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Motto: „Societatea e mișcare, statul stabilitatea.” (M. Eminescu)
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EVENIMENTE CULTURAL-SOCIALE - INTERVIURI

Director general  DORU DINU GLĂVAN
Director executiv FLORIAN LAURENȚIU STOICA

S.O.S. - MUZEULS.O.S. - MUZEUL
LITERATURIILITERATURII

ROMÂNEROMÂNE!!
„Muzeului trebuie, urgent, să i se găsească
un sediu, căci el este un altar, un simbol, un
semn al demnităţii poporului român.
În situaţia dată, este nevoie de implicarea
actualului Guvern, spre a soluţiona această
problemă. Încă o dată: e nevoie de energie,
de curaj şi de o atitudine mai hotărâtă în
faţa autorităţilor, care tratează tezaurul de
valori al ţării ca pe o problemă măruntă.
Literatura, cultura, spiritul românesc pot
suporta toate vexaţiile şi umilirile? Atunci
de ce se mai invocă, necontenit, în mass-
media, „rezistenţa prin cultură”? Ce rost
mai are?” (urmarea în pag. 3)

Prof.univ.dr. Damian Hurezeanu

„ARDE”  „ARDE”  
MOLDOVA,MOLDOVA,

IAR VLADIMIR PUTIN, IAR VLADIMIR PUTIN, 
CAVALERUL „NEGRU”,CAVALERUL „NEGRU”,

CAUTĂ ALTE IMPERII!CAUTĂ ALTE IMPERII!
„Românii moldoveni au ieșit în stradă să-și

strige nemulțumirile și să blocheze acțiunile unor
indivizi, care fac legea, după bunul lor plac, afectând
stabilitatea Moldovei. (...)

Manifestările, pline de însuflețire, de la Chișinău,
confirmă această așteptare a noastră, o justifică
istoric, o fundamentează conceptual și dau spe -
ranța că, românii de pretutindeni, se vor reuni,
cândva, în matca lor istorică - mama România -
fără alte condiționări și revendicări, ci pur și
simplu firesc, natural.” (urmarea în pag. 9)

(Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL)
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Printr-un concurs de împrejurări,
dar și ca o necesitate imperativă,

pe fondul lipsei de performanță și exer -
sarea unui amatorism feroce și neprag -
matic de către factorul politic și admi -
nis trațiile locale, societatea civilă s-a
trezit „la o realitate dură”.

În  această  tranziție necontrolată,
care, pare că nu se mai termină, când în
societatea românească există o supra -
abundență de orgolii: de partid, de grup,
individuale, incompetența și corupția
seamănă cu o boală care nu doare, dar
ucide.

În acest context, dar și ținând cont
de o sumă de constatări „din teren”, pe
21 ianuarie 2016 în Argeș, străveche
vatră de istorie, cultură și spiritualitate,
mai precis, la Pitești – Muzeul Județean
Argeș, au avut loc două evenimente
deosebite, cu rezonanță locală, zonală,
regională și națională.

Temele întâlnirii de la Pitești, unde
pe 10 septembrie 2010 s-au pus bazele
și s-a format, prin coagularea a 84 de
organizații neguvernamentale, Federația
Societatea Civilă Românească
(F.S.C.R.), au fost:

Conferința de lansare: Asociația
„Natura, Aspretele și Brăduleț XXI”
(A.N.A.B. XXI);

Bilanțul Societății Civile
Românești: județele Argeș și Vâlcea.

Plecând de la principiile fundamen -
tale de organizare și funcționare ale
A.N.A.B. XXI - democrație, solidarita -
te, colaborare, egalitate în drepturi și
demnitate, un număr de 34 membri fon -
datori și-au exprimat voința de asociere
și au generat acest proiect.

Scopul care îi reunește este identifi -
carea celor mai eficace, viabile și opor -
tune formule, căi și mijloace de menți -
ne re, păstrare și dezvoltare a identității,
tradițiilor locale, zonale și regionale, de
protejare și conservare a biodiversității,
de încurajare a inițiativelor benefice co -
mu nității, consilierea și reprezentarea
membrilor asociației în relația cu admi -
nistrațiile și instanțele de orice fel, apă -
ra rea drepturilor, intereselor legiti me,
demnității familiilor membrilor asocia -
ției și a urmașilor legali ai acestora.

Dincolo de orice interes politic ori de altă
natură, liantul care coagulează obiective,
strategii, acțiuni, indivizi, organizații,
formațiuni, ș.a., îl reprezintă peștele
unic în lume, Romanichtys Valsanicola,
pe numele lui popular - aspretele.

Este un relict terțiar, existența sa în -
su  mează circa 50 milioane de ani, con -
tinuă să trăiască în cadrul rezervației
Valea Vâlsanului, este ocrotit de
UNESCO, iar identificarea sa a fost făcu -
tă de profesorul Nicolae Stoica, locuitor
al satului Galeș, comuna Brăduleț,
județul Argeș.

