consideră noua boală a copilăriei. De
asemenea crede că tabletele la grădiniţă sunt o „crimă” teribilă
faţă de copii.
Deşi există un trend care urmăreşte înlocuirea vechilor
instrumente folosite la clasă, creta, buretele şi tabla neagră cu
table digitale, tablete sau laptopuri, Manfred Spitzer recomandă
vechile metode. Din cauza folosirii computerelor apar probleme de
educaţie, sociale, dar şi de sănătate. Medicii atrag atenţia asupra
unor boli care pot să apară la copiii care duc o viaţă sedentară,
folosesc tableta, stau prea mult timp în faţa calculatorului sau
televizorului. Sedentarismul este o cauză majoră a obezităţii
care poate să provoace boli cardiovasculare, ale vezicii biliare,
insomnii, depresii şi anumite tipuri de cancer. În prezent incidenţa
obezităţii este în creştere la copii şi adolescenţi, de aceea se
recomandă mişcarea, practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi
sportului. De asemenea pot să apară scolioza şi cifoza (cocoaşă),
care sunt deformaţii ale coloanei vertebrale din cauza unei poziţii
incorecte în bancă sau pe scaun şi hernia cervicală generată de o
suprasolicitare a muşchilor cervicali. De aceea rolul părinţilor, în
campania de educaţie sanitară, este extrem de important.
Nu am prezentat aceste considerente cu intenţia de a produce
derută în rândul părinţilor şi elevilor. Ne aflăm în fața unei
dileme, de aceea aceste probleme trebuie aprofundate şi oferite
răspunsuri, fiindcă trăim în era tehnologiei fără de care progresul
este de neconceput. Și în caz de pandemie elevii trebuie să învețe,
în caz contrar vom avea o generaţie sacrificată şi vom asista la
o explozie a abandonului școlar și a analfabetismului, unde din
păcate ţara noastră deţine un loc fruntaş în Europa. Pentru toţi
factorii care au responsabilităţi în domeniul învăţământului,
începând cu Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, administraţiile publice judeţene şi locale, rămâne
prioritară dotarea tuturor unităţilor de învăţământ cu aparatură
digitală performantă, ca toţi elevii să aibă un dispozitiv conectat
la internet, încât să nu rămână niciunul în afara procesului de
învăţare. Totodată, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia
să elaboreze planuri de învăţământ şi programe şcolare adaptate
noilor cerinţe, care să se axeze pe esenţializarea cunoştinţelor, să
reducă numărul orelor de curs încât elevii să petreacă mai puţin
timp în faţa calculatorului, a dispozitivelor digitale. Statisticile
instituţiilor europene arată că din punct de vedere al numărului
orelor de curs pe zi, elevii din România se plasează la limita de
sus. Totodată este esenţială pregătirea tuturor cadrelor didactice
cu noile cerinţe ale învăţământului la distanţă, cu metodele de
predare şi evaluare a cunoştinţelor elevilor.
Un raport recent al Comisiei Europene care analizează
politicile în diferite segmente ale sistemelor de educaţie din 37
de state europene, arată că România are cea mai redusă finanţare
a educaţiei pe elev, atât în învăţământul primar cât şi în cel
gimnazial, care demonstrează că educaţia din ţara noastră este
profund dezechilibrată şi inechitabilă, iar mediul socio - economic
continuă să influenţeze rezultatele şcolare ele elevilor. Cei din
mediul rural sunt defavorizaţi, o confirmare fiind şi rezultatele
slabe pe care absolvenţii clasei a VIII-a le-au obţinut în acest an
la Evaluarea Naţională. Un alt argument este acela că numai între
3 şi 5 la sută din elevii din mediul rural urmează învăţământul
superior, domeniu în care România se situează pe un loc codaş
în Europa. Pornind de la adevărul că educaţia este prioritatea
fundamentală în dezvoltarea cultural-spirituală şi materială
a poporului român, aceasta trebuie să se situeze în centrul
preocupărilor întregii societăţi.

Acea iluzie fugară
Cu un deznodământ nedrept
N-a fost să fie de durată
Te-ai dus, dar visul nu s-a şters
Rămâi, dar, steaua adorată
Călătorind prin univers

(Refren)
Că te-am iubit cum doar poeţii…
…
Premiul „Ionel Fernic“ la Festival
„Crizantema de Aur” - Târgoviște, 2019
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RUGĂ PENTRU BASARABIA

Î

n aceastã vreme, când teama și speranța se luptã în sufletul
fiecãrui locuitor al acestei țãri, când mai mulți ochi ca oricând
se îndreaptã spre Apus cu nãdejde, iar Unirea pare mai aproape,
am reluat o mai veche rugãciune, pe care am alcãtuit-o cu câțiva ani
în urmã, socotindu-o potrivitã pentru timpul pe care-l traversãm:

Ai auzit rugãciunea lui Ștefan, clopotul Putnei și al Voronețului,
al Cãprianei și al Argeșului, al sufletului însuși chemându-Te pe
Tine sã le faci dreptate și Te-ai îndurat.
Ai auzit doina ciobanilor, naiul lui Zamfir, taragorul
lui Fãrcaș, versul lui Vieru și n-ai putut sã stai nepãsãtor.

,,Doamne, Îți mulțumim! Îți mulțumim, fiindcã ai auzit plânsul
copiilor nevinovați și al orfanilor și Te-ai îndurat.
Îți mulțumim, fiindcã ai auzit plânsul mamelor îndoliate,
blestemele vãduvelor și Te-ai îndurat.
Îți mulțumim, cã ai auzit scrâșnetul bãrbaților încãtușați, ai
înțeles dorul de libertate al robilor și Te-ai îndurat. Îți mulțumim,
cã ai auzit plânsul bãtrânilor și nu i-ai lãsat sã li se stingã pâlpãirea
de speranțã.
Ai auzit rugãciunile apelor, al munților și ale câmpiilor, ale
vitelor și ale pãsãrilor.
Ai auzit rugãciunile poporului Tãu cel greu încercat, cel
sfârtecat și de atâtea ori rãstignit.

Ne-ai pus la încercare credința, dar nu ne-ai lãsat sã ne
pierdem speranța.
Ne-ai pus la încercare tãria, dar firea n-ai lãsat sã ne-o
nimiceascã, fiindcã mari și nepãtrunse sunt planurile Tale pentru
neamul acesta românesc.
La râul Prutului am stat și am plâns, când ne-am adus aminte
de altãdatã, de casa și de masa noastrã, de bucuria de a fimpreunã; când ne-am adus aminte cum ne-au rãpit la miez de
noapte, sfârtecându-ne casa, inima și viața.
La râul Prutului am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte
de morții noștri știuți și neștiuți, de eroii noștri fãrã cruce, de
blestemele și de rugãciunile noastre numai de Tine știute.

La apele Prutului am șezut, ne-am adunat ca puii sub aripile
mamei lor.
Am avut credința cã nu ne vei pãrãsi, am avut tãria sã sperãm,
am avut puterea sã rãbdãm. Doamne,
Îți mulțumim pentru tot și pentru toate!
Dacã Ți-ai întors fața cãtre poporul acesta românesc, ascultã-i
ruga pânã la capãt și dã-i, Doamne, bucuria deplinã.
Un semn așteaptã de la Tine și ca Marea Roșie cea în
douã despicatã de Moise se va aduna și armatele lui faraon
neputincioase vor fi întru nimicnicirea lor.
Aratã-Ți, Doamne, mila Ta, aratã-Ți puterea și dreptatea.
Aratã cã Tu ești Dumnezeul cel adevãrat și nici un domn nu
este mai mare decât Tine.
Aceasta ne e credința, aceasta ne e speranța, aceasta ne e
iubirea, aici, acum și în vecii vecilor, amin”.

Pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA
5 noiembrie 2020 / „OBSERVATORUL” - TORONTO

VORBIM ÎN 1958 DE O LEGE GENERALIZATĂ A BARBARILOR
CARE OR SĂ VINĂ?
Simion Petre

A

dmirabil text…Dar sfârșitul Europei și nu
numai vine de la Picasso și Schӧnberg
care au declarat moartea artei în 1907; și Brâncuși, tot în 1907, prin „Sărutul”, a spus nu! Arta
nu a murit, din contră, va renaște în secolul XX
prin …mine! Brâncuși, prin arta lui deosebit de
plastică, fiind o construcție aproape perfectă,
echilibrată, a transformat modernitatea în…
clasic. El nu a promovat în opera sa, destructurarea, demolarea, idea cubismului. În opera
sa Brâncuși a promovat armonia formelor… i-a
combătut pe toți avangardiștii, prieteni cu el,
deveniți comuniști puțin mai târziu.
Apoi, Eugen Ionescu în „Ucigaș fără simbrie”
instalează în fizionomia sec XX personajul

„Coana Pipa” care arată degradarea secolului
XX…Adunarea gâștelor la butoiul răsturnat,
public, pe care, rând pe rând, s-au cocoțat
politicienii. De fapt prin aproape tot ce scrie
acest mare dramaturg al sec. XX, în prima sa
jumătate, el intuiește marea drama a secolului
în care lumea urmează să fie supusă barbarilor;
unde? în cea mai civilizată parte a Europei. Tot ce
se întâmplă în istoria artelor sec XX în prima sa
jumătate, nu este decât un croncănit de cioară
care prevestește sfârșitul civilizației umane în
termenii ei pozitivi. Noi nu credem, că întreaga
Europă se supune legii anunțată de Sartre sau
initiativei artistice a lui Albert Camus. Cine sunt
vinovații de impunerea comunismului (nicicând
variantă socialistă sau mișcare de stânga,
socialistă. Țările socialiste și foste comuniste și

cele desprinse din URSS au o soartă mai bună,
Cortina de fier le-a izolat de distrugere prin
arma psihologică, de prea multă libertate și
de prea multă îngrădire oarbă în vitamine și
pastille farmaceutice în combaterea stresului…
Europeanul și americanul în primnul rând și-au
pus singuri ștreangul la gât. Unii dintre noi, chiar
de lângă Drăgășani au prevăzut aceste lucruri
încă din anii 70 ai sec XX…Ștefan Dumitrescu, de
pildă, scrie „Calul Troian al omenirii, America!”
în ′78? Sau moartea poporului român o intuiește
din anul 1970!? Eu scriu, la fel, la 17 ani, când
trec calea ferată ca să merg la Olt în măreața sa
Insulă, de la Râmnic: „Cântă cântecul albastrului/
gălbejit marfar/ asasin/ în câmpia muntelui
și-a mării…” („Transfigurări”, Ed. „Sus Arta” vol.
samizdat) 1968… În 1958 se înființează Miliția,

Securitatea care la rândul lor crează unitățile de
gândire sigure ale comunismului: uniunile de
creație! Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiștilor
Plastici și Uniunea Muzicologilor…A se vedea
că nu și Uniunea Ziariștilor Profesioniști fiindcă
aceasta este înființată de Pamfil Șeicaru în
1919!!! …celelalte existau și ele înainte dar se
chemau Asociații… Să nu amestecăm URSS și
sateliții săi europeni cu Franța, italia, Spania
și coloniile lor. Secolul XXI ne demonstrează
că echilibrul creat de Mișcarea Legionară din
România (vezi Al. Florin Tene-„Întoarcerea
din cruciadă…”) de politica gorbaciovistă și
comunistă din țările est europene au creat un
nou fond de problematică care poate face față
provocărilor actuale din sec XXI… Redăm mai jos
articolul din „Confluențe literare“:

IONUȚ ȚENE: „SFÂRȘITUL EUROPEI“ PRECONIZAT ÎNCĂ DIN 1958.
„AȘTEPTÂNDU-I PE BARBARI“!
(Apărut în Confluențe literare, 31 oct. 2020)

Ionuţ ȚENE

E

uropa retrăiește „tendințe și crize”,
din care renaște de fiecare dată,
tonifiată și totuși schimbată, fără să mai
fie totuși la fel. Oswald Spengler prezicea
încă din 1930 „declinul occidentului”, dar
nu a Europei. Albert Camus încă din 1958
prevedea sfârșitul Europei. Experiența sa de
scriitor francez născut și educat în Algeria
l-a făcut să înțeleagă mai bine spiritul
deconstructuvist, care a cuprins Europa în anii celui de-al doilea
război mondial, dar și gulagul stalinist. Inițial, membru al partidului
comunist algerian, din convingere naivă într-o posibilă lume mai
bună, Albert Camus a fost exclus pentru că nu se cadra pe linia
tiranică a Kremlinului și nu dorea ca Algeria să fie transformată
într-o țară socialistă în urma unui război de independență
împotriva metropolei franceze. Autorul romanelor „Străinul”,
„Ciuma”, „Căderea” și „Primul om” a realizat criza Europei în fața
barbariei epocii: nazismul, stalinismul și…imigrația. E un paradox
al marelui scriitor francez. Încă din 1958, proapătul laureat al
Premului Nobel pentru Literatură, Albert Camus era convins că
imigrația va duce la prăbușirea Europei iudeo-creștine și grecoromane. El vedea pierderea Algeriei de către Franța în urma unui
război terorist feroce și extrem de sângeros din partea ambelor

tabere, care se hrăneau reciproc prin crime, ca o retragere a
civilizației occidentale din Africa de nord. El nu s-a lăsat păcălit
de „socialismul” mișcării arabe de independență FLN din Algeria,
care folosea terorismul sângeros împotriva civililor francezi,
femei, copii și bătrâni, ca o metodă de luptă împotriva metropolei
pentru instaurarea unui stat independent comunist Algeria, cu
susținerea Moscovei.
În realitate, mișcarea „socialistă” algeriană finanțată generos
de URSS era doar o parte din vârful aisbergului acțiunii panarabe islamiste cu sediul în Egipt. Pentru aceste păreri expuse
în articolele vremii, Albert Camus a fost atacat atât de partidul
comunist francez și intelecutalii plătiți de sovietici, ca Jean Paul
Sartre, dar și condamnat la moarte de mișcările de gherilă islamiste
pan-arabe. Retragerea francezilor din Algeria e interpretată ca o
fugă de răspundere a Europei din Africa, la renunțarea unei lumi
democratice a păcii și dialogului. Albert Camus, care cunoștea
foarte bine din interior aparatul de propagandă comunist ca
fost membru al partidului plătit de Moscova a perceput pentru
prima dată alianța dintre islamiști și comunismul ateu în lupta
împotriva Occidentului și Europei democrate în general. În 1958,
în plină criză a creației personale, Albert Camus se reîntoarce la
regia de teatru punând în scenă la un teatru parizian finanțat de
ministrul culturii Andre Malraux, o piesă după romanul „Demonii”
de Dostoievski, care deconspiră dezumanizarea unei societăți
fără Dumnezeu și care refuză transcendentul, unde crima și
teroarea este permisă pentru că nu are cezură, măcar ipotetic.

Cine metafizic să o mai condamne? Svidrigailov este personajul
central, care, dacă este ateu și refuză divinitatea, atunci îi este
permis orice: mai ales crima ca mod de existență în societate. Era
un atac la stalinismul și islamismul care și-au dat mâna în Algeria
pentru distrugerea Europei.
„Așteptându-i pe barbari” nu este numai un roman contemporan de succes al scriitorului sud-african JM Coetzee și
recent ecranizat în care joacă Johnny Depp, ci și o profeție a lui
Albert Camus din 1958, care într-o scrisoare către poetul Rene
Char prevede sfârșitul Europei printr-o invazie demografică. Totul
este legat de căderea Algeriei în ecuația unui imperiu islamic pe
care politicienii epocii nu o percepeau fiind infectați de socialismul
marxist. „Pe termen lung, toate continentele (galben, negru și gri)
se vor revărsa peste vechea Europă. Sunt sute și sute de milioane.
Le e foame și nu le e frică de moarte. Noi nu mai știm nici să
murim nici să ucidem. Ar trebui să predicăm, dar Europa nu mai
crede în nimic. Nu ne mai rămâne decât să așteptăm anul o mie
sau un miracol”.
La peste un an de la aceste rânduri scrise, Albert Camus moare
într-un accident de mașină spre Paris, pe 4 ianuarie 1960. Acest
„testament” al lui Albert Camus este cutremurător, „o Europă
care nu mai crede în nimic” este condamnată la moarte, mai întâi
spirituală și apoi fizică. După 1960, peste 1.200.000 francezi nativi
(pieds noirs) din Algeria fug în Franța. Politicienii care nu mai
cred în nimic, nu mai jură pe nimic și refuză transcendența sunt
mesagerii unei morți anunțate: Europa.
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EPISCOPUL IOSIF AL ARGEŞULUI (1793-1820)
ŞI MĂNĂSTIREA HUREZI
Pr. N. MOGA

P

ersonalităţile de seamă ale culturii au
răspândit dintotdeauna multă lumină
în jurul lor, prin ceea ce au făcut, anume,
prin preocuparea lor, prin împlinirea voii Lui
Dumnezeu, prin înţelepciune, jertfă, scrieri
şi dragoste faţă de aproapele. Între aceste
alese personalităţi ale Bisericii Ortodoxe
Române şi ale culturii, la loc de seamă, se
află şi întâiul Episcop al Argeşului, Iosif
Socolescu (1750-1820), de fel din Mălaia de pe Valea Lotrului, de
la a cărui trecere la cele veşnice, în data de 27 octombrie 2020,
s-au împlinit 200 de ani1. Despre viaţa şi activitatea acestui dascăl
de cultură şi simţire românească se pot spune foarte multe, însă,
acestea nu pot fi descrise în câteva rânduri într-un articol. În cele
ce urmează voi evoca un aspect din viaţa acestui ierarh, anume
din perioada când a fost Protosinghel la Episcopia Râmnicului şi
relaţia cu Mănăstirea Hurezi.
Unul dintre cărturarii luminaţi ai secolului al
XVIII-lea a fost Rafail, stareţul Sfintei Mănăstiri
Hurezi în perioada 1783-1791. Înainte de a fi stareţ,
acesta a stat sub ascultarea ierarhilor de la Râmnic,
Chesarie şi Filaret, diortosind (corectând) împreună
cu Protosinghelul Iosif, multe din cărţile care ieşeau
de sub teascurile tiparniţei episcopale. Să amintim
că în această perioadă, Rafail Hurezeanul copiază
“Istoria Rusiei” şi “Viaţa lui Petru cel Mare”, după o
carte slavă care se afla în Biblioteca Mănăstirii Hurezi2. Rafail a fost numit egumen, în noiembrie 1783
de către voievodul Alexandru Ipsilante, precizând
că:
“iaste din părinţi de acolo şi s-au aflat slujind cu
dreptate, cu credinţă şi silinţă desăvârşită la trebile
ce a fost orânduit”.3
În data de 15 februarie 1791, Rafail ieromonahul de la Mănăstirea Hurezi, bolnav fiind, solicita Protosinghelului Iosif (viitorul episcop al Argeşului)4, pe care-l cunoştea foarte bine, să intervină
la Episcopul Filaret al Râmnicului, în vederea numirii egumenului Pahomie de la Polovragi, în postul de stareţ al
Mănăstirii Hurezi, menţionând că:
“De vreme ce eu, Rafail ieromonahul, fiind orânduit cu
dregătoria egumeniei aici la m-rea Hurezului şi ajungându-mă
vreme de multă slăbiciune, am căzut şi la boală de au trecut 4 luni
de când pătimesc, nesimţind nici un fel de uşurinţă, ci tot mai spre
rău viind, am chemat pe toţi părinţii mănăstirii şi i-am întrebat
ce vom face pentru chiverniseala (a conduce s.n.) căşii, fiindcă
dinspre mine nu mai este nicio nădejde. Şi toţi au zis că bună este
întrebarea şi cum că toţi aşa socotesc, că mai bine este cu sfat de
obşte a să face alegere dintre fraţii de postrig (călugări s.n.), decât
a aduce pe alţii străini din alte părţi cu neştiute năravuri.
Deci noi toţi punem mâna pe fratele cel dintre noi, chir
Pahomie, aflându-se încă egumenaşu rânduit de mânăstire la
schitul Polovragi şi îl poftim şi îl cerem nacialnic (funcţionar
superior s.n.), nastavnic (administratorul unei mănăstiri s.n.),
ocârmuitor şi povăţuitor şi îl primim desăvârşit oblăduitoriu
sfintei mănăstiri.
Pentru care cădem înaintea sfinţiei tale părinte protosinghele
Iosife, ca să înştiinţezi pe preasfinţitul stăpân de toate acestea şi
să ni-l şi dăruiască, fiind de trebuinţă sfintei mănăstiri într-această
vreme, având povăţuitori, ca şi noi cu un suflet să fim gata a
alerga supt toate poruncile sfinţiei sale, pentru folosul mănăstirii,
întărind cererea noastră cu iscălituri.
Şi sunt ai sfinţiei tale, cu totul plecaţi.
Roman ieroschimonah,
Antonie prot, Mihail eclesiarh Hurezi, Misail erom., Ghenadie
erom., Pantelimon erom., Ghedeon ipod., Cozma dichiu., David
monahul, Meletie”5.
În urma acestui memoriu, pe care l-a primit Protosinghelul
Iosif, viitorul episcop al Argeşului, întocmeşte şi înaintează
episcopului Filaret un raport în care arată că:
“Prea Sfinţite Părinte,
După înştiinţarea ce am făcut, alaltăieri, pentru egumenul
Hurezului, scriind către părinţi, cum că alegerea de egumen
trebuie să fie de toată obştea mănăstirii şi de câţi se află, făcânduse această scrisoare o trimit către sfinţia ta. Schimnicul (pustnicul

s.n.), tot în slăbiciune îmi scrie că se află şi mi se roagă, deosebit,
ca să isprăvească această treabă până trăieşte, ca să-i fie duhul
odihnit.
1791 febr. 20.
Al prea sf. Prea plecată slugă.
Iosif, protosinghel”.6
După întocmirea acestor formalităţi, n-a trecut mult timp şi
schimnicul Roman (ieromonahul Rafail) a trecut la cele veşnice,
fără a preda averea mănăstirii noului egumen al acesteia, în
persoana lui Pahomie (1791-1804).
După numirea în postul de egumen al mănăstirii Hurezi, prima
grijă a lui Pahomie, om energic, a fost aceea de a reda cultului
sfintele locaşuri. Sfânta biserică cea mare, în timpul răzmeriţei din
anul 1787, a fost închisă pentru spurcăciunile făcute de cei 70 de
robi ce au fost închişi de turci, timp de două luni şi jumătate în
biserică. În vederea curăţării şi sfinţirii bisericii celei mari,
“sfinţirea şi slujirea sfintei liturghii a fost săvârşită de păr.
Episcop Iosif Argeşan, când era arhiereu aici” au trebuit 320 de
taleri.7