În 1956, Nicolae Stoica era student
al Facultății de Biologie din București
și descoperirea a fost făcută în cadrul
unei teme de studiu, la zoologia verte -
bratelor, pe care a primit-o la finele
anu lui II de facultate, așa cum povesteș -
te în manuscrisul memorialistic, care va
fi concretizat în Cartea vieții, ce urmea -
ză să apară sub semnătura autorului,

prin grija și sub auspiciile Asociației
„Natura, Aspretele și Brăduleț XXI”, în
primăvara anului 2016, când va fi
organizată și lansarea acesteia.

Ziua de 21 ianuarie nu a fost
aleasă întâmplător pentru aceste
două evenimente.

Ne găseam la confluența și în
apropierea unor mari evenimente de
destin, istorice și culturale, de referință
pentru Națiunea Română: 157 de ani
de la Unirea Principatelor Române,

166 de ani de la nașterea marelui poet
național Mihai Eminescu, iar proiectul
A.N.A.B. conține și cifrele: secolul
XXI către care vrem, prin realizări, să
ne îndreptăm.

În partea a doua a evenimentului,
dipl.ec. Petre Răcănel - președintele
F.S.C.R. - a prezentat, succint, bilanțul
F.S.C.R., pe anii 2013-2015, iar C-tin
Băjenaru - președinte al filialei Argeș a
F.S.C.R. și George Rotaru - președinte
al filialei Vâlcea a F.S.C.R - bilanțurile,
în sinteză, pe aceeași perioadă.

Au răspuns invitației și  au făcut
parte din onoranta și onorata audiență,
la cele două activități de la Pitești, fiind
primiți cu multă căldură de organizatori
(A.N.A.B.XXI și F.S.C.R.) și de gazdă
(Muzeul Județean Argeș), personalități
din toată țara, din multe domenii ale
societății românești, membrii Consili i -
lor directoare, fondatori ai A.N.A.B.XXI
și cei ai F.S.C.R.

Cu această ocazie s-au făcut scurte
prezentări, s-a vorbit despre valoare
științifică, descoperire, dimensiune cul -
turală, biodiversitate, protecția mediului
și patrimoniu, înființarea de obiective
zonale, naționale și internaționale, orga -
nizare în teritoriu, importanța societății
civile, colaborări și promovări, s-au rostit
alocuțiuni și s-au adresat mesaje.

Au vorbit în contextul celor de mai
sus: cercetătorul în domeniul ihtiologiei
(și al aspretelui) - Marius Lotreanu,
vicepreședinții A.N.A.B.XXI - C-tin
Băjenaru și  Florin Maior, doctor
Adrian Stoica – fiul profesorului
Nicolae Stoica, descoperitorul aspretelui
de pe Valea Vâlsanului, g-ral (r) de
patru stele Mircea Chelaru – vice pre -
ședintele Ligii Culturale a Români lor
de pretutindeni și al F.S.C.R., emi nes -
cologul - prof.univ. George Ene, prefec -
tul județului Argeș - dr. Mihai Oprescu,
vicepreședintele Consiliului Județean
Argeș - ing. Dorin Mărășoiu, managerul
Muzeului Județean Argeș - lect.univ.dr.
Cornel Popescu, realizator emisiuni TV
și vicepreședinte F.S.C.R. - Monica
Ghiurco, prof.univ.dr. Ioan Gherghina -
vicepreședinte al Societății Românești
de Pediatrie și al F.S.C.R.

Se cuvin și adresăm mulțumiri
respectuoase invitaților, mass mediei
locale și naționale  (având ca exponent
de seamă pe doamna Rodica Subțirelu –
redactor șef „Cronica Timpului”) pentru
prezență, prestanță, participare și pentru
interesul manifestat la dublul eveniment
din 21 ianuarie 2016 de la Pitești.

Momentele de socializare, din fina -
lul întâlnirii, au constituit un bun prilej
pentru participanți – invitații noștri și
nu numai, de a relaționa ei cu ei și cu
problemele de pe agenda publică a
societății românești.

Moderatorul evenimentelor,
CONSTANTIN  BĂJENARU

-VICEPREȘEDINTE AL  A.N.A.B.XXI și F.S.C.R,
PREȘEDINTELE  FILIALEI  ARGEȘ  A  F.S.C.R

DE  LA  PĂSTRAREA  TRADIȚIILOR  DE  LA  PĂSTRAREA  TRADIȚIILOR  
ȘI  PROTEJAREA  BIODIVERSITĂȚII,  ȘI  PROTEJAREA  BIODIVERSITĂȚII,  

LA  DEZVOLTARE  SOCIO-ECONOMICĂ  LA  DEZVOLTARE  SOCIO-ECONOMICĂ  
ȘI  ATITUDINE  CIVICĂ  ÎNTR-O  EUROPĂ  UNITĂȘI  ATITUDINE  CIVICĂ  ÎNTR-O  EUROPĂ  UNITĂ

Monica Ghiurco, realizator emisiuni TV și Constantin Băjenaru

Dipl. ec. Petre Răcănel, dr. Mihai Oprescu - prefectul județului Argeș, 
lect.univ.dr. Cornel Popescu, managerul Muzeului Județean Argeș și Constantin Băjenaru

Membrii Federației Societății Civile din România 
și ai Asociației „Natura, Aspretele și Brăduleț XXI” 
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Prima serată din anul 2016, luni 11 ianuarie, s-a
desfăşurat, din nou, la Institutul Cultural Român,

care rămâne disponibil  găzduirii şi următoarelor ediţii, din
cursul anului.