Egumenul Pahomie a reparat acoperişul turlelor, pentru că
plumbul fusese luat de către turci, a refăcut fântâna din curtea
interioară, a renovat mai multe case, cămări, foişoare, pivniţe,
apoi a renovat casele domneşti şi chiliile, a refăcut pictura în
paraclis
“fiind chipurile sfinţilor împuşcate de hoţi nemţeşti şi stricate
de turci”.8
După retragerea lui Pahomie de la egumenia mănăstirii la
schitul Fedeleşoiu, peste Olt, în anul 1810 este confirmat egumen
pe viaţă la acest schit,9 urmând să plătească înainte suma de
2500 taleri, ajutor pentru sprijinirea spitalelor şi anual câte 150
de taleri “embatichi” (arendare pe termen lung s.n.). În vederea
acestei confirmări a stăruit şi Episcopul Iosif al Argeşului10, care i-a
apreciat activitatea desfăşurată la Hurezi.
Din 8 iunie 1804 întâlnim la Mănăstirea Hurezi pe Ghermano
ca egumen desăvârşit. Acesta era un bun prieten cu marele
învăţat, episcopul Iosif al Argeşului11, din vremea când era la
Râmnic, în timpul episcopului Filaret.
Ghermano trimitea de la Hurezi, printr-un negustor al său,
noului episcop al Argeşului “caşuri neagre şi castane”.
Ca şi Episcopul Iosif, egumenul de la Hurezi avea cunoştinţe
deosebite în domeniul literaturii universale şi în anul 1820
împrumută Iliada şi vecinului său Bistriţeanul. Un alt monah
împrumuta de la el pe Hesiod, Gheorghe Sincelul şi Paisie
Velicicovschi. Episcopul Iosif îi cerea egumenului de la Hurezi
“Filonichia ce au avut un Aftanasie Moldoveanul cu răposatul
stareţ Paisie (de la Neamţ) la Sfetagora12, ceea ce arată cultura
deosebită pe care o avea. Episcopul Iosif era bine orientat în
cultura timpului său şi stăpânea literatura Greciei şi a Bizanţului13.
Aici, l-a iniţiat în arta tiparului şi în „știinţele teologice pe Dionisie
Lupu, viitorul mitropolit14.
În acea perioadă la Episcopia Râmnicului era o bibliotecă
de valoare, fapt ce-l îndeamnă pe Iosif, să dobândească multe
cunoştinţe. Aici l-a citit pe Suetoniu, clasicii greci, pe Erasm şi
Racine, clasicii latini etc. Tot în biblioteca episcopiei îi era la
îndemână Enciclopedia, “pe care Chesarie o ceruse din străinătate
cu menţiunea că la nevoie o acceptă şi pe cea religioasă, istoria

bizantină a lui Lebeau, Istoria lui Meletie ca şi Letopiseţele pe care
le citează în Mineele sale”15.
Într-adevăr, Râmnicul a reprezentat un puternic centru
cultural pentru Ţara Românească în veacul al XVlll-lea, ceea ce
a fost pentru Modova, şcoala monastică de la Sfânta Mănăstire
Neamţ în aceeaşi perioadă. Râmnicul a devenit în acest timp o
citadelă a gândirii iluministe. Chesarie se adăpa direct de la sursele
iluminismului european, solicitându-i lui Hagi Pop, procurarea
unui “Dictionnaire raisonne des sciens, des arts et des metiers”
sau “L`Encyclopedie des sciences”, ca de altfel şi cumpărarea a
“Journal encyclopedique du libre propagande philosophique”
şi “Mercurre historique literraire et politique”. Interesul pentru
aceste cărţi, vorbesc de la sine despre orientarea cărturarului
râmnicean16.
1. Vezi detalii şi bibliografie în: Pr. Nicolae Moga, Iosif, întâiul episcope al Argeşului, 1793-1820, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys,
2007.
2. Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoricul Mănăstirii Hurezi, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2003, pag. 168.
3. Al. Lepădatu, Mănăstirea Hurezi, Note istorice, în
BCMI, aprilie-iunie 1972, pag. 69.
4. Acesta s-a născut, între 1745-1750 din familia
Socolescu în comuna Mălaia, judeţul Vâlcea de pe
apa Lotrului. Numele Episcopului Iosif face parte din
pomelnicul Mănăstirii Hurezi. Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoricul…, pag. 248.
5. I. Ionaşcu, Istoricul Mănăstirii Hurezi după documente inedite din arhiva Eforiei Spitalelor Civile, în
Arhivele Olteniei, Anul XIV (1935), nr. 79-82, pag. 311.
6. Idem
7. Idem, pag. 313; I. Ionaşcu, Anexe la art. “Istoricul
Mănăstirii Hurezi” în Arhivele Olteniei, Anul XV (1936),
nr. 86-88, pag. 420. De menţionat că Iosif a deţinut la
Episcopia Râmnicului şi rangul de episcop pe lângă cel
de protosinghel. Sfinţirea bisericii Mănăstirii Hurezi
s-a făcut înainte de noiembrie 1792, Episcopul Iosif
semna la acea dată cu titlul de Episcop de Sevastis şi
se afla la Bucureşti pe lângă fostul episcop de Râmnic
şi actualul mitropolit, Filaret. El apare ca protosinghel
la Râmnic al episcopului Filaret, încă din februarie 1781 (Eforia,
Condica Mănăstirii Şerbăneşti, f. 318). Către sfârşitul anului 1791,
în timp ce era protosinghel al Episcopiei Râmnicului, s-a hotărât
chemarea lui în treapta arhieriei. Pentru acest lucru s-a cerut binecuvântarea patriarhului ecumenic, care a şi dat-o în ianuarie 1792,
poruncind să i se „facă alegerea canonică pentru postul de episcop titular al Sevastiei”. Este locul să precizăm că însuşi Patriarhul de
Constantinopol Neofit îl preţuia foarte mult pe Iosif, care îi scrie
mitropolitului Cosma, să fie hirotonit protosinghelul Iosif, în treapta arhieriei, pe „numele episcopiei de odinioară a Sevastiei”. Pentru îndeplinirea acestei hotărâri ecumenice, Mitropolitul UngroVlahiei, Cosma (1787-1792), cheamă la 29 februarie 1792, pe egumenul Sfintei Mănăstiri Bistriţa – Nectarie, pe Grigorie egumenul Sfintei Mănăstiri al Govorei şi pe protosinghelul Iosif, pe care-l
găseşte mai vrednic dintre cei trei candidaţi, la treapta de Episcop. Iosif păstrează acest titlul ierarhic mai bine de un an de zile.
8. Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoricul…, pag. 100.
9. Idem, pag. 329
10. Idem,
11. Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, Istoricul…pag. 101
12. Nicolae Iorga, Hârtii din arhiva MănăstiriiHurezi, Bucureşti,
1907, pag. XXXV; I. Ionaşcu, Istoricul Mănăstirii Hurezi, …, pag.
322. În anul 17 91 în biblioteca Mănăstirii Hurezi se aflau 382
de volume, din diferite domenii, repartizate pe limbi, astfel: 115
române,110 greceşti, 87 greco-latine, 39 slavone, 13 greco-arabe,
6 greco-latine-arabe, 4 latine, 4 greco-române, 1 nemţească, 1
arabă, 1 georgiană şi lexicon cu şapte limbi.
13. idem
14. Paul Mihail, Mitropolitul Dionisie Lupu, în Mitropolia Olteniei,
Anul Xl (1959), nr. 5-6, pag. 257.
15. D. Alexandru, O luminoasă figură de monah cărturar Grigore Râmniceanu, în Mitropolia Olteniei, Anul lX (1957), nr. 9-10,
pag. 618: Vlad Georgescu, Istoria Românilor, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1992, pag.122.
16. Cornelia Constantinescu, Românitatea românilor în gândirea
cărturarilor râmniceni din veacul al XVlll-lea, în Studii Vâlcene, V
(1982), Râmnicu Vâlcea, pag. 55.
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DESTINUL UNUI CONDAMNAT LA MOARTE - PAMFIL ŞEICARU (1894-1980)
O distinsă personalitate a jurnalisticii
româneşti

P

amfil Şeicaru, acest mare jurnalist, eseist, memorialist,
prozator, politolog etc., este considerat cel mai important
gazetar al României Mari. El a rămas în istoria presei române a
veacului XX ca o personalitate distinctă în galeria „monştrilor sacri”
ai scrisului şi gazetăriei, pentru materialele tipărite şi articolele
semnate, precum şi pentru publicaţiile editate. Stăpân pe sine,
intransigent, temeinic informat, Pamfil Şeicaru a ştiut şi simţit
evenimentele care se derulau în preajma sa, iar de cele mai multe
ori a trăit chiar în mijlocul lor. Pentru articolele sale virulente,
uneori folosind un limbaj agresiv, în care îşi arăta puterea corosivă
a verbului său şi datorită căruia îşi va face, deopotrivă, prieteni şi
duşmani intoleranţi, va deveni o personalitate de temut printr-o
perseverenţă rar înâlnită de a nu renunţa, în niciun chip, la
crezul său profesional de a-şi sluji cu cinste şi înţelepciune ţara
sa, indiferent de sistemul politic impus şi adoptat în conjuncturi
internaţionale păguboase pentru România.
Pe bună dreptate se spune că activitatea sa publicistică nu a
fost între cele mai comode pentru autorităţi1, iar numeroasele
articole au fost „cenzurate” deoarece se spuneau adevăruri
constatate prin fapte în cele mai controversate probleme ce
ţineau de moralitatea societăţii şi de existenţa statului român.
Curajos din fire şi convins de adevărul spus în scrierile sale, a
şocat profund, dar a nemulţumit pe mulţi „adversari”, fiind atacat
cu cinism în anii interbelici: „omul cu o mie de feţe”, „şacalul”,
„afaceristul”, „adevărat rechin al presei” etc.2, erau frecvente
etichetări pornite din ură şi patimi de la confraţii săi.
Întotdeauna a dovedit curaj în exprimarea opiniilor sale
pornite de la realităţile istorice şi cotidiene. De aici, una dintre
trăsăturile esenţiale ale personalităţii sale, care s-a reflectat într-o
permanentă curiozitate intelectuală şi informare temeinică asupra
a tot ceea ce se publica în ţară, asupra mersului întregii societăţi
româneşti în noile condiţii impuse de un sistem anacronic pe care
l-a condamnat continuu.
Marele gazetar a fost şi a rămas constant un adevărat iubitor
al ţării sale afirmând, deseori, că pe el îl interesa „steagul ţării, indiferent cine-l ţine”3, iar datoria sa era să sporească interesul ţării sale
în lume şi să servească, pe măsura posibilităţilor, ţara şi „nu partidul
comunist”, iar dacă într-adevăr, comuniştii din Republica Populară Română luptă pentru prosperitatea şi independenţa ţării, el,
pe o cale diferită, luptă pentru acelaşi lucru. În ţară sau în exil,
Pamfil Şeicaru nu şi-a denigrat patria niciodată. El făcea o diferenţă
fundamentală între ţara veşnic dragă lui şi regimul politic trecător.
Numai înţelegând acest aspect vom ajunge la esenţa personalităţii
sale, altfel ne vom rătăci în explicaţii colaterale, neconvingătoare.
S-a remarcat şi ca un vizionar strălucit al cursului politicii autohtone şi europene iar predicţiile şi sentinţele sale au fost confirmate de evenimentele postbelice. A fost singurul ziarist român
care, în 1939, „a prezis că faimoasele garanţii franco-britanice
aveau să se dovedească fără valoare”4.
În scrierile sale găsim vizionarismul său, mai ales, în scrisorile
adresate prietenilor, în diverse articole, în memorialistică dar şi în
obsesia ce l-a urmărit toată viaţa – anticomunismul, antirusismul,
antistalinismul. El vedea distrugerea imperiului sovietic pornind
de la cauze interne ale sistemului, prin explozia naţionalităţilor
care va disloca imperiul. Era convins că atunci când ţara noastră
va fi din nou liberă „multă vreme va fi sub ameninţarea tăcută
şi vicleană a «radioactivităţii reziduale a regimului comunist», în
forme pe care noi nu le putem bănui de al căror caracter oamenii
nu-şi vor da seama”5.
În istoria presei româneşti el figurează la loc de cinste cu
privire la polemica pe care a purtat-o, în paginile „Curentului”, cu
comentatorul britanic Wichman Steed, care, prin interviurile sale
în emisiunile postului de radio B.B.C., inducea în eroare opinia
publică românească asupra raţiunii participării României la un
război pe care nu şi-l dorise6.
Pamfil Şeicaru a fost un politolog subtil, perspicace, având o
intuiţie superioară, cu o agerime a minţii deosebită în a descifra
sensul mişcărilor în mareea politică internă şi internaţională, el
a arătat consecinţele acestei evoluţii în viitor. A fost întotdeauna
echilibrat, nu a făcut niciun fel de politică de partid, nu a simpatizat
cu niciunul dintre partidele existente în perioada interbelică şi nici
în exil, unde şi-a păstrat statutul de exilat. În relaţiile cu cei din
jurul său – îi era prieten oricine – român sau orice personalitate
care acţiona sau sprijinea interesele ţării şi nu pe cele proprii.
Doi dintre colaboratorii săi apropiaţi, Ion Dimitrescu şi Ion
Biciolla, cu toate că deseori erau în „divergenţe” de idei, aveau să
schiţeze, mai târziu, fiecare în parte, portretul lui Pamfil Şeicaru.

„În directorul şi animatorul ziarului – nota Ion Dimitrescu – am
regăsit un soldat călit în viforoase epopee, tot atât cât prin talent,
pentru mine era zămislită autoritatea lui din consacrările severe
ale tranşeei. Un combatant cu toate încruntările, năpustirile şi
generozităţile luptătorilor oţeliţi în patetica aventură. Un camarad
născut să trăiască în permanentă intimitate cu colaboratorii
reuniţi în fidelă şi însufleţită patrulă”7. Admiraţia sinceră faţă de
directorul „Curentului” era creionată simplu şi de Ion Biciolla:
„N-avem timp să îmbătrânim. Pamfil Şeicaru nu ne dă timpul
necesar să îmbătrânim, creatorul de evenimente creează tinereţe
în noi. Şi merge înainte”8.
În schimb, unii colegi de breaslă, şi nu numai ei, l-au stigmatizat
cu toată vehemenţa şi puterea talentului lor. Orbiţi de ură şi
patimi personale, adversarii de mare clasă
nu i-au recunoscut, printre defecte inerente,
calităţile superioare – îndeosebi marele merit
al lui Pamfil Şeicaru acela de a transforma, în
perioada interbelică, presa într-o instituţie de
temut, a patra putere în stat, alături de corpurile
legislative, juridice şi executive. I-au atribuit
diferite porecle, dar şi invective, cum este
cea cu „etajul şi şantajul”, care sună a injurie
(blasfemie). Marele gazetar, printr-o muncă
istovitoare, perseverentă şi tenace, a creat
un stil şi o epocă în publicistica românească,
a ridicat ştacheta jurnalisticii creative, fiind
neutral, echilibrat, dar persuasiv. Pe aceste
fundamente el a cunoscut în România o glorie
de 24 de ani şi a trăit în exil 35, iar aceşti ultimi
ani au fost pentru el atât un infern cât şi un
purgatoriu. Aceste coordonate ale drumului
parcurs fac din Pamfil Şeicaru una dintre figurile proieminente,
nu numai ale ziaristicii, ci şi ale culturii noastre dintre cele două
războaie mondiale, care a creat o operă cu rădăcini adânci în
perenitatea culturii româneşti.
În ţară sau în străinătate, marele tribun al jurnalisticii româneşti
are o susţinută activitate de analist în perspectiva istorică a vieţii
politice din ţara sa, precum şi de comentator al vieţii literare curente, cenzurând abdicările morale şi politice ale marilor figuri ale epocii
anterioare, care s-au raliat – uneori cu entuziasm – noii puteri.

O biografie interesantă şi o activitate publicistică
ieşită din comun
Analiza vieţii şi activităţii lui Pamfil Şeicaru este percepută astăzi
cu mai multă obiectivitate, iar „tribunul” jurnalisticii româneşti
este recunoscut ca un ziarist şi istoric prodigios al trecutului
naţional din veacul XX, cunoscător profund şi comentator avizat
şi plin de fineţe al faptelor analizate.
Pamfil Şeicaru s-a născut pe 18 aprilie 1894, la Buzău, dar
numele său adevărat era de Popescu. Din momentul în care intră
în activitatea gazetărească renunţă la numele său, considerându-l
a fi prea comun şi începe să scrie sub numele de Şeicaru. Cursurile
gimnaziale le-a urmat la Tecuci, iar cele liceale în Bârlad, după
care, în 1914, se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti. Din cauza războiului îşi va întrerupe studiile pe care le
reia ulterior, după 1918.
Se distinge în luptele din munţii Oituzului (27-29 august 1917),
din Primul Război Mondial, ca sublocotenent, iar pentru faptele
sale de vitejie este decorat de către Regele Ferdinand cu Ordinul
„Mihai Viteazul” în rang de cavaler, iar din partea generalului
francez Berthelot primeşte decoraţia „La Croix de Guerre”.
Marcat de dezastrele materiale şi umane, pricinuite de război,
debutează în cariera sa de ziarist printr-o serie de publicaţii,
începând din 1919 şi până în 1924, mai întâi la Bucureşti la revista
„Hiena”, publicaţie antiguvernamentală, apoi la Cernăuţi, când, la
solicitarea expresă a celebrului Iancu Flondor – liderul românilor
bucovineni – conduce împreună cu Cezar Petrescu gazeta
„Bucovina”(1920) militând prin scris la perfectarea unirii cu Ţara,
în toate domeniile constituţionale, a tuturor regiunilor istorice
româneşti, urgisite de atâtea secole de străinătate (Basarabia,
Bucovina, Transilvania).
Revine în Capitală (ian. 1920) şi va lucra ca director al
cotidianului „Ora” iar din mai 1923, face parte din comitetul de
redacţie al revistei „Gândirea”. După un deceniu (1924-1934)
colaborează şi la „Cuvântul” cât şi la mai multe publicaţii printre
care „Patria”, „Dimineaţa” sau „Adevărul”. Se căsătoreşte cu
Constanţa Pătraşcu, cu care va avea o fetiţă, Viorela, bucurânuse în tot restul vieţii de o căsnicie fără cusur. Precizăm că, după
război, pământul petrolifer, moştenit de la bunicii paterni şi

materni, i-a oferit lui Pamfil Şeicaru baza materială pentru a
întemeia Societatea Anonimă „Curentul”, al cărei unic acţionar,
iniţial, a fost doar el.
Apariţia ziarului „Curentul” (11 ianuarie 1928), avându-l
pe frontispiciu -cap de ziar, ca director, pe însuşi Pamfil Şeicaru,
constituie o etapă însemnată în perioada existenţei sale
publicistice şi de deplină maturitate profesională şi socială. În
acest ziar, sub titlu, stau scrise trei propoziţii scurte afirmative şi
una interogativă, în loc de program: „Nu începem. Continuăm.
Programul nostru? Nici unul n-am împlinit 40 de ani”9.
Între marile responsabilităţi avute, fie ca ziarist, ca deputat independent (1928, 1931, 1935), fie în alte funcţii de răspundere (Preşedinte al Societăţii Ziariştilor Români, membru în comitetul de conducere al Societăţii Române de Radio ş.a.) a detestat, în articolele şi editorialele sale, ca nimeni altul, oportunismul, demagogia şi politicianismul, fiind apărătorul cauzelor celor mulţi.
În toţi anii în care a apărut ziarul „Curentul”
– una dintre cele mai cunoscute publicaţii
din ţară – tonul articolelor sale şi-a păstrat
vehemenţa/ virulenţa, înfăţişând mersul
societăţii româneşti cu bunele şi relele
inerente. În aceşti ani, Pamfil Şeicaru, artizanul
cotidianului, şi-a dovedit spiritul de iniţiativă
organizatorică, prin ridicarea edificiului
propriu al ziarului, numit Palatul „Curentul”
din str. Domniţa Anastasia, din Capitală.
Rămâne la conducerea ziarului, formânduşi o echipă de adevăraţi profesionişti, până
în vara anului 1944, când pleacă din ţară.
Mesajul pe care îl lasă, în momentul plecării de
la ziarul „Curentul”, este unul sincer şi plin de demnitate. „Lupta
mea încetează. Nu mai am nimic de retractat, nimic de repetat,
dintr-o lume străbătută de dogoarea unei convingeri. Dacă lupta
a fost pierdută, nu înseamnă că a fost nedreaptă cauza. Aş vrea
ca evenimentele să-mi dovedească netemeinicia temelor mele şi
fericit aş fi, chiar cu preţul unei existenţe pribege pentru restul
vieţii, să nu fi avut dreptate şi o colaborare cu Rusia sovietică să
fie posibilă, România păstrându-şi întreaga ei suveranitate. Lupta
mea încetând, nu mai am niciun rost de a conduce mai departe
«Curentul»”10.
Pamfil Şeicaru, care a fost întotdeauna un critic fervent al
Rusiei sovietice, părăseşte România la 10 august 1944, înainte
de apropierea armatei sovietice de graniţele ţării natale, fiind
trimis de Ion Antonescu în Spania pentru a tatona terenul, pe
plan diplomatic, în vederea ieşirii României din război, precum şi
pentru a asigura, în condiţiile iminentei ocupări militare a ţării de
către sovietici, propaganda în favoarea intereselor naţionale11.
Plecat din ţara sa, în care se instalase noul regim prosovietic,
a fost judecat de Tribunalul Poporului (22 mai-4 iunie 1945) şi
condamnat la moarte în contumacie. Sentinţa, ce rezultă din
rechizitoriul procurorului, de fapt al acuzatorului public din 1945,
care a judecat şi marile procese ale celor mai importanţi ziarişti
din România şi care nu era altcineva decât Alexandra Sidorovici,
viitoare soţie a lui Silviu Brucan, anunţa că Pamfil Şeicaru este
acuzat de „crimă pentru dezastrul ţării”, „săvârşirea unei crime
de război” prin faptul că a părăsit teritoriul naţional şi s-a pus în
slujba inamicului12.
Sentinţa n-avea să fie adusă la îndeplinire niciodată, întrucât
condamnatul a rămas în exil. (va urma)

Gh DUMITRAȘCU

NOTE
1 Pelin, Mihai, Opisul migraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite
pe baza dosarelor securităţii, Editura Compania, 2002, p. 314-816;
2 Bichir, Florian, Un condei de geniu strivit între două date: 23 august
1944-23 august 1977, Pamfil Şeicaru solicit audienţa lui Ceauşescu, în
Historia, an XII, nr. 126, iunie 2012, p. 14;
3 Bichir, Florian, Op. cit., p. 21;
4 Pelin, Mihai, Op. cit., p. 314; Bichir, Florian, Op. cit., p. 14;
5 Pamfil, Şeicaru, Rusia “Duşmanul natural” al României (eseu), în
Historia, an XIV, nr. 147, aprilie 2014, p. 15-24;
6 Pelin, Mihai, Op. cit., p. 314;
7 Ion, Dimitrescu, Animatorul, echipa, trofeele, în Curentul, an XI, nr.
357, 10 ianuarie 1938, p. 11;
8 Ion, Biciolla, Idem, p. 12;
9 Mircea, Colosenco, Ziaristul total: Pamfil Şeicaru (18 aprilie 1894 – 21
octombrie 1980), în România literară, nr. 27-28/23 iunie 2017, p. 22-23;
10 Bichir, Florian, Op. cit., p. 12-29;
11 Buzatu, Gheorghe, Un veac de “Tiranie Epistolară”, virtuţi şi limite.
Cazul Pamfil Şeicaru, , în Historia, an VIII, nr. 78, iunie 2008, p. 54;
12 Dinu, Zamfirescu (coord.), Pamfil Şeicaru comemorat la INMER, în
revista Caietele INMER, anul III, nr. 7, decembrie 2006, p. 47-63;
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IN MEMORIAM PROF. DR. ION SOARE
(26 X 1941 - 5 XI 2020)

A

rhivele Naționale își exprimă regretul pentru încetarea
din viață a arhivistului, filologului, lingvistului, slavistului,
scriitorului și profesorului Ion Soare, angajatul instituției noastre
în perioada 10 mai 1980 - 30 iunie 2004.
Cetățean de onoare al Râmnicului, a fost un truditor în
lumea tăcută a Arhivelor și un ,,împărțitor” de cultură, limpezind
trecutul întunecat de colbul uitării și restituind posterității fapte
uitate din istoria orașului prin publicarea a zeci de cărți și sute
de articole, dintre care amintim: Documente slavo-române
păstrate în arhivele din Oltenia. Ediție de texte, studiu lingvistic și
paleografic (teză de doctorat); Tezaur medieval vâlcean. Catalog de
documente, vol. I (1388-1715); vol. II (1467-1800); vol. III (16051821) (coautor); Arhivele județului Vâlcea (coautor); Un secol
de învâțământ. Revizoratul Școlar Vâlcea (1857-1950) (coautor);
Primăria Râmnicu-Vâlcea. Pagini de istorie; Enciclopedia județului
Vâlcea, vol. I și II (coautor și coordonator).
Mulți dintre cei care l-au cunoscut știu despre roadele
muncii lui. Nu a fost un om care să facă zgomot în jurul său,
să vorbească doctoral. Era, însă, la dumnealui vorba despre
o modestie care revărsa asupra celui cu care se întreținea un
izvor al calmului, al armoniei, chiar și atunci când discuția avea
un caracter contradictoriu, așa cum des se întâmplă în această
lume a ,,ideilor” în care a navigat o viață întreagă. Spiritului său
pedagogic i-a rămas fidel toată viața și a vorbit mereu de rodul
cultural și misiunea educativă a oamenilor de cultură, în cadrul a
numeroase conferințe și simpozioane cultural - științifice la care a
participat.
A lucrat, în ultimii doi ani, cu încrâncenarea de care era capabil,
la redactarea volumului al treilea a Enciclopediei Județului Vâlcea.
Zi de zi ,,năvălea” în Sala de studiu a Serviciului Județean Vâlcea
al Arhivelor Naționale pentru a completa minimonografiile
redactate de colaboratorii săi. Programul său începea mereu
după orele 12.00-13.00, pentru că nopțile și le dedica modelării
materialului brut de arhivă pe care în cursul zilei reușea să-l extragă
din dosarele acoperite de praf. Avea o activitate de metronom,
îndrumând pe cei care i-au fost colaboratori la scrierea acestei
cărți care devenise obsesia sa. O soartă nemeritată l-a smuls din
mijlocul celor cu care spera să ducă la bun sfârșit această ultimă
mare lucrare a domniei sale.
Prin munca sa, domnul prof. dr. Ion Soare s-a învrednicit, cu
prisosință, de stima cu care l-au înconjurat de-a lungul vieții cei
care l-au cunoscut cu adevărat. Ni-l amintim permanent la locul
său de datorie, muncind în tăcere pentru ceea ce considera că
este important.
Prin dispariția profesorului dr. Ion Soare, Arhivele și Istoria
locurilor vâlcene pierd pe unul dintre cei mai devotați slujitori.
Transmitem familiei îndoliate sentimentele noastre de
compasiune.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Doina GLĂVAN
– Director Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale Facebook, 7 noiembrie 2020
*
Redăm, din volumul „CARTEA DE LA MIHĂEȘTI. DOCUMENTE
ȘI MĂRTURII”, Râmnicu-Vâlcea, Editura „Focus”, 2016, capitolul
„ION SOARE”, scris și semnat de el însuși:
« ION SOARE
Prin căsătoria (la 13 martie 1969) cu Alexandrina (Lili) –
fiica soților Ioana și Simion Budișteanu din comuna Mihăești
(satul Stupărei), profesorul Ion Soare va deveni tot mai mult
„mihăeștean”, devenire favorizată și de mutarea sa cu serviciul
(de la Frâncești) la Râmnicu-Vâlcea. De altfel, o perioadă de
timp (1971) va locui în casa din Stupărei a socrilor săi, de unde
va face naveta în municipiul reședință de județ. Începând cu a
doua jumătate a anilor 90, în urma vânzării casei părintești din
comuna Budești, „țara” sa se va muta, aproape în mod exclusiv, la
Mihăești, unde va lucra pământul (arat, săpat, cosit etc.), va sădi
pomi, va îngriji via și va face unele îmbunătățiri la casa socrilor.
După decesul soției (20 septembrie 2006), legăturile sale cu glia
din Stupărei se vor întări tot mai mult, gospodăria de aici devenind
deopotrivă „țara” celor două fiice (care locuiesc în București) și a
celor doi nepoți care își petrec aici vacanțele și multele weekenduri, atrași de libertatea și de feluritele animale pe care le văd „pe
viu”.
Aici, în grădina plină de pomi fructiferi, de vii și de flori,
scriitorul Ion Soare uită, ore și zile de-a rândul, de zgomotul și

praful citadin, de austeritatea biroului și a bibliotecii sale de
„la oraș”, se pătrunde de duhul inefabil al pământului, aude
cum „iarba crește”, i se pare că timpul se oprește în loc și are
sentimentul veșniciei despre care Blaga credea că
„s-a născut la sat”.
*
Data și locul nașterii: 26 octombrie 1941,
comuna Budești - județul Vâlcea;
1960 - 1966: urmează cursurile Facultății de
Limbi Slave (secția Limba și Literatura Rusă –
principal, Limba și Literatura Română – secundar,
cu a doua limbă străină – franceza) din cadrul
Institutului de Limbi Străine al Universității din
București;
1 sept. 1966- 1 sept. 1971: profesor (din 1972,
și director adjunct) la Școala Generală Boișoara,
unde predă - succesiv sau în paralel - limba rusă,
limba română, limba franceză etc.;
septembrie 1971: profesor de limba română și
istorie la Școala cu cl. I-VIII din satul Dezrobiți - comuna Frâncești,
județul Vâlcea;
1 oct. 1971 - 9 mai 1980: educator la penitenciarul RâmnicuVâlcea;
10 mai 1980 - 2002: arhivist principal (post ocupat prin
concurs) la Direcția Județeană Vâlcea a Arhivelor Naționale; între
2002 - 2004, consilier superior la aceeași instituție;
1980 - 1981: cursuri de perfecționare în Paleografie chirilică
(îndrumător principal, Veronica Vasilescu), în cadrul Direcției
Generale a Arhivelor Naționale;
1981 - 1984: urmează - sub conducerea acad. G. Mihăilă, alți
mentori fiind prof. univ. dr. Lucia Djamo-Diaconiță, prof. univ. dr.
Olimpia Guțu și prof. univ. dr. Mihai Mitu- cursuri de perfecționare
în specialitatea Paleografie slavă;
Din 1981: ca membru al Asociației Folcloriștilor din România
- Filiala Vâlcea, ia parte (ca membru în Colectivul de sprijin al
instituției) la mai multe acțiuni de teren ale Centrului de Creație și
Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea și face parte din juriile unor
concursuri și festivaluri de profil ale Centrului.
În această perioadă, va colabora - cu proză, documentaristică
literară, articole și studii de lingvistică, lucrări de arhivistică și
istorie etc. - la revistele: „Suplimentul literar și artistic al Scânteii
tineretului” (SLAST), „Manuscriptum”, „Revista arhivelor”,
„Arhiva românească”, „Studii vâlcene”, „Buridava” etc.; în revista
„Povestea vorbei”, publică - printre altele - articole despre slaviștii
G. Mihăilă și Mihai Mitu.
1983: coautor, ca arhivist, la volumul Tezaur medieval vâlcean
(București, 1983). Au urmat: Comori arhivistice vâlcene, București,
1985 (coautor), Izvoare arhivistice vâlcene, Ed. Conphys,
Râmnicu-Vâlcea, 1996 (coautor), Un secol de învățământ vâlcean.
Revizoratul școlar al județului Vâlcea (1857-1949), Arhivele
județului Vâlcea, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2001.
Din 1985: membru al Societății de Științe Filologice din
România – filiala Vâlcea.
1990: împreună cu D. Andronie, Nicolae Ceachir, Marcel
Dumitru Ciucă ș.a., scoate (ca redactor șef de număr) revista de
cultură și istorie „Mărturii” (un singur număr), editată de Asociația
DOCUMIST.
Din 1990: a îngrijit, în calitate de consilier editorial sau
redactor de carte, circa o sută de volume ale unor autori din țară
și din diaspora (semnând prefețe sau postfețe la o bună parte

dintre ele). Este „naș” al multor cercetători și scriitori vâlceni
tineri, cărora le-a îndrumat primii pași spre afirmare.
1991: devine membru al Societății «Balcanoslavica» din
București (președinte – prof.univ.dr. Nicolae
Ceachir).
1993: se produce debutul său editorial ca
scriitor. În această calitate, va semna – ca autor,
coautor sau colaborator - 7 volume de literatură
(proză, critică și istorie literară, eseuri, interviuri).
Din 1994: redactor și colaborator la revista
de cultură teologică și laică „Lumina lumii”
(Râmnicu-Vâlcea, redactor șef - I.St. Lazăr).
1996, 1997: este mandatat din partea Ministerului de Interne, să participe la Memorialul Internațional „Skovronek”, organizat anual la Varșovia,
pe teme privind rolul arhivelor, organizarea
acestora, accesul la documente și schimburile
interstatale de specialiști și documente.
Din 1998: membru al Asociației Slaviștilor din
România;
1998 - 2003: realizator - singur sau în colaborare - de emisiuni
sau invitat, la TVR 1, Antena 1, Radio România- Cultural și România
- Actualități, Radio Oltenia - Craiova, TV Vâlcea 1, TV Etalon, în
cadrul cărora prezintă evenimente istorice, fonduri arhivistice și
personalități din trecut sau contemporane din varii domenii.
Din 1999: Membru fondator al Societății Culturale „Anton
Pann” (vicepreședinte al acesteia, în anii 1999 - 2000) și redactor
șef al revistei trimestriale de cultură „Povestea vorbei”, editată de
aceasta.
Din 2001: membru fondator al Asociației Arhiviștilor și a
Prietenilor Arhivelor, din Râmnicu Vâlcea; membru fondator și
secretar, în prezent – vicepreședinte, al Forumului Cultural al
Râmnicului;
Din 2002: întemeietor și coordonator al colecției TEZAUR
LITERAR ROMÂNESC (editată de Editura Fortuna, director - Emil
Catrinoiu) în care - în ediții bibliofile de buzunar, câte cinci volume
în casetă - au fost publicate până acum scrierile esențiale a nouă
scriitori clasici români: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangă,
Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Al. Macedonski,
Anton Pann și Panait Istrati; în aceeași colecție, se află sub tipar
scrierile esențiale ale lui Gib Mihăescu - ediție bilingvă (română
și franceză); inițiator al noii colecții TEZAUR LITERAR UNIVERSAL,
din care a apărut primul volum (ediție bilingvă, engleză-română):
Shakespeare, Scrieri esențiale (Editura Fortuna, 2006).
Martie 2003: devine membru al Uniunii Scriitorilor din
România (filiala Argeș), la secția de Critică și Istorie Literară;
August- septembrie 2003: călătorie de lucru în Rusia, la Moscova, ca trimis al Arhivelor Naționale din România, în scopul depistării
în arhivele rusești, a unor documente privitoare la Țările Române;
Din 2003: lector de Paleografie chirilică și Limba slavă veche
la Facultatea de Litere – filiala Vâlcea, a Universității de Stat din
Pitești;
6 octombrie 2004: își susține teza de doctorat, cu lucrarea
Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia
(coordonator științific – acad. G. Mihăilă), obținând titlul de
„Doctor în filologie” al Universității din București, cu calificativul
Magna cum laude;
2005 - 2006: la clasa de restauratori din cadrul Seminarului
teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, predă (semestrul I) –
în calitate de profesor colaborator – Paleografia chirilică, iar în
semestrul al II-lea - curs practic de Limba slavă veche;
2005: la Editura «Scrisul Românesc» din Craiova, îi apare,
în condiții grafice deosebite (însă cu limitare de format și de
paginație, implicit – de conținut), cartea Documente slavoromâne păstrate în arhivele din Oltenia, prefațată de acad. G.
Mihăilă; a urmat la scurt timp ediția a II-a, revăzută și adăugită
(Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2005), scoasă sub egida și cu
sprijinul Bibliotecii Județene «Antim Ivireanul» Vâlcea.
2006: este ales prim vicepreședinte al filialei Vâlcea a Societății
„Balcanoslavica”.
În același an, înființează revista „Forum-V” (publicație a
Forumului Cultural al Râmnicului) - una dintre foarte puținele
publicații din țară, în care își găsesc reflectarea nu numai științele
umaniste, ci și cele pozitiv(ist)e.
2006 - 2007, în curs de editare: Hrisoave vâlcene. Catalogul
documentelor slavo - române de la Direcția Județeană Vâlcea a
Arhivelor Naționale.
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REFERINȚE - ÎN VOLUME
Petre Petria, Oameni de știință, cultură și artă. Dicționar, Ed.
Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1997, p. 371-373;
Marin Radu Mocanu, Arhivele și cultura, Ed. Ministerului de
Interne, București, 1998, p. 149-150;
Irina Petraș, Panorama criticii literare românești. Dicționar
ilustrat, 1950-2000, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj, 2001, p. 579;
Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu Vâlcea. Mică
enciclopedie, vol. II, Editura Anton Pann, 2002, p. 160-162;
Florea Firan, Profiluri și structuri literare, Craiova, Ed. Scrisul
Românesc, 2003, p. 248-250;
Constantin Toni Dârțu, Personalități române și faptele lor,
1950-2000, Iași, Casa de Editură Venus, 2004, p. 390-399;
REFERINȚE CRITICE
«Formația sa de filolog, mereu căutător de limbă vorbită și
scrisă, l-a condus în tezaurul arhivistic vâlcean, unde și-a găsit
suportul real de lansare înspre istoriografie și literatură. (...)
îl regăsim drept coautor la lucrarea Tezaur medieval vâlcean
(1983), manifestându-se ca paleograf în scrierea chirilică și cea
slavă. (...) Făcând un adevărat slalom printre aceste preocupări
multiple, reușește să le împace pe toate, dând tiparului studii de
sine stătătoare».
(Marin Radu Mocanu, Arhivele și cultura, București, Editura
Ministerului de Interne, 1998, pag. 149-150)
«Înclinația către o documentare cât mai completă, poate
rezultat al deformației profesionale, face din Ion Soare o persoană
aparte. Capabil să alcătuiască profilurile spirituale ale unor
personalități de marcă, (...) în comentariile sale literare, poate fi
remarcat jocul subtil de lumini și umbre, de certă individualitate,
dirijat cu o secretă obstinație spre finalizarea scopului urmărit.
„Naș” al multor tinere talente, Ion Soare se reliefează drept unul

din „fabricanții” de cultură cei mai importanți ai Râmnicului
contemporan.
(Ion Măldărescu, Emilian Frâncu, Râmnicu-Vâlcea. Mică
enciclopedie,vol. II, Ed. Anton Pann, Râmnicu-Vâlea, 2000, p. 162)
„Marilor valori le stă foarte bine o prezentare miniaturizată. (...)
Acum a venit rândul lui Eminescu. Editura Fortuna din RâmnicuVâlcea a luat asupra sa acest proiect temerar. Profesorul dr. Ion
Soare a coordonat lucrarea și, trebuie s-o spunem deschis, s-a
achitat de îndatorire cu o competență mai presus de superlative.
(...) Ne aflăm în fața unui act de cultură și trebuie să-l salutăm ca
pe un semnal al revenirii noastre din criza pe care a adus-o cu sine
interminabila tranziție pe care o traversăm.”
(Ion Pavelescu, Un act de cultură, în «Națiunea», nr. 187 (653),
19-25 februarie )
« Aceste documente (...) prezintă un interes deosebit pentru
cunoașterea vieții social-politice și economice a vieții respective.
În același timp, ele oferă detalii noi privind nu numai diversele
aspecte ale slavonei ca limbă de cultură în Țările Române, ci și
propria noastră limbă (...) Or, tocmai acest aspect se bucură de
atenția deosebită a autorului, cunoscut și ca scriitor și drept unul
din animatorii vieții culturale din Râmnicu-Vâlcea și, în genere, din
Oltenia ».
(Acad. G. Mihăilă, în „Cuvânt înainte” la volumul Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia. Ediție de texte, studiu
paleografic și lingvistic, Craiova, Ed. «Scrisul Românesc», pag. 5.)
*
CRITICĂ, DOCUMENTARISTICĂ, ISTORIE LITERARĂ
1. Volume
1. Paradoxism și postmodernism, Râmnicu Vâlcea, Ed.
Adrianso, 2000, 92 p. Versiunea engleză a lucrării: Paradoxism
and postmodernism in Florentin Smarandache’s work, Reboboth,
American Research Press, 2001.

2. Ion Soare, Aneta Bardașu, Lumina cărții la Râmnic, Râmnicu
- Vâlcea, Ed. Conphys, 2001, 193 p.
2. Studii, eseuri, articole şi comunicări
1. Ienăchiță Văcărescu și județul Vâlcea, în „Lumina lumii”,
revistă de teologie și cultură, Râmnicu Vâlcea, anul I, nr. I/1993.
2. Râmnicul și Anton Pann, comunicare prezentată în ziua de
10 decembrie 1996 în sala de lectură a Bibliotecii Județene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, în cadrul manifestării „Memoria Râmnicului”.
3. Petrache Poenaru – un promotor al culturii românești,
comunicare prezentată în cadrul simpozionului „Petrache
Poenaru, un ctitor de prestigiu al școlii românești”, Bălcești (jud.
Vâlcea), 18 mai 1999.
4. „Mozaicul” – o insulă de cultură în marea Oltenie(i), în
„Povestea vorbei”, Râmnicu Vâlcea, anul III, nr. 1-2 (8-9), ian. –
iunie 2001, p. 20.
5. Lăcașuri de cultură din Oltenia secolului al XIV-lea, în
„Lumina lumii”, anul XI, nr. 11, Râmnicu-Vâlcea, (f. ed.), 2002, p.
76-80.
6. Argumente pentru o istorie a culturii vâlcene, în „Accent
vâlcean”, Râmnicu- Vâlcea, anul I, nr. 1/10-16 februarie 2003, p. 4.
7. Itinerar cultural, în „Povestea vorbei”, Râmnicu-Vâlcea, anul
IV-V, nr. 3-4 (13-14), ian. - iunie 2003, p. 20-21.
8. Dorul după cronic(ar)i, în „Accent vâlcean”, Râmnicu-Vâlcea,
anul I, nr. 8, 31 martie – 6 aprilie 2003, p. 3.
9. O nouă „restitutio”, datorată arhim, Veniamin Micle, în
„Lumina lumii”, an XI-XII, nr. 12, Râmnicu-Vâlcea, (f. ed.), 2003,
p. 93-94 (despre editarea operei «ultimului cronicar român» –
Chiriac Râmniceanu).
10. Pravila de la Govora, prima carte de legi în limba română,
din Țara Românească; comunicare ținută la M-rea Govora, în ziua
de 4 aprilie 2004, în cadrul simpozionului „Matei Basarab, 350 ani
de la trecerea sa în eternitate”
Prof. dr. Ion SOARE »
Material publicat de Felix SIMA

D. DRĂGHICESCU… ÎN SLUJBA NAȚIEI
Mihai SPORIȘ

D

umitru Drăghicescu
s-a născut la 4
mai 1875 în localitatea
Zăvoieni/Vâlcea
(azi
localitatea Măciuca!). Este
absolvent al Liceului „Carol
I”, din Craiova. Urmează la
București, Facultatea de
drept și simultan cursurile
de filosofie. Își susține, în 1901, examenul de
licență cu subiectul: „Influența lui Kant asupra
lui Auguste Compte”. Își continuă studiile la
Paris (1901-1904, la Școala de Înalte Studii
Morale și Sociale, cât și la „College de France”),
încununându-le cu un doctorat în sociologie, la
Sorbona, susținut în 17 mai 1904, cu teza :„Du
role de l`individu dans le determinisme social”.
(conducător, fiindu-i sociologul francez Em.
Durkheim). Între 1905-1910 este conferențiar la
catedra de sociologie a Universității din București.
Din perioada aceasta avem cercetarea privind
„Psihologia Poporului Român! Odată cu intrarea
României în război, alături de Antanta (Puterile
aliate), între 1916-1918 se află în misiuni
la Paris, pentru a informa, competent și pe
înțelesul lumii, despre chestiunea românească
în promovarea dreptului la autodeterminare.
Este trimis cu însărcinare importantă, de Ionel
Brătianu, la propunerea prietenului din studenție
I.G.Duca, în 1917, să se adăuge grupului celor
12 profesori, mandatați să convingă puterile
aliate că (după ocuparea unei părți din țară, a
capitalei, și a nefericitului armistițiu -v.Buftea!)
România rămâne un aliat fidel cauzei. Prezența
lui Drăghicescu, foarte cunoscut în mediul
parizian (15 ani de permanență și relaționare
cu elita franceză!) este eficientă, după cum o
va remarca mai târziu I.G.Duca, considerând
prezența lui D.Drăghicescu… mai importantă,

decât a celor… doisprezece profesori, laolaltă.
Spirit cu inițiativă, manifest timpuriu (vezi
asociația și revista „România Rurală”, cu cele
50 de numere , apărute prin 1898, în țară!),
în vremea studenției pariziene (alături de alt
student oltean, Nicolae Titulescu) realizează
asocierea studenților din cursul inferior al
Dunării în asociația „Union des pays danubiens”.
Aflat în misiunea pariziană constată că, fără o
organizare prealabilă, nu se poate contracara
lobyul antiromânesc, foarte agresiv. Sociologul
din sine, cunoscător al mecanismelor sociale,
trece imediat la acțiune. Improvizează un
comitet, similar celorlalte
națiuni oprimate din fostul
imperiu
austro-ungar:
„Comitetul
transilvănean”
(sub conducerea lui Traian
Vuia), cu un organ de presă
– revista La Transylvanie!
Se înfințează un birou de
presă permanent (pe lângă
legația română din Paris)
pentru reacții, în timp real,
la problemele media geopolitice în dezbatere publică.
În birou sunt mandatați (de
guvernul de la București!), ca
vectori credibili, personalități
cu notorietate în mediul
francez: geograful Emm. de
Martonne, poeta Elena Văcărescu și sociologul
(exponent al neo-liberalismului!) Dumitru
Drăghicescu. Pentru concertarea eforturilor
tuturor națiunilor asuprite din fostul imperiu, la
inițiativa lui Dumitru Drăghicescu „comitetele”
națiunilor se vor întruni în, Congresul
Naționalităților de la Roma, din 9-12 Aprilie
1918. La Congres delegația română (implicit
a…comitetului transilvan-care, imediat, din 30
aprilie include și Bucovina!) este formată din

Dumitru Drăghicescu (doctorat la Sorbonaliberal!), dr. Nicolae Lupu (mai târziu în partidul
țărănesc, al lui Iuliu Maniu!), Simion Mândrescu
(ardelean, specialist în litere și filosofie,
cu doctorat la Berlin!), Gh. G. Mironescu
(moldovean, drept, litere și filosofie, cu doctorat
în drept la Paris/ adept al Antantei… la intrarea
în războiul reîntregirii!) peste timp, membru de
onoare al Academiei.
Dezbaterile congresului, în spiritul principiilor
lui Wodroov Wilson, unde delegațile și-au expus
argumentele și revendicările, bazate pe adevărul
nedistorsionat, de propaganda imperială
austro-ungară, au atras
atenția viitorilor decidenți.
După
congres,
George
Clemenceau, invită delegația
Comitetului transilvan la o
întâlnire oficială (cu toate cele
trei comitete… naționale!),
decisivă asupra consecințelor
viitoarei Conferințe de Pace
de la Paris. Delegația va fi
fost compusă din: Dumitru
Drăghicescu, Traian Vuia și
dr. Nicolae Lupu. Întânlirea
a c e a s ta - c o n c l u z i o n e a ză
mai târziu Drăghicescu!- a
fost momentul hotărâtor
al luptei (diplomatice!) și…
că (după clarificările de
aici/coroborate cu deznodământul încleștării
armate, de la Marna!) soarta drepturilor
naționale a fost decisă./ „…când a venit Take
Ionescu cu pesimismul și cu frica lui că nu vom
fi chemați la masa verde cauza drepturilor
noastre era câștigată!” (o va declara într-un
articol… D.D, invocat de Liliana Beu într-o
cercetare!-vezi rev.„Buridava” a Muzeului Jud.
Vâlcea). G.Clemenceau se arată chiar favorabil
organizării unui nou congres, la Paris, dacă va

fi fost nevoie… Locul favorabil, Parisul, pregătit
pentru Conferința de pace… își primise apriori
argumentele și tratativele puteau să … înceapă!
Munca lui Dumitru Drăghicescu se
materializează prin publicarea la Paris în
limba franceză a unor lucrări de informare:
La Transylvanie (1918), La Bessarabie (1918),
Les roumains de Hongrie (Paris 1918). Acestor
lucrări Traian Vuia, adăuga și el lucrarea
„La Bukovine et le Banat”, iar în 1919, după
Congresul Naționalităților de la Roma, din 1918,
Dumitru Drăghicescu edita și lucrarea: „Românii
din Serbia”. Broșurile cu caracter național,
puneau în fața opiniei publice internaționale, în
mediul francez, starea reală a unei societăți, cu
națiuni oprimate , cea a imperiului austro-ungar,
rănit mortal de războiul provocat de propriul său
orgoliu. Titlurile vorbesc singure: „Basarabia și
dreptul popoarelor. Excurs istoric, geografic,
etnografic și statistic”, „Problemele națiunilor
din Austro-Ungaria -Românii”, „Lupta socială și
politică din Transilvania”…
Delegația
României
la
Congresul
Naționalităților, Roma 9-12 aprilie 1918, într-o
componență competentă, formată din experți,
chiar dacă oameni ai clasei politice ( Să ia aminte
acea parte a clasei politice actuale, școlită la
„facultățile toamnei” cu „doctorate”…trucate
și analfabetă funcțional!), poate constitui un
model de reprezentare și de eficiență… prin
rezultatele ei. Potențarea voinței românești
pentru adunările plebiscitare, care au urmat
celei de la Chișinău (27 martie), la Cernăuți și
Alba Iulia; asupra intervenției armate împotriva
republicii bolșevice a lui Bela Kun; asupra
negociatorilor drepturilor românilor la Paris, își
are imensa energie a patriotului român, Dumitru
Drăghicescu, și a omului slujind umanitatea cu
știința sa, în slujba păcii lumii.
(Continuare în pag. 12)
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MESAJE PE TELEFONUL MOBIL

MAREA BRITANIE INFLAMATĂ PROGRESIV DE CORONAVIRUS
Bogdan CICHIRDAN

T

rebuie să vă spun că aici nu este obligatorie masca, acum când vorbim în 18 iulie 2020, nici nu
a fost declarat „lockdown”, din contra, nu ai loc pe stradă. Este ceva de nedescris. Ei, englezii,
merg pe principiul, hai să ne imunizăm și cine moare, moare! Moare!, ăsta e mersul vieții, chiar și
miniTrump, Boris, le-a zis să facă ce vor!! ... Acum, 1 noiembrie 2020, vă spun că totul este normal,
doar joburile sunt mai puține. Simțim că vine criza și aici, decembrie e luna de tranzitie brexit, se
blochează zone întregi din magazinele comerciale, cele cu marfă din UE. Pe stradă totul este normal.
În Regatul Unit, UK, există există trei niveluri de „lockdown”; se numesc TIER. Noi suntem în Tier1,
care înseamnă „pub”uri (magazine) închise la 22:00... si cam atât. Nordul are probleme: Liverpool e

în Tier3, ultimul nivel de „lockdown” și Londra este în Tier 2; or să fie revolte ca acum 2-3 ani, când
au ars orașul din temelie. E plin de negrii. Englezii sunt foarte leneși și au un nivel scazut calitativ,
uman… s-au prostit de la „comfort”ul extrem de mare. Indienii au preluat controlul, numesc Anglia
casa lor, sunt la fel ca tiganii din România, imposibil să se integreze, nu pot vorbi corect engleza, nici
după 20 de ani de stat in UK. Mancarea este proastă, cerul este gri, oamenii sunt nesimțiți, și, din
păcate, acesta este (devine) și un model pentru noi. Vestul, (civilizația oceanului n. red.) este noul
Babilon, grețos. Caștigi bani, dar nu ai ce face cu ei, muncești non stop.
…Redăm mai jos mesajul venit de la „Florentina” zilele trecute pe adresa de email a ziarului
Forum vâlcean.

Covid-19. Protocoale. România și Marea Britanie
(01/11/2020)
Fostul purtător de cuvânt din Ministerul
Muncii, Cristian Vasilcoiu, a fost depistat pozitiv.
Acum, după 14 zile, povestește experiența prin
care a trecut.
„La rece, în ziua 14, despre Covid:
Fiica mea cea mare, de 7 ani, a avut caz la afterschool.
Ni s-a spus târziu, când am spus că nu mi se
pare de bagatelizat mi-au răspuns că exagerez.
Am testat-o la privat, din proprie inițiativă, doar
în ideea de a elimina suspiciunea și a trimite-o
la școală cu inima împăcată. A fost un șoc, atât
pentru mine, cât și pentru soție, atunci când a
venit rezultatul pozitiv, sâmbătă, online, pe la
ora 23. …În ziua următoare am mers la spital cu
toții, fiica deja testată pozitiv, fiica cea mică, de 4
ani, eu și soția. Ne-au pus să semnăm, înainte de
a ne testa și de a ne face evaluările medicale, că
refuzăm internarea! Pe sistemul că nu au locuri,
că nu sunt cele mai bune condiții, etc… Luni neau anunțat că suntem pozitivi toți 4, că avem
pneumonie interstițială, și că analizele soției și
cele ale fiicei cea mică nu sunt prea bune. Că

eu aveam tensiunea 19/13 și că sunt la capitolul
comorbidități. Am întrebat ce să facem! Ne-au
spus să stăm acasă! Am întrebat ce să luăm!
Ne-au spus, în mod halucinant pentru noi:
NIMIC! Apoi că dacă ne vine rău să sunăm la
112. A rămas că ne va căuta DSP! …Am sunat
noi la DSP, am încărcat documentele medicale
online, pe site-ul DSP! Nimic! Până nu am scris
eu pe Facebook, de au văzut foștii colegi ziariști,
nu a sunat nimeni de la DSP! …Apoi a sunat un
domn care s-a recomandat a fi doctor să ne
spună că o să fim căutați de colegii dumnealui.
Amabil, elegant și diplomat domnul, recunosc.
A doua zi a sunat o colegă de-a dumnealui
care era mirată și pătrunsă de faptul că știm că
avem virusul. S-a pierdut când a citit și despre
copii, a zis că va reveni, încă nu ne-a mai sunat
nimeni… Așa că, ancheta epidemiologică este
o glumă proastă, în sensul că nu există! Deși
le-am dat detalii despre contacte nu au părut
interesați, au zis că pentru asta mă va suna alt
coleg, nu m-a mai sunat nimeni niciodată!...
Am trecut prin boală datorită prietenilor, unii
medici, care au ajutat cu sfaturi și rețete. DSP nu

ne-a transmis nici azi, Ordinul de izolare și nici
documentele în baza cărora medicul de familie
trebuie să ne elibereze concediul medical. Deși
izolarea tocmai a expirat! …Mai mult, ministrul
Tătaru a dat un Ordin potrivit căruia confirmații
nu se mai testează 90 de zile! Nu știm dacă mai
avem sau nu virusul, nu avem documente care
să ateste că l-am avut, nu am primit niciun fel de
asistență medicamentoasă din partea statului!
Cine a trecut prin boală știe că am dreptate!”, a
scris Vasilcoiu pe Facebook.
*
Roxana Ioana, o româncă din Marea Britanie,
a scris, la comentarii despre experiența lor de
acolo: „Bună seară, încă de la prima postare
am tot așteptat ziua în care veți veni cu vești
bune despre sistem, am sperat din suflet că s-a
schimbat ceva, însă… Am să vă povestesc un pic
diferența între România și Marea Britanie. Soțul
meu a fost suspect de Covid-19, angajatorul
l-a trimis acasă, în mai puțin de 2 ore a primit
telefon și l-au întrebat dacă are unde să se
carantineze până când își face testul și dacă

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

ȘCOALA ACASĂ. FIECARE FAMILIE TREBUIE
SĂ AIBĂ UN CALCULATOR
Leontina RUS

D

oamne, nu trebuie să vorbim
cu păcat, să criticăm lumea de
dinaintea noastră, a fost atât de bună,
de incomparabilă... În 1978 Nicolae
Ceaușescu, prin gura fiecărei organizații
de partid din această țară a decretat:
România are un sistem informatic național.
„Sistem informatic”! toți au aplaudat, nici
5 % dintre români, nu știau ce-i acela un
sistem informatic. Cumnata mea care era inginer șef la Centrul
de Proiectări Județean, se lăuda că ei, acolo, de un an au trecut
la sistemul informatic, în fiecare săptămână, mergând la Pitești să
„ruleze” programul de salarii...Vorbesc cu soțul meu: hai să facem
un curs de informatică în uzină, era moda calificării și recalificării
la locul de muncă, și să-i învățăm măcar pe colegii noștri ce
înseamnă un sistem informatic; diferența dintre „informatic” și
„informațional”; diferența dintre „Sistem informatic” și „Sistem
informațional”. Adevărul este că România nu a avut niciodată un
sistem informatic național, adaug, complet; nici acum. Sistem
informatic național înseamnă ca societatea să trăiască ca în
Anglia...fiecare om să aibă un card și să se rezolve tot!
Un sistem informatic, nu poate exista, dacă, înaintea sa, nu
există un sistem informațional corect întocmit... Acum, noi am
stabilit ca elevii, toți, să urmeze școala în sistem „on line”. Dacă
acest sistem se desfășoară la calculator, el se cheamă interactiv:

are cu ce să se deplaseze până la primul centru
de testare. Sau, varianta doi, să aștepte acasă
până dimineața, când ajunge kitul de testare.
Am ales a doua variantă, pentru că nu avea
decât o tușe seacă și o ușoară febra. Între timp
a primit pe mail numere de contact pentru
medicii din zona noastră care se ocupă de cei cu
simptome sau cei confirmați, medici ce răspund
24/24. Nu a fost cazul, peste noapte a fost ok.
Dimineața a ajuns testul cu toate instrucțiunile
necesare, l-am trimis și în 48 de ore a venit și
rezultatul. Negativ. În cele 48 de ore a fost sunat
de echipa mediciilor din zona să facă update la
temperatura și simptome. A primit pe mail un
“jurnal” de completat în care trebuia să scrie
fiecare persoană cu care a intrat în contact în
toată această perioadă (ultima săptămâna). La 3
zile după toată povestea asta, fetița mea a făcut
temperatură 40, am sunat la salvare, au venit în
1:45 min, primul lucru când am urcat în salvare
am fost testate. Spre norocul nostru, negative
amândouă. Diferențele sunt enorme și pe zi ce
trece îmi dau seama că nu mai pot speră la o
Românie normală.”

IMAGINEA ZILEI

este necesar să ai calculator - performant echipat, să ai tabletă
și/sau telefon abonate la o rețea de socializare pe internet; dacă
acest sistem se desfășoară cu ajutorul televizorului, așa cum de
zeci de ani se desfășoară în Australia- unde nu au existat niciodată
profesorii necesari la clasă și nici un număr suficient de elevi,
sistemul se cheamă „la distanță”...
În clipa aceasta românii constată că acest sistem „on line”
este nemaipomenit: învață toată lumea - elev, tutore și invățător;
și vânzătorul de la tarabă învață, căci văzând avantajele fraților
mai mici, copiilor, nepoților se gândește și la posibilitatea de a
vinde on line!
Un lucru, impediment, nu se poate depăși : fiecare are nevoie
de dotare, de tutore și învățător bine pregătiți în informatică; de
acord, măcar o parte de informatică (a te plânge la televizor că nu
există tablete suficiente este o nesimțire curată)! ...Deocamdată
România nu poate aplica un învățământ „on line” în integralitatea
sa, fiindcă astăzi ea are un sistem informațional căt de cât corect
stabilit, dar, încă, nu are dotarea necesară (unui sistem informatic
în masă-fiind vorba de milioane de copii)...
P.S.
Rog cititorul să nu uite, să citească articolul meu din „Cultura
vâlceană” nr. 171 de luna trecută. Și beneficiarilor de învățământ
on line, tutorilor: nu lăsați copiii, după aceste ore, în continuare,
să se relaxeze în fața calculatorului!
Dacă afară plouă, treceți-l pe televizor, dacă, altceva, nu știți
ce să faceți cu el...

Acum îmi pun armele-n cui!..când ajung mare, o să mă fac
polițist!

Peter KIS
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SFÂNTUL IERARH NICOLAE
(Milostiv și apărător al Ortodoxiei)

Arhim. Veniamin MICLE

A

nual, la 6 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește cu mare evlavie pe
Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor
Lichiei.
Viața fiecărui sfânt este un model pentru
creștinii din toate timpurile, oferind pilde și
exemple vrednice de urmat, care le luminează
pașii ca să umble cu vrednicie pe cărările lumii
acesteia și să înainteze spre împărăția cerurilor.
Una dintre viețile cele mai pilduitoare este cea a Sfântului
Ierarh Nicolae, vrednică de a fi urmată mai ales de arhiereii
ortodocși, întrucât ea nu se axează pe o singură coordonată, ci
îmbrățișează, ca razele soarelui, toate aspectele vieții creștine.
Viața Sfântului Nicolae, cu bogăția faptelor ei nenumărate,
luminează și încălzește inimile tuturor, dovedind că sfințenia se
realizează oricând, oriunde și în orice epocă. Sfințenia nu este
condiționată de locul nașterii, al mediului, al funcției sau al stării
sociale unde trăiește omul.
Marele Ierarh Nicolae a fost în primul rând un om al sfințeniei,
deși a trăit în două epoci diferite cu privire la atitudinea lor față
de credința creștină. Dacă împrejurările externe ar determina
realizarea sfințeniei, atunci Sfântul Nicolae nu ar fi reușit să
trăiască neîncetat pe aceleași culmi ale sfințeniei.
Sfântul Nicolae s-a născut între anii 260-270, la Patara
din provincia Lichia de pe coasta vestică a Asiei Mici. Atunci,
credința creștină era crunt persecutată de împărații păgâni,
dezlănțuind cele mai sângeroase pedepse împotriva adepților ei,
recunoscuți ca mari luptători împotriva fărădelegilor, a crimelor
și nedreptăților săvârșite de puternicii lumii acesteia. Ori, este
bine știut că, slujitorii minciunii și ai corupției nu suferă niciodată
învățătura lui Hristos, care le demască fărădelegile; de aceea,
inventează motive de persecuție, ca să o reducă la tăcere, iar dacă
ar fi posibil să o desființeze de pe pământ.
Familiile creștine își educau copiii în dreapta credință
ortodoxă, cu toate persecuțiile îndurate din partea păgânilor. De
o educație asemănătoare s-a învrednicit și tânărul Nicolae; mama
sa i-a împodobit sufletul cu frumusețea virtuților evanghelice.
Rugăciunea, adevărul, dreptatea devenise virtuțile sale obișnuite;
respectarea celor sfinte și cercetarea bisericii erau practicile sale
zilnice; postul și înfrânarea, potrivit rânduielilor Sfinților Părinți,
erau respectate cu întreaga convingere sufletească.
Nicolae a fost elev eminent al școlii din orașul natal, învățând
stăruitor toate cunoștințele predate în aceea vreme, deosebinduse de colegi prin noblețea ideilor, a sentimentelor și a vorbelor
sale. Avea o conduită ireproșabilă și o înclinație firească spre
meditație și rugăciune. Toate acestea erau dovezi ale germenului
sfințeniei, ale sufletului superior, ale tânărului chemat să urce
înaltele trepte ale slujirii bisericești. Stăruința la învățătură,
împlinirea datoriilor școlărești, instruirea în științe n-au fost
pentru el piedici pe calea progresului sfințeniei, ci, dimpotrivă,
mijloace deosebit de valoroase.
Deși a crescut într-o societate viciată, unde toate creațiile
spiritului slujeau decadenței, el nu s-a lăsat corupt. Rămas orfan
de ambii părinți, nu s-a asociat cu tinerii corupți, rămânând
statornic în educația primită de la mama sa.
Însetat de dorul desăvârșirii creștine, tânărul Nicolae vinde
întreaga moștenire și se retrage într-o mănăstire, devenind călugăr.
Aici se consacră total vieții monahale: ascultare, slujbe bisericești,
posturi, privigheri, înfrânare. Smerenia, tăcerea, răbdarea frigului,
a durerilor, a umilințelor și ale tuturor încercărilor venite de la
lume, de la trup și de la diavol erau podoabele sufletului său.
Tuturor li s-a supus ca un martir, fără cârtire. Din focul acestor
încercări, a ieșit biruitor, devenind un călugăr model, apreciat și
respectat de întreaga obște monahală care, drept recunoștință,
l-a ales stareț și povățuitor pe drumul desăvârșirii, păstorind în
Mănăstirea Sion, ctitorită de unchiul său. Aici a stabilit cea mai
bună rânduială călugărească, încât mănăstirea a devenit pildă
pentru cele din împrejurimi.
Râvna pentru progresul duhovnicesc al mănăstirii, zelul
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apostolic, dragostea pentru săraci, ajutorarea văduvelor și a
orfanilor, ocrotirea neputincioșilor și a suferinzilor, au determinat
alegerea egumenului Nicolae în scaunul Episcopiei din orașul
Mira Lichiei. Din fruntea Eparhiei sale, munca pentru binele și
fericirea credincioșilor devine mai intensă; raza de activitate i s-a
extins, cuprinzând pe toți cei năpăstuiți și nedreptățiți. Adună
bani pentru răscumpărarea sclavilor și a prizonierilor, săvârșind
binele acolo unde era nevoie, întrucât, atunci existau mulți sclavi,
fiind epoca sclavagistă, precum și numeroși prizonieri, datorită
numeroaselor războaie de cotropire ale Imperiului roman; așa a
înțeles marele Ierarh să-și lucreze mântuirea și să dobândească
sfințenia, ajutând pe fiecare.
Atunci, mulți oameni pătimeau întemnițări pe nedrept. Sfântul
Nicolae alerga la dregătorii cetăților, dovedindu-le nevinovăția
lor și cerând să-i elibereze. Este bine cunoscut cazul celor trei
tineri condamnați la moarte de Eustațiu, guvernatorul provinciei
Lichia, a cărui conștiință fusese cumpărată cu bani. Alergând la el,
oprește executarea judecății nedrepte.
El a urmat cu adevărat Păstorului cel Bun, Care și-a jertfit
viața pentru oile Sale. N-a salvat numai de la morți nedrepte, ci a
împiedicat și alunecarea în decadența morală. Biograful vieții sale
relatează că un tată avea trei fiice. Întrucât nu
reușea să le căsătorească din cauza sărăciei, voia
să le arunce pradă celei mai josnice imoralități.
Auzind Sfântul, vine îndată în ajutorul nefericitei
familii. Dar, voind să-i rămână tainică milostenia
sa, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: „Să nu
știe stânga ta ce face dreapta ta” (Matei 6, 3),
merge noaptea și aruncă o pungă plină cu aur,
iar părintele reușește să-și căsătorească prima
fiică; la fel procedează și cu celelalte două.
Eparhia pe care o păstorea era săracă,
expusă secetei provocatoare de mari lipsuri
alimentare, din această cauză Sfântul Nicolae
avea grijă să asigure credincioșii de strictul
necesar, fiind într-adevăr un episcop atașat de
popor ale cărui necazuri, nevoi și greutăți le-a
ușurat totdeauna. El s-a identificat cu Biserica și a respins orgoliul
și mândria, care n-au reușit să-i acapareze sufletul. A fost păstorul
cel bun; n-a fost stăpân, ci părinte duhovnicesc, povățuitor și
mângâietor al turmei sale. S-a condus mereu după cuvintele
Mântuitorului: „Milă îmi este de mulțime” (Matei 15, 32), având
convingerea că slujește lui Dumnezeu.
Întemnițat, din porunca împăraților păgâni Dioclețian și
Maximian – mari prigonitori ai creștinilor – Sfântul Nicolae a fost
chinuit cumplit și silit să se lepede de credința în Iisus Hristos,
însă el a răbdat toate cu tărie; de Hristos nu s-a lepădat, deși i s-a
promis că va fi scutit de alte chinuri.
Marele Ierarh Nicolae a fost eliberat din închisoare odată cu
ocuparea tronului de către Constantin cel Mare, primul împărat
creștin; toți cei întemnițați pentru credința ortodoxă au fost
eliberați, întorcându-se fiecare la casele lor; preoții revenind
la sfintele altare, iar episcopii la scaunele eparhiale. Atunci s-a
învrednicit și Sfântul Nicolae să vină din nou la credincioșii din
Mira, pe care îi păstrase mereu în inima sa.
După eliberarea sa din închisoare, peste Biserică s-au extins
norii negri a uneia dintre cele mai grave erezii, inițiată de Arie din
Alexandria Egiptului; el învăța că Iisus Hristos nu ar fi Dumnezeu
adevărat, nu ar fi Fiul lui Dumnezeu, ci numai prima Sa creatură.
Erezia s-a răspândit și în alte provincii, ajungând până în Asia
Mică, unde păstorea Sfântul Nicolae. Deși multe eparhii au fost
cuprinse de această învățătură eretică, se spune că în Eparhia sa
nici un creștin nu a primit-o, deoarece păstorul lor duhovnicesc
i-a povățuit pe calea adevărului, predicând neîncetat doctrina
ortodoxă, așa cum o primise, prin înaintașii săi, de la Sfinții
Apostoli.
Împăratul Constantin cel Mare, pentru ocrotirea Bisericii
în fața acestei erezii, convoacă primul Sinod Ecumenic, în anul
325, întrunit la Niceea. Acolo participă 319 Sfinți Părinți, printre
care, un loc de frunte ocupa Sfântul Nicolae. Plin de zel, apără
cu înfocare dreapta credință, ajungând chiar la conflict cu Arie și
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aderenții lui. Pentru râvna sa, este arestat, i se ridică insemnele
distinctive ale arhieriei și este întemnițat. Aici se petrece însă o
minune: în celula rece a închisorii, îl vizitează însuși Mântuitorul
Iisus Hristos, însoțit de Preacurata Sa Maică. Iisus îi oferă Sfânta
Evanghelie, iar Fecioara Maria, omoforul, ca semn că el este tot
arhiereu, iar întemnițarea este nedreaptă. Din această cauză, în
toate icoanele Sfântul Ierarh este zugrăvit cu Evanghelia în mână
și cu omoforul pe umeri, sau de o parte Mântuitorul oferindu-i
Evanghelia, iar de alta, Maica Domnului, omoforul.
Văzând împăratul și episcopii din Sinod marea minune săvârșită cu Ierarhul nedreptățit, l-au eliberat din temniță și l-au primit
din nou, cu toată cinstea cuvenită, între membrii Sfântului Sobor.
După o îndelungată păstorire, Sfântul Ierarh Nicolae a trecut
la cele veșnice în anul 341. Sfintele sale Moaște s-au păstrat la
Mira, care a devenit un loc important de pelerinaj pentru creștini.
Dar, după venirea musulmanilor, pelerinajul a fost interzis iar
Sfintele Moaște erau în pericol, de aceea au fost luate de niște
marinari italieni cu gândul de a le duce la Roma. Cu toate acestea
pe drum, sfântul le-a dat de înțeles marinarilor că orașul Bari este
locul unde vrea să fie înmormântat. Moaștele au ajuns la Bari
pe data de 9 mai 1087. Între anii 1087–1197, a fost construită
bazilica în timpul dominației normanzilor în
sudul Italiei. În anul 1089, a fost sfințită cripta
unde se află moaștele de către Papa Urban al
II-lea, iar în anul 1197 bazilica a fost finalizată și
sfințită în prezența episcopului german Conrad
de Hildesheim și a altor prelați.
Sfântul Nicolae este patronul spiritual al
Țărilor de Jos, al Rusiei, al provinciei Lorena din
Franța, precum și al mai multor orașe vesteuropene.
Părți din Sfintele sale Moaște s-au răspândit
în mai multe locuri din lume, printre care se
numără și Biserica Sfântul Gheorghe Nou din
București, ultima ctitorie a voievodului martir
Constantin Brâncoveanu. Aici se află mâna
dreaptă a Sfântului Nicolae, prinos adus de
voievodul Mihai Viteazul, pe care a purtat-o la piept în bătălia de
la Călugăreni.
Referitor la donația marelui voievod Mihai Viteazul, un
document adeverește următoarele: „În anul 1599, Măria-Sa,
împreună cu soția, Doamna Stanca, au dăruit Bisericii Sfântul
Gheorghe moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, adică mâna dreaptă
a Sfântului. Acest odor îl primise de la arhiepiscopul de Bari, prin
intermediul unui negustor bogat, în semn de prețuire pentru
lupta de apărare a creștinătății împotriva ofensivei otomane
din vremea aceea. Mihai Viteazul a trimis prin acest negustor
două pungi de galbeni pentru biserica din Bari care adăpostea
moaștele Sfântului Nicolae. Domnitorul era socotit de către
curțile imperiale europene un adevărat «prinț al creștinătății». În
acest context, voievodul îi scria împăratului Rudolf al II- lea: «În
țara mea aș fi putut să rămân liniștit și sigur fără nicio teamă, dacă
nu m-ar fi chemat credința mea față de creștinătate. Io, Mihail
Voievod al Ungrovlahiei, al Ardealului și al Țării Moldovei»”.
Acest document, împreună cu altele, care mărturisesc despre
acest dar al lui Mihai Viteazul sunt hrisoavele originale aflate la
Mănăstirea „Simonos Petras” din Muntele Athos, unde voievodul
este pomenit în rândul ctitorilor.
Totuși, mai nou, arheologii turci susțin că mormântul Sfântului
Nicolae se află sub o biserica din Turcia. Recenta activitate
arheologică din Mira a început să scoată la iveală o remarcabilă
cetate creștină aflată încă în stare intactă sub modernul oraș
Demre. În timp ce biserica Sfântul Nicolae, mormintele și teatrul
au rămas în istorie ca simboluri ale coastei licheene, mare parte
a vechii cetății a zăcut îngropată sub 5,5 m de sediment adus de
către râul Miros din apropiere. Ei afirmă că au descoperit locul în
care a fost înmormântat ierarhul. Șeful autorității Monumentelor
din Antalya, Cemil Karabayram, a declarat că a obținut „rezultate
foarte bune, dar munca reală abia acum începe”. Acesta a mai
spus că va găsi corpul neatins al Sfântului Nicolae, cunoscut în
întreaga lume pentru ajutorul acordat săracilor.
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„ÎNSEMNĂRI” DESPRE POLITICA ELECTORALĂ ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
(Urmare din pag. 2)
În anul 1928 guvernul Vintilă Brătianu (PNL) era criticat
de ţărănişti că „de zece ani trăim sub un regim de agresiune şi
exploatare, în care jandarmeria, starea de asediu, cenzura şi
nesocotirea desăvârşită a tuturor legilor au constituit singurul
mijloc de a menţine dominaţiunea guvernelor liberale făţişe sau
camuflate”. Sub acel regim liberal, votul universal era „o minciună”,
economia „era ruinată”, politica externă „a dus ţara la discreditare
şi izolare”. Conducerea PNŢ atrăgea atenţia românilor că, în acele
momente grele, stăteau faţă în faţă cu „o clică politică hrăpăreaţă
şi o naţiune românească întreagă”13. Animaţi de ţărănişti, la 6 mai
1928, câteva mii de participanţi la o întrunire de partid de la Alba
Iulia porniseră spre Bucureşti hotărâţi să dărâme guvernul liberal,
dar Iuliu Maniu nu a acceptat „marşul asupra Capitalei”14.
La 10 noiembrie 1928 s-a constituit primul guvern naţional
ţărănist din istoria României. În campania electorală pentru
alegerile parlamentare din decembrie 1928 s-a înregistrat
un fenomen interesant: sătenii, convinşi că, în sfârşit, aveau
guvernul lor naţional-ţărănesc, condus de Iuliu Maniu, nu au
acceptat ca în localităţile lor să se facă propaganda partidelor
de opoziţie. La marginea satelor se constituiseră grupuri de
ţărani înarmaţi cu ciomege, sape şi coase, care interziceau
pur şi simplu reprezentanţilor opziţiei să intre în localităţi.
Constantin Argetoianu scria că nu a putut intra în niciun sat din
Vlaşca deoarece, la marginea localităţii „ne primeau oamenii cu
huiduieli, iar partizanii d-lui Mihalache cu ciomegile ridicate”,
strigând: „Trăiască Maniu”, „Trăiască Mihalache”, „Jos Brătianu”15.
Presa vremii reflectă şi ea, de pe poziţii partizane, „deliciul”
disputelor între învinşi şi învingători. Succesul fără precedent
înregistrat de ţărănişti în alegerile parlamentare din decembrie
1928, 77,76% din totalul voturilor, era apreciat în ziarul
„Dreptatea” din 19 decembrie 1928 astfel: „Ţara s-a pronunţat,
printr-un adevărat plebiscit, împotriva dictaturii şi pentru
regimul legilor”, iar România devenea, „pentru întâia oară stat
parlamentar cuvilizat, vrednic să păşească din Orient în Apus”.
Opoziţia a contestat rezultatul alegerilor. Ziarul averescan
„Îndreptarea” scria: „S-a dezlănţuit în aceste alegeri teroarea cea
mai grozavă: teroarea fanaticilor şi a fanatizaţilor, ofensiva drojdiei
sociale, dictatura turmei alcoolizate de palavra demagogică şi de
rachiu”16. La rândul său, organul de presă al PNL aprecia: „Cu
sistemul «gărzilor cetăţeneşti» care au terorizat şi al făgăduielilor
demagogice care au mistificat, nu e surprinzător că guvernul a
obţinut majorităţile pe care le-a obţinut”17.
Starea euforică a cetăţenilor satisfăcuţi de rezultate s-a
menţinut timp de câteva luni, însă măsurile luate de guvernanţi,
printre care mai ales introducerea de noi taxe şi impozite, au
dezamăgit mulţi dintre susţinătorii Partidului Naţional Ţărănesc.
La acestea se adaugă şi politica economică (a „porţilor deschise”
în faţa capitalului străin) promovată de naţional-ţărănişti care
a avut rezultate dezastruoase. Pe fondul crizei economice
mondiale, existentă atunci, când statele dezvoltate luau măsuri
de protejare a economiilor naţionale, România şi-a „deschis
porţile”, a concesionat mai multe bunuri şi servicii ale statului,
a contractat mari împrumuturi externe cu dobânzi înrobitoare.
Prin intermediul presei, dar şi cu aportul întrunirilor partidelor
politice de opoziţie, opinia publică avea să descopere cu stupoare
că, în timp ce multe intreprinderi îşi închideau porţile, salariaţii
acestora fiind lăsaţi pe drumuri fără nicio sursă de venit, o serie de
lideri ai PNŢ îşi construiau vile, îşi comandau obiecte vestimentare
la casele de modă pariziene şi nu consumau decât băuturi fine
aduse din import.
În alegerile parlamentare din iunie 1931, reuşind liberalii,
contestările nu au lipsit. Iulilu Maniu declara: „Alegerile au fost
pregătite prin acte dictatoriale şi anticonstituţionale, numeroşi
alegători au fost bătuţi şi schingiuiţi, s-au furat urnele”18. „Sub
lovituri de ciumege, s-au aflat sute de mii de alegători”19.

Campania electorală din 1933 (alegerile au fost la 20
decembrie 1933) s-a desfăşurat într-o atmosferă extrem de
tensionată şi s-a încheiat cu victoria Partidului Naţional Liberal.
Publicaţia ţărănistă „Dreptatea”, din 24 decembrie 1933, aprecia
că alegerile ar fi fost „o sinistră comedie, caracterizată printr-un
dezmăţ electoral fără pereche, prin dezlănţuirea unui regim de
teroare, abuz şi fraude. Astfel ales, Parlamentul este lipsit de baza
constituţională a liberei exercitări a dreptului de vot, el nu are şi
nu poate avea autenticitatea morală de a da legi valabile”.
În urma alegerilor cel mai mai nemulţumit şi descurajat, care
suferea cel mai mult din punct de vedere economic şi moral, era
simplul cetăţean alegător.

Sfârşitul democraţiei interbelice
Ignorarea voinţei alegătorilor a fost o practică obişnuită în
perioada interbelică, confirmată şi de cunoscutul om politic
Grigore Gafencu, în însemnările sale personale în care arată modul
cum alegerile erau înţelese şi practicate de români: „A fost o urgie
absurdă şi barbară, dezlănţuită de sus în jos, peste o populaţie
paşnică şi liniştită [...]. S-au arestat delegaţii şi candidaţii, s-au furat
urnele şi cărţile de alegător, s-au bătut, mai ales s-au schingiuit şi
snopit sub lovituri de ciomege, sute de mii de alegători. Îngrozitor,
populaţia se ascundea în pădure [...]. Sub ochii mei se petreceau
scene de barbarie, de vulgaritate, de laşitate abjectă. Părea o
revoluţie a uniformelor militare şi administrative, o revoluţie a
statului, prin organele sale conştiente şi inconştiente, împotriva
cetăţeanului «umil»”. În astfel de situaţii nu exista nicio reacţie
din partea cuiva. Nicio conştiinţă nu s-a revoltat – notează Grigore
Gafencu (1931) – niciun om de onoare nu s-a împotrivit. Simţeam
în faţa acestei laşităţi generale sentimentul de ruşine care m-a
cotropit când, după asfaltul şoselelor europene ajunsesem în
gropile şi şanţurile noastre naţionale. Dar cu cât mai adânc, cu
atât mai dureros. Câte gropi, câte şanţuri prăfuite şi înglodate
mai are biata noastră conştiinţă naţională. Câte moravuri din
alte vremi, ce educaţie neisprăvită, ce lipsă desăvârşită de simţ al
dreptăţii şi al demnităţii naţionale”20.
La rândul său, Constantin Argetoianu nota în jurnalul său, la 1
ianuarie 1936: „Între cele patru graniţe ale ţării şi până sus, totul e
numai corupţie. Singurul lucru organizat în România Mare e jaful
şi şperţul [...]. Lupeasca, Regele, Malaxa şi Gavril Marinescu, iată
sovietul de soldaţi... şi şperţari care hotărăsc soarta guvernelor
noastre. Ne copleşeşte mocirla!”21.
P.P. Negulescu constata, prin contactul direct cu oamenii, care
exclamau „cu o sinceră amărăciune: noi nu mai ştim pe cine să
credem, noi nu ne mai putem încrede în nimeni [...]. După cele ce
aud în întrunirile publice, după cele ce citesc prin ziarele de partid
şi chiar prin cele independente, lumea noastră politică se împarte
în trei categorii: în hoţi, imbecili şi trădători. Şi fiindcă unii şi alţii
din cei azvârliţi în aceste grozave categorii trebuie neapărat să vină
la putere, lumea nu poate să mai aibă încredere în autorităţi”22.
În anii interbelici cetăţenii au constatat că între promisiunile
electorale ale partidelor şi măsurile luate atunci când ele
ajungeau la putere era o discrepanţă uriaşă. De aceea, românii, în
majoritatea lor, au început să nu mai creadă în promisiuni şi nici
în partide, iar acest fapt a discreditat instituţiile şi însuşi regimul
democratic. La 10 februarie 1938 Regele Carol al II-lea a recurs
la o lovitură de stat prin care a pus capăt regimului democratic
intemeiat pe partidele politice, a instaurat regimul de autoritate
monarhică (dictatura regală) şi a iniţiat un singur partid politic,
Frontul Renaşterii Naţionale. Evoluţiile de după 10 februarie 1938
i-au îndepărtat tot mai mult pe români de politică. Ei nu mai
contau ca forţă electorală, iar destinul lor se afla în mâna celor de
la vârful puterii. Această stare de spirit avea să se perpetueze timp
de cinci decenii, până în decembrie 1989. Distinsul economist şi
om politic Mihail Manoilescu, trăitor al acelor vremuri, nota în
jurnalul său, o judecată de valoare: „Eu cred că dacă România ar

ajunge într-o zi, printr-o minune, să se cureţe de toate păcatele
şi scăderile clasei politice conducătoare şi dacă s-ar dezbăra, ca
prin farmec, de egoism, de intrigă, de corupţie, de incompetenţă
şi dispreţul pentru mase, totuşi chiar şi atunci, ţara n-ar putea
merge mai bine dacă oamenii noştri publici nu s-ar lepăda şi
de neseriozitate! Să numeşti în posturile publice cele mai grele
prietenii de masă, să avansezi funcţionari incorecţi pentru că au
intervenit în favoarea lor doamne irezistibile, să împarţi fondurile
publice la ziariştii care te adulează, să treci în Parlament legi
alcătuite de funcţionarii tăi şi pe care tu nici măcar nu le-ai citit,
să periclitezi, pentru o glumă bună urmată de aplauze, un interes
de stat, să vii în fruntea unui departament atunci când nimic nu
te cheamă acolo ca să primeşti audienţe prelungite cu o notă
galantă, să accepţi inspecţiile făcute în ţară ca subalternii să-ţi
aranjeze mese ce încep ca un banchet oficial şi sfârşesc ca un chef
de mahala, iată atâtea şi atâtea forme de neseriozitate care pot
părea anodine dar care, în realitate, sapă în chip nevăzut prestigiul
conducătorilor faţă de mulţimea ce vede şi înţelege întotdeauna
mai mult decât îngăduie distanţa la care e ţinută”23.
Pentru o asemenea perspectivă şi un astfel de deziderat,
societatea românească nu era pregătiră să le atingă. Persistenţa
moravurilor dăunătoare şi lipsa de răspundere erau prea vechi
şi bine înrădăcinate pentru a se putea spera într-o „lume ideală,
civilizată”, a corectitudinii şi seriozităţii. Chiar dacă pe alocuri unele
„însemnări” pot fi suspectate de un ușor subiectivism pornit din
dorința de a păși spre mai bine, dar coborâte în realitatea politică
a acelor vremuri, ele poartă mesaje pline de învățăminte pentru
amara noastră democrație și nu trebuie să fie ignorate.
Note
1 P.P. Negulescu, Partidele politice, Ediție Nicolae Gogoneață
și Ion Ivanciu, București, f.c. p. 37-38;
2 Tudor Teodorescu-Braniște, Oameni și paiațe, București, p.
81-82;
3 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, vol.II, Ediție
Stelian Neagoe, București, 1991, p. 73-74;
4 Mihail Manoilescu, Memorii, vol. I, Ediția Valeriu Dinu,
Editura Enciclopedică, București, 1993, p. 44;
5 Ioan Scurtu, Ion Bulei, Democrația la români 1866-1938, Ed.
Humanitas, cap. 4 – „Alegerile parlamentare”, București, 1990;
6 Nicolae Iorga, O viață de om așa cum a fost, Ediție îngrijită
de Valeriu și Sanda Râpeanu, Ed. Minerva, București, 1972, p.
566-567;
7 Ibidem, p. 568;
8 Ibidem, „Aurora” din 12 martie 1922;
9 „Patria” din 11 martie 1922;
10 „Patria” din 20 mai 1926;
11 Patria din 12 iulie 1927;
12 „Neamul Românesc” din 1 iunie 1926;
13 Nicolae Iorga, O viață de om așa cum a fost, Ediție îngrijită
de Valeriu și Sanda Râpeanu, Ed. Minerva, București, 1972, p. 707;
14 Ioan Scurtu, Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada
interbelică (1918-1940), Ed. Enciclopedică, București, 2012, p.
279;
15 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, vol.VIII, p.
259;
16 “Îndreptarea” din 15 decembrie 1928;
17 “Viitorul” din 15 decembrie 1928;
18 “Dreptatea” din 19 iunie 1931;
19 Grigore Gafencu, Însemnări plitice, Ediție Stelian Neagoe,
Ed. Humanitas, București, 1991, p. 143;
20 Ibidem
21 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului roman,
ediţia a IV-a, Univers Enciclopedic Gold, București, 2011, p. 309349 (337);
22 P.P. Negulescu, op.cit., p. 25;
23 Mihail Manoilescu, Memorii, vol. I, p. 77.

D. DRĂGHICESCU… ÎN SLUJBA NAȚIEI
(Urmare din pag. 9)
În slujba nației, cu țara întregită și
recunoscută ca atare internațional, după
momentul Trianon 1920, îl vom întâlni, mai
apoi, pe Dumitru Drăghicescu în Parlamentul
României.
În timpul mandatului de ministru de

externe, al lui Nicolae Titulescu, îl vom vedea
ambasadorul țării în Mexic (1935-1937); În
misiune diplomatică, la Viena, la o Conferință de
clarificarea raportului româno-sovietic (în…24
martie, 1924 ) apără Basarabia, aflată în trupul
țării, de provocările sovietice, într-o acțiune a
noului imperialism roșu… Momentul anticipa
o situație nefericită și chiar ieșirea marelui om

Dumitru Drăghicescu - deopotrivă patriot și
cetățean universal!-, precum Socrate din timpul
imediat, să rămână spirit înalt în istorie: în 14
septembrie, 1945 (când și Basarabia fusese déjà
înghițită de „fratele eliberator”… sovietic!). În
acea zi de …Înălțare a Sfintei Cruci, constatând
că pe pâmânt nu se poate ridica o cetate a
păcii… pleacă la Cer, în Cetatea Ideală a Lui

Dumnezeu, cu duhul său (proiectele sale) să
le judece timpul… Este vremea ca Duhul său
să se pogoare iluminare nouă, printre noi, iar
proiectele amânate să edifice: Noua Cetatea a
Păcii, pe pământul oamenilor.
M. Sp/Cercul de la Râmnic
(RGMD)-2020
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PRIN ZĂVOI
Puiu RĂDUCAN

Î

mi era dor de-o plimbare-n Zăvoi. Îmi era
dor s-ajung până lângă stadion cu gândul
să mai ascult, măcar odată, Imnul Chimiei Rm.
Vâlcea, imn compus de Dinu Săraru și cântat
de Nicu Alifantis:...
„He-ia, he-ia, heee-ia....
Hai-de Chi-miii-a!”...
Ce vremuri!
Ajunși în miezul capitalismului occidental,
chiar sălbatic (atât de dorit... „mai alaltăieri”...), spunem cu
nostalgie, dar triști:
Ce bine era când era rău!
Ce paradox!
Dar... de ce ne mirăm?
Nu asta am dorit!
Îmi era dor s-aud și imnul cântat odinioară în Zăvoi, prima dată
în țară. Imnul lui Anton Pann.
Străbat piața centrală-n haine noi, modernă și hala, care, spre
meritul conducătorilor postdecembriști ai vâlcenilor, a rămas...
tot hală (severinenii au transformat-o în magazine chinezești).
Cobor în noul pasaj central și ies la magazinul Cozia. Și acesta,
magazinul, își păstrează numele față de hotelul Alutus care... ne-a
trădat...
Cu gândul solid s-ajung în Zăvoi, mă trezesc în dreptul casei lui
Anton Pann. Îmi apare ca o biserică în fața căreia mă-nchin. Și aici
autoritățile vremii Vâlcii au un merit c-au mutat-o și n-au făcut-o...
bârne de foc.
Parcă mi se înmoaie pașii în dreptul acestei case și gânduri
răzlețe, dar și imagini mă duc în vremea celui care-i poartă
numele, Anton Pann.
M-apropii de poarta Zăvoiului. Parcă-i un templu împrumutat
din nordul țării, din fascinantul Maramu.
Gruparea românilor din țara Valsului au adus în marele parc
Prater din Viena o poartă maramreșeană. Și eu mă gândeam
să facem un „pui de poartă” (a Zăvoiului vâlcean) și s-o ducem
în parcul din Wiener Neustadt, un oraș din
Austria unde
locuiește un prieten drag, Nelu Godja, sufletul mișcărilor culturale
românești de acolo.... Așa gândeam în poarta Zăvoiului din Rm.
Vâlcea unde m-am oprit ca la o slujbă în mânăstire.
Stau în poarta Zăvoiului și privesc lung în timp, parcă decupat de
realitate. Drept în față, răstignit în piatră, rece și trist, domnitorul
Barbu Știrbei numără mulțimea ce pătrunde în Zăvoi. Trist pentru
faptul că foarte multă lume, tineretul „studios” în special, habar
n-are cine a fost cel care prin decret a înființat Grădina Publică
Zăvoi. Voci și condeie autorizate spun că Zăvoiul vâlcenilor ar fi
printre primele parcuri din țară.
Tot privind poarta Zăvoiului și pe Barbu Știrbei, urecheami este deranjată de un zgomot ciudat... Un pâsâit sacadat,
deranjant...
Ochii-mi dau roată pe sus și pe jos, prin frunze multicolore, dar
nu dau de nimic prin frumoasa toamnă decât... pâsâitul insistent.

Nu văd pe nimeni pe lângă mine, dar sub o frunză rebelă a
unui tei din apropiere (trimisă de vântul toamnei tocmai în pragul
porții), zăresc o făptură mică, mică, urâtă, hidosă chiar, în niște
bufanți cadrilați de sub care atârnau o mulțime de picioare destul
de inegale.
Pe toate aceste picioare aveau dinți. Încerc să fac ochii lupă
cosmică și.. reușesc. Dihania se maturează, se umflă, se ridică
până la mărimea mea. Doamne ce înfățișare grotescă! Din gura-i
fără dinți ieșea un fel de sabie precum limbile la șarpe. O rară
ciudățenie a lumii care, parcă-mi zicea: -Vrei să
te-nțep o țâră?...
Revin la... normal și privesc cu frică spre
frunza care adăpostea extravaganta arătare
cu chip extraterestru fecundată-n laboratoare
chinezești și slobozită apoi pe plaiuri mondiale.
De-acolo venea acel zgomot care parcămi era adresat. M-apropii discret de frunza cu
pricina și încerc să zdrobesc gângania aproape
microscopică. Fac praf frunza nevinovată, dar
aud același pâsâit la un pas mai încolo, sub altă
frunză. La fel procedez și cu acea frunză și tot
la fel, fenomenul, fuga micii dihănii se repetă.
Am alergat după frunze moarte să zdrobesc
nemernicul virus, dar fără succes. Mereu pâsâia
de sub alte frunze. Efectiv dihania stupidă se
distra cu persoana mea, dar... pusese bine
ochii pe mine. Am ajuns să dau ocol Zăvoiului. Bine că toamna
cu frigul ei gonise până și îndrăgostiții să se iubească la ei acasă
– dar fără realizarea prin care, ziceam eu, scăpam lumea de
nenorocire. Copacii Zăvoiului vâlcean continuă să-și depună la
picioare ofrandele, frunzele de-un frumos dumnezeiesc. Un pui
de vânt firav la trup le mângâie și le întoarce de pe-o parte pe
cealaltă. Toamna cu gingașa-i brumă le curăță culorile ca-ntr-un
uriaș templu dumnezeiesc. Pașii-mi ajung în dreptul Obeliscului
domnitorului Barbu Știrbei.
Deci... mă opresc brusc. Parcă nu mai știam de ce și după ce
alergam, dar mă trezesc în fața turnului domnitorului român.
Ochii-mi aleargă prin istorie și se proțăpesc direct pe tâmpla
lucrării dedicate, „părintelui Zăvoiului”, unde-ncep să citească:
„În amintirea înaltului Domnitor Barbu Știrbei care prin ofisul din
9 august 1850 dat cu prilejul visitației orașului a hotărât facerea
acestei grădini pentru preumblare obștească, hotărâre îndeplinită
la 1856 august de zisu Dumitrescu pe atunci prezident al
magistratului, iar acum s-a îndreptat obeliscul și refăcut cișmeaua
din nou, înfrumusețată așa cum se vede prin stăruința ministrului
cultelor Cost. G. Diescu 1913 aprilie 2”.
Palidă la față și agățată-n vârful plopului abia văruit și-ntrun picior de lângă teiul alăturat, Luna suflă-n palme. Toamna
friguroasă se ocupă și de ea. Plopul acesta este verișor cu al meu
din malul Șasei, „apa Iordanului” sfintei copilării din Țepeștiul
natal. Rece și ea ca timpul de-afară, Luna agață cu cornul o scamă
de nor să-și spele fața, apoi coboară-n Șasa să-și înmoaie condurii.
Privește tristă spre pământul cu multe păcate.

SCRIITOR LA ZIAR
Ce mult este de când pe pământ era bine, pare-a spune!
Și tot spune asta de când Orpheu o tot caută pe Euridice. Ba,
mai zic unii, chiar de când ea, Luna, își caută fratele Soare.
Așezat pe banca din fața obeliscului lui Barbu Știrbei, fostul
domnitor al țării, cel care a dat ordin și a susținut cu bani „facerea”
Zăvoiului (printre primele parcuri din țară), „pentru preumblare
obștească”, nu-mi dezlipesc ochii de pe minune.
Ocupat de plimbarea prin istorie efectiv am uitat de ce și pentru ce am ajuns pe banca de pe aleea cu lucrarea știrbeiană. Deodată simt un gâdilici sub talpa piciorului. Parcă
eram desculț pe tăpșan și am călcat pe-un guștere. M-am speriat foarte. Încerc să-l zdrobesc,
dar la fel ca mai înainte reușește să scape.
Las edificul și tot și gonesc după dihania
nemernică. Sperietura m-a înrăit să-l distrug,
dar... ți-ai găsit...
-Bă, io tot te omor, fire-ai-al drecu, îi zic nervos foarte, dar și speriat după fuga prin istorie.
-Nu vreau, bă să mor decât după ce termin de trăit, după ce voi omorâ două treimi din
omenirea bătrână, bolnavă și (ne)ban-cheră...
îmi zice spurcăciunea odioasă.
Parcă m-a luat o țâră de frică, dar, sta-tuia
lui Nicolae Bălcescu, cel cu moartea-n Sicilia, la
Palermo, proțăpită-n față m-a redresat...
-Salutare, nenea Nicolae! Ce mai faci?
Tăcere totală.
Mut și rece.
Nea Nicolae, unchiule, am fost la matale-n Palermo!
Românii de acolo ți-au pus tricolor la gât, îți spală, îți curăță
statuia din parcul Garibaldi. Te-ai pus bine cu întemeietorul
Istoriei Moderne și Contemporane a Italiei! Erați prieteni, te-a
așezat lângă el... Te-am căutat în grota Capucinilor, dar nici urmă
de mata...
Mare liniște mi-a dat discuția (dintr-un singur sens) cu nenea
Nicolae Bălcescu, dar pâsâitul javrei, al dihăniei păroase, virusul
planetei m-a adus cu picioarele pe pămât.
Toamna-și scutură frunzele pe alei în multiple culori prin
Zăvoiul Vâlcii. Cele mai frumoase culori.
Virusul chinezesc face ravagii și ține lumea la dârloagă. Nici
frigul toamnei nu prea îndeamnă la plimbări.
Puțină lume prin parc azi. Mai mult eu și nemernicul virus
chinezesc care... pusese ochii pe mine. Uite că... nu-l mai văd.
Ba încerc să-l caut, m-am obișnuit cu spurcăciunea hidoasă...
Niște picioare frumoase, ușor prea mult dezvelite, i-au atras
atenția și-l zăresc cum gâfâie după... aspectul lor.
Picioarele fetei m-au scăpat.
Picioarele m-au salvat.
Bine c-am scăpat!
Frumos ești, Zăvoiule!
Mulțumim, Barbu Știrbei!
Frumoasă ești toamnă!
04112020-Rm. Vâlcea

GHEORGHE NICOLĂESCU, UN OCTOGENAR CARE CONTEAZĂ
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU

N

ăscut la 4 noiembrie 1940, crescut
și educat în spiritul tradiționalei
morale creștine, Gheorghe Nicolăescu, prin
recentul roman „Balauri”, ne propune spre
meditație, colectivă și individual-empatică,
valori morale și juridice fundamentale:
iubirea, adevărul, cinstea, dreptul la viață și
altele.
Prin istorisirea unor iubiri trădate,
dezamăgite ori neîmplinite, ne prezintă
viețile eroilor săi, greu încercate de nonvalorile societății:
fățărnicia, trădarea, răzbunarea, ura... De asemenea, cu toate că
nu le aprobă, autorul nu poate ignora existența unor raporturi
intime nefirești.
Tot așa, în paginile romanului întâlnim și drama românului
dezrădăcinat, nevoit să-și părăsească țara, în căutarea unui loc de
muncă și împlinirea unui vis, mai degrabă unei vieții decente.
Răul din societate, realizat prin unele exemplare, asemănătoare

nouă, dar nu „umane”, este definit ca „balaur”, iar promotorii lui
ca „balauri”, și, de aici, titlul romanului.
În istorie omenirii au rămas, de-a lungul timpului, faptele
bune ale semenilor, dar au impresionat, parcă mai mult, întîmplăril tragice, nefirești. Cine oare
ar mai fi scris, iar noi am fi citit,
de iubirea dintre frumoasa Elena
și Paris, dacă nu ar fi căzut
Troia?!
Poate că, nu toate evenimentele nefericite au avut loc
în viața Măriucăi, eroina principală, dar asemenea întâmplări sunt sau pot fi reale,
unele în zilele noastre, altele
în alte timpuri, dar, pe cât de
imaginare, pe atât de posibile.
Problemele sociale, precum:
traiul decent, dreptul la muncă,

ocrotirea minoilor ori relația cetățean-autoritate, se regăsesc în
paginile romanului, se dezbat și, uneori, se oferă soluții.
În înțelepciunea sa și speranța că toți avem dreptul la fericire, autorul nu-ți abandonează eroii în nefericire. După ce le
descrie viața de coșmar, le ghidează pașii spre iubire și fraternitate.
Salvându-și eroii prin iubire, scriitorul nu crede în ideea
păcatului originar și nu pune la baza existenței umane, și dăinuirii
ei, un păcat. Nu din greșeli ori fapte condamnabile moral existăm,
ci din iubire, din dragostea înaintașilor pentru noi și a noastră
pentru urmașii noștri.
Este de remarcat, ca în aproape toate scrierile autorului,
limbajul personajelor sale, pe cât de simplu, pe atât de direct,
sincer și la obiect, presărat de regionalisme oltenești, dar și de
unele exprimări elegante, învăluite și șlefuite de educația unora,
mai degrabă autodidacte, decât școlite, ori, mai bine zis, trecute
prin viață și umblate prin lume.
În încheiere, dar nu în ultimul rând, putem spune că Gheorghe
Nicolăescu nu este un simplu talent literar, ci unul care contează.
Mulți ani viitori!
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ÎNTREZĂRIND PRIN CRISTAL(IN)UL MAGIC – SUFLETUL
- contemplând picturile lui Eugen Bratfanof
Tania NICOLESCU

răscolite de curgerea vremelnică a vreunei ape –
sedimentele sentimentelor. Ochii aceia enormi,
sunt singurul canal de comunicare dintre
personajul redat în tablou și restul lumii. Asemeni
cornițelor de melc, ei par să aibă mai degrabă o
funcție tactilă, palpând cu neîncredere mediul,
în căutarea unui ceva, nedefinit; poate a unor
vise nemărturisite de eliberare din nevăzutele
chingi ale realității constrângătoare, poate
de realizarea unor aspirații, sau de regăsire a
identității de sine și a armoniei personale, spre
care tinde fiecare, căci unele dintre tablouri par
a aminti de mitul androginului.

C

u aproape patru
decenii în urmă,
am avut ocazia de a vizita
pentru scurt timp atelierul
de lucru al pictorului
tulcean, Bartfanof Eugen.
Din acea scurtă vizită, nu
mi-a mai rămas în amintire
decât imaginea unui tablou,
pe care, dintr-un motiv pe care nu-l înțelegeam
pe moment, mi se fixaseră privirile. Însă ceea ce
în timp, a persistat în amintire, n-a fost personajul
- ale cărui trăsături s-au estompat în memorie
- ci mai degrabă acea senzație de umbre fluide
ce păreau că încearcă să captureze în vălul lor
subțire ca o pânză de păianjen personajul și mai
ales, acea senzație acută de neliniște și tristețe
pe care mi-o transmitea unduirea lor insidioasă.
De-a lungul anilor, nu mi-a mai fost dat să aud
prea des numele pictorului și nici măcar să-i pot
vedea lucrările, care – inexplicabil - lipseau din
Galeria UAP-ului tulcean. Însă, puținele imagini
cu lucrările sale pe care le-am găsit în albumul
editat de UAP Tulcea în 2010, cu sprijinul
Primăriei Tulcea, mi-au reamintit de portretistul
tulcean, de emoția pe care am trăit-o atunci
când i-am privit tabloul și m-au făcut să mă
întreb, care ar fi motivul pentru care nu puteam
vedea nici măcar vreo lucrare de-a sa în Galeriile
filialei locale a UAP-ului. Însă nedumerirea mea
n-a putut primi vreun răspuns clar și lămuritor.
Recent, văzând noua ediție a albumului său de
artă, editat în anul 2017 de către Dinasty Books
Proeditura si Tipografie și prefațat de criticul
de artă și scriitorul Tudor Octavian, interesul
meu pentru pictorul tulcean s-a revigorat. Însă,
cum n-am avut nicio posibilitate de a putea sta
de vorbă cu pictorul, iar informația găsită pe
internet mi s-a părut destul de sumară, m-am
mulțumit să privesc cu mai multă atenție albumul
și imaginile găsite pe internet, gândindu-mă că
ceea ce afirma scriitorul Mihail Șișkin despre
fotografi, poate adevărat și pentru pictori:
„Ceea ce imortalizează fotograful este cel
care-l vede și-l gândește chiar pe fotograf. ...
Lui i se pare că el se uită în obiectiv, dar lumea
îl privește în lentilă chiar pe el. Și fotografia nu
va fi despre lume ci despre el. Fotograful se
fotografiază mereu pe el însuși”.(Mihail Șișkin
– Într-o barcă scrijelită pe un perete – vol.
„Paltonul cu gaică”).
Probabil că, asemeni mie, cel ce privește
tablourile(sau imaginea tablourilor) lui Eugen
Bratfanof, simte o nevoie irezistibilă de a reveni
asupra lor, asemeni copilului ce răsfoiește din
nou cartea cu poveștile deja citite, insistând
asupra ilustrațiilor acesteia, de parcă ar căuta să
regăsească în ele întregirea poveștilor, al căror
sens, cuprins doar în vorbe adeseori sărace, nu-i

este niciodată îndeajuns. Căci imaginile, ca și
muzica, au un fel al lor de-a ajunge mai ușor la
sufletul omului, făcându-l să vibreze, trezindu-i
sentimentele și gândurile, lăsându-l să viseze.
„Arta - spune Henri Delacroix în „Psihologia
artei”- nu este guvernată de subiect ci mai cu-rând
de temă. Imaginația artistică se fixează sub formă de teme și de procedee determinate care impun
artistului o manieră de a vedea și de a reda”.
Și nu ai cum să nu rămâi impresionat de
tablourile pictorului Eugen Bratfanof, când
înțelegi tematica tablourilor sale și realizezi că
ceea ce ai în față, nu sunt simple portrete, ci
mai degrabă, imagini ale sufletelor întrezărite
prin cristal(in)ul magic al pictorului. Și am putea
afirma fără teama de a greși, că Eugen Bratfanof
nu este doar un portretist, ci mai degrabă un
pictor al sufletelor. Așadar, sufletul omenesc cu
aspirațiile, visele, neliniștile și neîmplinirile sale,
constituie tema artei pictorului Bratfanof.
Din punctul de vedere al criticilor de artă,
picturile sale au fost încadrate în curentul
suprarealist iar pictorul a fost comparat cu
Salvador Dali și Magritte, datorită modului în
care, prin exagerarea trăsăturilor feței sau a
părților componente ale picturii încearcă să
redea sentimente care să ajungă la sufletul celui
ce le privește. Însă nu în formele redate în tablou
și nici în culoare(tonalitatea aleasă) nu se relevă
esența tablourilor sale, ci în forța luminozității
pe care o surprinzi în ochii personajelor redate.
Ochii – acestă veritabilă poartă a sufletelor.

Și ochii din portretele lui Eugen Bratfanof, par să
te atragă ca un magnet, indiferent de direcția în
care privesc, parcă îndemnându-te să întrezărești
cum în adâncul lor, precum în transparența
tremurătoare a unei ape curgătoare, licărescasemenea firelor de nisip sau pietricelelor

Despre legenda androginului, aflăm –
povestită de un personaj la lui Platon în
Banchetul – că demult, oamenii care trăiau pe
pământ erau ființe androgine, care ”arătau ca
doi oameni lipiți spate în spate: două femei,
doi bărbați sau un bărbat și o femeie. Întrucât
astfel alcătuiți, aveau o putere foarte mare și o
mândrie nemăsurată, putând să facă tot ce-și
doreau și gândeau, zeii s-au temut de puterea
lor și i-au despărțit, astfel încât părțile separate

nu mai puteau să facă nimic și atunci, tot mai
mulți au început să moară de tristețe și de dor.
Temându-se să nu cumva să rămână fără supuși,
zeii l-au creat pe Eros, care să semen iubire în
lume. Și astfel, oamenii își petreceau întreaga
viață căutându-și jumătatea, însă numai celor
norocoși le era dat să-și găsească jumătatea și să
se reîntregească, devenind ființa de odinioară.
Deci, androginul nu era definit la modul
superficial ca o ființă hermafrodită, ci ca o ființă
în care coexista totul într-unul, care era perfectă,
aflata într-o stare de grație și beatitudine și care
nu mai avea nevoie de o alta. În schimb, omul ca
ființă decăzută, era incomplet, suferea resimțind
un gol sufletesc, o lipsă și-și căuta sensul și
împlinirea prin dragoste, căutându-și perechea
care să-l împlinească”.1

Și ochii din tablou se dilată neîncrezători
scrutând mediul, parcă uimindu-se de ceea
ce percep. „În afara lor, sau în oglinzile ochilor
celorlalți?” - te face expresia lor să te întrebi în
șoaptă, gândindu-te la poveste lui Andersen, cea
a împăratului cu haine noi – în mintea lui – dar
care nu-i ascundeau defel goliciunea.

Reprezentându-și personajele, artistul plastic pare să nu uite că personalitatea umană,
asemeni unei picturi, abundă în lumini și dar și
în umbre și că, fiecare persoană, precum actorul
pe scenă, aduce cu sine în prim-planul relațiilor
sociale nenumăratele sale măști(roluri sociale).
Pe unele – eventual mai accentuate – sau care
i se par acceptabile sau favorabile imaginii sale
de sine, le scoate la vedere mai des, părând
să le prefere, pe altele le păstrează undeva la
îndemână utilizându-le mai rar, sau la nevoie, în
funcție și de experiențele personale, de trecutul
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sau de expectanțele sale. Și undeva, ascunse bine
în umbră, așteaptă uneori fără speranță și cele
pe care persoana nu le agreează, le consideră
inacceptabile în raport cu idealul său, dacă nu
cumva nici măcar nu-și dă seama că ele există
acolo, undeva, pe-aproape. În psihologie, Carl
Jung, vorbește despre persona și umbra. Persona
– se referă la modul în care oamenii doresc să
fie percepuți și vine din latinescul „persona”
și înseamnă „mască” - cu referire la măștile
sociale purtate în diferitele situații sociale. Iar
„umbra” se referă la toate acele caracteristici
considerate inacceptabile de către Ego și care
sunt reprimate și ascunse de ochii celorlați, cu

toate că, uneori, precum
în povestea lui Creangă,
„Sarea în bucate”, ele
s-ar putea constitui într-o
oportunitate de dezvoltare a potențialului ființei.
Și toate acestea, nu i-au
scăpat ochiului exersat al
pictorului Bratfanof.
Te desprinzi cu greu
de picturile lui Eugen
Bratfanof, picturi care te emoționează arătânduți ca într-un fel de atlas, imaginea unui suflet
omenesc privit prin microscop. Un microscop al

lucidității dublate de înțelegere și compasiune.
„Arta – ne lămurește din nou Henri Delacroix
în cartea sa „Psihologia artei” - are rol de comunicare, inducând stări individuale care au un grad
de universabilitate. La fel, arta este uneori purificare și descătușare; ea proiectează starea apăsătoare în operă și datorită acesteia, se imunizează împotriva gândurilor obsedante. Creația
estetică este o satisfacere imaginară a dorințelor
inconștiente, în care proiecția înlocuiește
imposibila împlinire. Creăm pentru a ne
completă. Artistul este spiritul care construiește
opera construindu-se pe sine însuși, realizând
propria armonie și propria sa unitate”.

DESPRE RASISM. NIMIC NU SE ÎNTÂMPLĂ... ÎNTÂMPLĂTOR
Marian PĂTRAȘCU

D

esigur, rasismul a
fost și mai este încă
un fenomen de nedorit în
lume. Pe de altă parte însă,
el nu a apărut din senin,
ci a fost cauzat tocmai de
comportamentul antisocial
al celor care se fac vinovați
de acest atribut, al țiganilor
(cu referire specială la România).
Țigani nativi de mai multe generații există în
toate țările europene, SUA și Canada, dar nimeni
n-a auzit ca cei din țările occidentale dezvoltate
să-și facă de cap așa cum fac cei din țările Europei
de Est, și în special- din România! Acolo cei care își
fac de cap sunt aproape exclusiv țiganii din România, încât de ce să ne mai mirăm că ni s-a „dus buhul” de țigani, fiind toți băgați în aceeași oală?!
La Românica noastră, săraca, se spune
de obicei că țiganii nu pot fi educați. Cum se
face însă că cei nativi din țările occidentale
dezvoltate au putut fi educați și integrați perfect
în societățile respective? Cauza este alta, și
anume - lipsa de educație, de conștiință și de
moralitate a societății noastre, tare care-și pun
crunt amprenta asupra vieții nației noastre
sociale actuale, o lipsă cronică resimțită la
nivelul întregului popor! Niște unii fără educație,

fără conștiință și fără moralitate n-au cum să
educe la rândul lor țiganii, decât cel mult să facă
fix ceea ce fac ei înșiși. Și nu este deloc greu de
consatat că noi, românii get-beget, ne țigănim
tot mai mult pe zi ce trece în loc de a fi invers!
Tocmai de aceea noi, românii, suntem poate cei
mai înverșunați rasiști când vine vorba de țigani!
Căci în deșertul educational și moral în care
am ajuns să navigăm, exclusiv din vina noastră,
este mult mai la îndemână să fii rasist decât să
te ducă capul să faci cu inteligență și pricepere
ceva folositor pentru societate gândindu-te că
astfel îți va fi bine și ție! Desigur, am în vedere
aici în primul rând clasa politică!
Legat de acest subiect, am la îndemână iată
două țări în care țiganii români nu prea calcă: Cehia și Elveția. La prima vedere s-ar spune că motivele sunt aceleași dar nu este deloc așa, dimpotrivă! Imediat după destrămarea Cehoslovaciei,
Cehia a fost invadată de țigani români care,
evident, au început să facă ceea ce știu ei mai
bine. La un moment dat, comportamentul
țiganilor români din Cehia a devenit de netolerat,
creând chiar o problemă de siguranță națională.
În disperare de cauză, președintele Vaclav Havel
a apelat la o soluție extremă: prin intermediul
serviciilor secrete, li s-a transmis capilor bandelor
de ”skin heads” (capetele rase), devenite foarte
active după căderea comunismului, directiva
de a rezolva ei problema țiganilor români din

Cehia, primind garanții că, indiferent la ce
metode vor apela, nu vor răspunde în nicin
fel! Și ”skin heads”-ii și-au făcut treba în mod…
profesionist! Cum? Vânându-i pe țiganii români
și administrându-le niște bătăi cumplite, de
multe ori până la moarte! În fiecare dimineață
la marginea orașelor erau găsite numeroase
cadavre aruncate, unele dintre ele mutilate în
chip nemaivăzut. Nu se făcea nicio anchetă!
Atunci mass-media a sărit ca arsă invocând
„drepturile omului”. Serviciile secrete cehe
au răspuns punând în circulație o mulțime de
filmulețe în care erau arătați cum își făceau de
cap țiganii români în orașele lor. În unul dintre
ele era arătată o baragladină de țigancă din
România care-și făcea nevoile, la ora 2 noaptea,
fix în fața celui mai mare și mai luxos hotel din
Praga, cu mențiunea: „Drepturile omului? Da,
dar nu pentru animale!”. Ei bine, în mai puțin
de o lună de zile n-a mai rămas picior de țigan
român în Cehia! Și cam tot așa este și astăzi!
Cazul Elveției este însă la polul opus! Și în
Elveția se găsesc mulți țigani din Europa de Est
dar, surprinzător, acolo ei muncesc din greu.
Motivațiile lor, aceleași pentru care țiganii
români nu se înghesuie în această țară sunt
următoarele:ajutorul de șomaj se acordă numai
după 5 ani de muncă neîntreruptă;
- cine refuză o ofertă de loc de muncă, pierde
orice ajutor din partea statului;

- cel care-și pierde din vina sa locul de muncă
(de exemplu din cauza consumului de alcool în
timpul activității), pierde orice ajutor din partea
statului;
- cine provoacă distrugeri în locuința sa
socială sau la orice alt obiectiv aflat în propietatea
statului, trebuie ori să suporte costul reparațiilor,
ori să lucreze în cadrul unui penitenciar în folosul
societății, până la recuperarea pagubelor.
Ca să nu mai vorbim că acolo, autoritățile sunt
autorități sub toate aspectele, de la cele morale
și de conștiință și până la cele profesionale și
tocmai de aceea sunt și respectate, nu ca la noi!
Este surprinzător însă că nimeni nu condamnă
Elveția invocând drepturile omului fiindcă nu
hrănește fără muncă pe cei dezavantajați de
soartă! Și nici nu se amintește nimic pe teritoriul
Europei despre rasismul elvețian! Rasism care
de fapt nici nu există în condițiile în care cele de
mai sus se aplică oricărui rezident pe teritoriul
elvețian indiferent că este nativ sau immigrant;
de dscriminare pe bază de rasă, religie etc. nici
nu se pune problema!
Ei, vedeți cum o națiune inteligentă, morală și
cu conștiință a putut rezolva rapid și elegant o
problemă care la noi trenează de ani de zile? Și
dacă ați știi câți bani s-au cheltuit cu așa-numitele
programe de integrare a țiganilor în viața socială,
v-ați îngrozi! Am spus ”s-au cheltuit”? Nu! S-au
furat - este corect! C-așa-i românu’!

MIHAI SPORIȘ: „DE LA LUME ADUNATE…SĂ FIE IAR LA LUME DATE”

O

carte deosebit de frumoasă, și
utilă mai ales pentru școlile din
învățământul românesc, pentru biblioteca
proprie de acasă, a elevilor, album poetic
închinat minunățiilor din Țara Loviștei și nu
numai, dar mai cu seamă din zonele montane,
închinat aceastei ființe minunate care este
Muntele, locul de întâlnire dintre Dumnezeu,
unul singur, și Om…la fel! Sunt vrednici de
aceasta: Editura Intol Press, Râmnicu Vâlcea, 2020 și Tipografia
Kitkom, Poganu, condusă de George Tulea și soția sa.
O carte care este, mai ales în aceste momente de cădere în
abisul spaimei, cădere a omului, de zece mii de ani neînfricată
ființă, în abisul abject microbacterian; un mesaj din partea
autorului către libertate, către necuprinsa libertate pe care o
oferă omului măria sa Muntele! În aerul tare al muntelui nu au
ce căuta oamenii slabi, iar această tărie se învață, ea trebuie să
învingă slăbiciunile, cu alte cuvinte autorul îi îndeamnă pe copii
și nu numai, pe maturi să fie tari, să meargă cu mic cu mare
la…Munte! Transmite acest mesaj prin intermediul imaginii, al
fotografiilor realizate de el sau de Mihai Marian Sporiș și Alina
Elena Sporiș (Troyager), Gheorghe Sporiș - celebru utilizator, de
mult, de aparat foto…de calibru!, de chiar membrii Clubului CTEM
„Lotru” (în Anexa 1) și de Gheorghe Ploaie, celebru profesor de
geografie și montaniard cunoscut, organizatorul Festivalului

„Omul și Muntele” la Voineasa. Și fiindcă am
amintit de Voineasa, acest ținut de basm care
începe de la Brezoi și merge până la Târgu jiu
sau cum ne este voia, până la Râmnicul de pe
Olt, sau până la Petroșani sau până la Sibiu
și Hațeg peste munte; să subliniem că toți
cei care au participat sau participă, sau vor
participa în continuare la aceste manifestări
organizate sub egida CTEM „Lotru” nu pot să
nu rămână îndrăgostiți de întregul complex
Voineasa, fost și prezent, de comuna Malaia
care precede Voineasa venind de la Brezoi…
Dar să ne întoarcem la mesajul transmis de
Mihai Sporiș, în afara celui creat de imagine,
îl amintim pe cel impus de această data prin
intermediul poeziei, artei literare, create de
M. Sporiș, însuși! Tablourile realizate foto
sunt însoțite, fiecare, de o saga elaborată
de unul din oamenii mari ai planetei și de
un catren al autorului. Gestul lui Sporiș de
a da mesaje prin poezie nu este unul de
început, el și-a format mâna, cum se spune,
prin valoroasa sa carte publicată în aceeași
editură și în același an destul de întunecat pentru români „De
vorbă cu…Lucian Blaga”, în care, tot așa, autorul se află într-un

dialog poetic și filosofic cu marele poet al
românilor… Iar din cartea noastră, de care
vorbim, iată un exemplu edificator, pagina
19, numărul de ordine 3: „Poezia vieții
mele este MUNTELE, restul, nu este decât
proză.” (Guido Rey) - dedesupt este o poză
cu M. Sporiș în care arată cu mâna dreaptă
muntele - urmează catrenul: „Mutele
- dragul! - mult mă miră/ Mă frământă și
mă inspiră./ Respiră în poeme bucuria/
În proza vieții: poezia!” Vedeți? Formula
aleasă de Mihai Sporiș de a fi înțeles de
toată lumea. Pentru aceste tablouri foto
și pentru catrene, autorul și ceilalți artiști
fotografi trebuie felicitați!
Prezenta creație foto și literară semnată
de Mihai Sporiș, cartea sa, se află și poate
fi citită pe ziarul nostru on line „Cultura
Ars Mundi ”de pe www.culturaarsmundi.
ro, vizibil pe întreg mapamondul oricum
ai combina acești termeni cu aplicație în
conștiința lumii de cel puțin două mii de
ani, cultura, chiar existând de când este
omul!...noi știm de numai zece mii de ani!

petre cickirdan
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O FĂRÂMĂ DE PANDEMIE

N

imic din ce am trăit eu personal în
ultimul timp, nu se compară cu ceea
ce trăiesc acum. Au fost zile „normale”, cu
multă precauție, cu mască și extrem de mult
dezinfectant. Zile în care am fost doar la
cumpărături, nu am lălăit prin mall-uri sau
terase…
Au venit zilele de noiembrie cu ceață și
vreme apăsătoare. Doar meteodependenții
știu cum e, celorlalți li se pare normal. Dar chiar și așa, tot aveam
nevoie de o gură de aer proaspăt.
Stau la casă, am câțiva copaci în curte, pe care îi consider
mană cerească în orașul ăsta îmbâcsit deja, copaci pe care
vecinii (oameni de beton) au reușit și reușesc în fiecare an să-l
ciopârțească până la ultima crenguță care trece peste gardul
dintre noi. Eu judec oamenii după cât de mult iubesc natura și
animalele, în special câinii. Și nu îi consider iubitori de câini pe cei
care doar se uită la ei și spun „ce drăguț e!”. De exemplu iubești
un câine dacă reusești să-l hrănești mai întâi pe el și apoi pe tine,
fără să spui „lasă că nu moare, mai poate să aștepte!”.
Vorbeam despre copaci… În toată atmosfera asta cenușie
de noiembrie chiar și un copac cu culorile lui arămii, galbenverzui îmi ridică moralul. Așa că am tot
petrecut zile prin curte adunând frunze,
aranjând florile, am transpirat probabil și
am făcut frisoane, temperatură 38.2 și
ușoare dureri de cap. Eu fac ușor sinuzită, mă doare capul dacă nu mănânc, din
cauza spondilozei, a statului prea mult
la calculator, pentru că asta este meseria
mea… Am luat paracetamol și am sunat
doc-torița de familie să vedem ce mai
trebuie să fac, deși în fiecare an treceam
prin aceleași simptome, nu mai sunam pe
nimeni și fiecare se trata cum știa mai bine.
Acum, în pandemia asta, am devenit toți
bulversați și mereu ne punem întrebarea
„dar dacă?”… „dacă, Doamne ferește!
ajung la spital, mă omoară ăștia cu zile”,
„te bagă imediat la Covid”… că doar numai din astea citești…
Nu mi-a răspuns imediat, abia după vreo oră și iată că discuția
a fost scurtă:
- Da, aveți simptome de Covid. Trebuie să anunț ambulanța să
vină să vă testeze. Nu ieșiți din casă!
Asta a fost duminică… ambulanța a venit marți… (Știu, sunt
foarte multe cazuri și nu fac față!) Marți la ora 12.00 am fost
sunată să ies în fața casei la ambulanță, cu buletinul, să mă testeze.
Aveam deja emoții încă de dimineață, mi-I imaginam pe cei
care testează extrem de serioși, mișcându-se repede, poate chiar
și cu izoleta după ei… Am ieșit cu masca, cu buletinul strâns în
mână, inima îmi bătea să-mi sară din piept (așa sunt eu, mai
emotivă!), mă gândeam ce o să zică vecinii când mă văd la
ambulanță (ceva de genul ciumă). Am semnat trei foi și mi-am
scris e-mail-ul pe ele, apoi mi-am dat seama că nici n-am văzut ce
scria pe foi, dar am mers pe încredere, așa cum e firesc să mergi la
medic. Buletinul nu mi l-a cerut nimeni. Poate a văzut ce era scris
din mâna mea, nu știu, cert e că eu mă grăbeam tare, pentru că
așa știam, că sunt extrem de aglomerați.
Venise o femeie cu combinezon, vizieră, mănuși, așa cum îi
vedem peste tot la televizor și șoferul cu mască. Dar spre surpriza
mea erau liniștiți, relaxați, fără grabă (așa e și normal, să nu bage
mai tare spaima în tine).
- Gata, o să primiți rezultatul pe mail.
- Buletinul?, întreb eu și îl întind spre șoferul care o ajutase cu
probele.
- Păi e al dumneavoastră, zice el. Ha, Ha!
- Știu că e al meu, am zis (că doar nu-s dusă cu pluta, am
gândit), am crezut că vă trebuie…
- Nu, gata, totul e în regulă!
Totul s-a petrecut liniștit, ca într-un film de cowboy, eu fiind
singura stresată.
Ei au plecat liniștiți, la colțul străzii au pus sinera… Eu am intrat
în lacrimi în casă din cauza senzației de usturime din nas.

În după masa aceea am tot căutat pe net în cât timp ți se dă
rezultatul. Am găsit diverse, de la 24 la 48 de ore, mă gândeam la
cei cu simptome grave cât au de așteptat, m-am plictisit să mai
caut și mi-am zis: „când o fi, o fi!”. Ei, dar nu a fost chiar așa… îmi
verificam mail-ul din jumătate în jumătate de oră.
Seara la ora 19.00 am primit mesaj pe telefon: „…POZITIV, stați
acasă și contactați medicul de familie”.
Am coborât din dormitor, unde mă izolasem deja, să le
dau vestea celor din casă (soțul, cei doi copii, socrii – pe care îi
prinsese toată chestia asta la noi și un văr care locuiește cu noi).
Toată lumea vorbea deodată, fiecare ce știa mai bine, dar surpriza
a venit de la soțul meu care s-a panicat cel mai mult dintre toți
(până atunci fusese mare și tare, că „să mă lase ăștia cu covidu
lor, beau o țuică și nu se prinde de mine”). Acum însă era panica
întruchipată și mai îmi și spune: „stai să vezi cum o să fii vineri” (în
sensul că rău, mai rău decât acum).
Am simțit că mă ia cu leșin de nervi. Adică după 31 de ani
de căsnicie atât găsești să-mi spui? Așa mă îmbărbătezi? Am avut
imaginea unui vapor care se scufundă și el, pe margimea punții,
strigă „scapă cine poate” și apoi sare. Am strigat (mai mult lătrat)
și eu câteva propoziții printre lacrimi, cum că să mă încuie în
camera și am trântit după mine ușa de la dormitor. Dar lucrurile
nu s-au terminat aici. Socrul meu, pentru
care încerc să îmi dau seama cât respect
mi-a mai rămas, a zis:
- Las-o, tată, că e debilă!...
Fiica mea a sărit și ea:
- Cine îți dă ție dreptul să vorbești așa
de mama mea?
Vacarmul a continuat mult timp
dup-aia. Eu plângeam de nervi în dormitor. Asta îmi trebuia? Am coborât din
nou, i-am spus socrului o parte din părerea mea, doar o parte, nu am vrut să dezgrop morții din toți anii trecuți în care nu
a ratat nicio ocazie să jignească pe cineva din familie (că asa se purta în armată),
poate, eventual, pe fiul lui nu l-a jignit.
L-am asemuit cu un personaj din
Moromeții…
Am stat în dormitor, am deschis geamul larg să mă răcoresc,
am tras adânc aer în piept și m-am gândit că viața a fost frumoasă
cândva și trebuie să fie și de acum încolo… poate nu în formația
asta…
M-am uitat la câinii vecinului de vis-à-vis care rupeau de zor
o pernă și m-am gândit că aș putea să mă duc să-i ajut. Cu prima
ocazie le fac cadou o pernă mare și merg să ne jucăm împreună.
Apoi m-am așezat în pat și pisica s-a urcat pe pieptul meu și a
început să toarcă. Am sunat medicul de familie să anunț rezultatul,
dar nu mi-a răspuns. I-am scris și pe WhatsApp. M-a sunat abia a
doua zi dimineață:
- Bunăăăăăă ziuuuuuua! Am văzut că ați primit rezultatul.
Și mi-a spus că trebuie să mă izolez. A urmat o lungă discuție
în care mai mult ea vorbea, dându-mi explicații despre fiecare
medicament:
- Trebuie să luați X 2000 de unități, Y 2000 de unități, W 15 mg,
paracetamol de trei ori pe zi…
- Dar eu simt că am gâtul și nasul înfundat…
- Luați și antibioticul Z și expectorantul de 2 ori pe zi, picături
în nas și să vă dați în nas și cu apă de mare și de 80 de ori pe zi
dacă e nevoie. Și ceea ce este cel mai important trebuie să luați
de două ori pe zi Q, care este un anticoagulant fooooooarte bun
și indispensabil în această boală. Trebuie să luați 40 de zile. (Ca la
Înălțare… mă gândeam eu.) Singura problemă care apare la unii
pacienți este că provoacă sângerări.
- Sângerări pe unde?, am întrebat eu, având în cap tot felul de
imagini și scenarii.
- De exemplu, la stomac, a spus ea.
- Păi, știți că eu am probleme cu stomacul!
- Dacă apar sângerări atunci nu vă speriați, întrerupem administrarea pentru câteva zile, reluăm… Puteți să luați niște pastille
pentru stomac. Și mai e o problemă, am auzit că sunt cam
scumpe…
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- Adică?
- În jur de 300 de lei.
Mi s-a pus un nod în gât și nici nu am mai întrebat dacă 300 de
lei pentru toată cura sau… Am îndrăznit să întreb doar:
- Și dacă nu găsesc ce să iau în schimb?
- Găsiiiiiiiți, fără probleme! (Hă, hă… te cred!) Dar puteți să
luați Aspenter, dar ăsta este din clasa de jos…
- Bine, am spus. Și lista asta de medicamente cine mi-o aduce,
dacă toți suntem izolați și nu avem voie să ieșim?
- Rugați un vecin și îi spuneți să vi le arunce peste gard.
Am stat și mi-am imaginat scena (putea să spună „să vi le lase
la poartă sau pe clanță”), am plâns din nou și m-am simțit ca un
câine… noroc că eu iubesc foarte mult câinii.
*
Nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic cu nimeni, fiecare are
problemele lui. Pandemia asta a scos din oameni lucruri care nu
le fac cinste. Eu am fost crescută cu extrem de mult bun simț,
lucru pe care aproape că i l-am reproșat mamei. Așa că atunci
când cineva mă jignește, de ce o face dacă eu nu i-am făcut
nimic și mă întreb de ce nici măcar atunci nu pot să jignesc, deși
poate aș avea motiv? Poate pentru că am crescut într-o familie
de oameni buni, iubitori de frumos, de artă, empatici și mai ales
cu respect pentru oameni, indiferent de condiția lor. Păcat că nu
sunt toți așa și nici nu încearcă să schimbe nimic în privința asta.
Acum îmi iau cuminte toate pastilele și mă gândesc și sper
ca toți cei care sunt prin spitale să se facă bine, să aibă parte de
medici buni și sufletiști, care să îi înțeleagă și pe bolnavi, unii optimiști, alții poate mai speriați. În general să fie cu toții mai buni,
pentru că, sincer, a ajuns să-mi fie frică de oameni, nu de câini.
*
În așteptarea asta a mea am vorbit la telefon cu prieteni,
rude, cunoscuți, oameni buni, cu suflet, care s-au oferit să îmi
aducă orice am nevoie, fără problemă, la orice oră.
*
Cineva mi-a spus că are o cunoștință care era izolată și venea
poliția să verifice dacă e acasă. Trebuia să apară la geam să vadă
polițistul că e acasă. Și din nou imaginația mea a început să
lucreze: am avut imaginea casei mele văzută din stradă și cu șapte
capete înșirate în spatele geamurilor. Am râs de una singură și am
spus: „Doamne ferește!, unde am ajuns?”.
*
Miercuri seara am fost sunată de la DSP să dau date despre
cine locuiește cu mine în casă, dar nici până acum (joi seara) nu
mi-a trimis nimeni pe mail rezultatul oficial. Am sunat medicul
de familie și mi-a spus că ea a primit ceva pe mail și mi-a trimis și
mie. O foaie care nu are nicio valoare, fără stampilă, doar datele
mele și cuvântul POZITIV. În schimb, în partea de jos scrie că
dacă doresc originalul trebuie să fac cerere la laboratorul care a
efectuat analiza. Pe bune?

UN CÂINE
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