În deschidere, preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan,
salutând distinsa şi numeroasa audienţă, şi adresând urările
pentru Noul An, anunţă un program bogat, dar şi surprize...
Şi, fireşte, surpriza nu se lasă aşteptată, preşedintele amin -
tind că, la ultima ediţie a Congresului Spiritualității români -
lor de pretutindeni, din luna decembrie, de la Alba Iulia și
de la Zlatna, lucrările s-au închis cu imnul lui „Ştefan cel
Mare”, versurile aparţinând lui Mihai Eminescu, iar muzi -
ca, invitatului de onoare, academicianul Eugen Doga, de la
Chişinău, prezent la erată, la invitaţia lui Octavian Ursulescu.
În semn de omagiu, serata s-a deschis cu o versiune
înregistrată, cu acompaniament orchestral, cor şi solist
vocal, a „Imnului lui Ștefan cel Mare”.

Emoţionantul moment s-a desfăşurat
cu publicul în picioare. A fost o mare
bucurie să-l avem în faţă pe cel ale cărui
minunate pagini muzicale din celebre
pelicule cinematografice (Şatra, O dramă
la vânătoare şi altele, de fapt peste 200
de filme), care ni s-a adresat, vorbind
despre înregistrarea ascultată pe versurile
poetului naţional. Invitatul de onoare ne
lămureşte despre timpurile nu tocmai
favorabile de la Chişinău, privind primi -
rea Imnului lui Ştefan cel Mare, dar inimile audienţei erau,
fără îndoială, adânc mişcate de versurile pline de patos.
Acad. Victor Crăciun insistă în cuvântul său asupra prodi gi -
oasei activităţi a compozitorului, comentând, printre al tele
că, Gopo a fost cel dintîi care a folosit în filmul Maria Mirabela
versurile lui Grigore Vieru şi muzica lui Eugen Doga. 

Folosind prilejul de a-l avea invitat la evenimentul Seratei,
președintele UZPR i-a înmânat academicianului Eugen
Doga „Diploma de excelență” pentru întreaga activitate
depusă în slujba promovării spiritualității românești.

Jurnalistul Miron Manega a citat, de această dată, un
emoționant fragment din scrierile lui Emil Cioran despre
publicistica lui Mihai Eminescu. 

Următorul invitat, Ionel Novac, prezintă „Eminescu la
Familia”, apreciind apariția primelor poezii ale tânărului de
16 ani, Mihaiu Eminoviciu, publicate de Iosif Vulcan în
paginile revistei Familia, sub numele de Mihai Eminescu,
an ce devine cu adevărat cel al apariţiei, pe firmamentul
artei universale, a creatorului literar şi, ulterior, a jurnalis -
tului cel mai reprezentativ al neamului românesc. 

Despre „Eminescu, jurnalistul inter -
na ţional” vorbește auditoriului profe so -
rul universitar Dumitru Copil Copilin,
care aduce informaţii inedite, rezultat al
unor cercetări, încă, în curs de desfăşu -
rare. Domnia sa susţine că, poate, alţi
cercetători vor aduce noi informaţii des -
pre cel care mai are încă multe de oferit,
fiind o figură enigmati că prin suprado -
tarea cu care a fost înzes trat şi extraor -
dinara putere de muncă şi de sinteză.
Acesta este poetul nostru naţio nal
Mihai Eminescu, creator de geniu în
patrimoniul universal, referinţă de elită
a neamului său pe care l-a iubit, mai
presus de orice, până la sacrificiu.

Eminescu este cel care a realizat, primul, unirea prin limbă a
românilor, mult înainte de realizarea unirii teritoriale în 1918.

Acest an 2016, al împlinirii a 150 de ani de la apariţia
numelui creatorului universal Mihai Eminescu, azi
recunoscut, studiat şi admirat pe multe meridiane, va oferi

„Ligii Culturale a românilor de pretutindeni”, aşa
cum ne informează Acad. Victor Crăciun, preşe -
dinte al acestei asociaţii, organizarea unor eveni -
mente de înalt prestigiu cultural, prezenta serată
fiind, iată, un prim episod.

În încheierea seratei este invitată doamna
Rodica Subţirelu, redactor şef, pentru a anunţa
împlinirea unui an de la lansarea publicaţiei
„Cronica Timpului”, realizată și susținută prin
contribuția unui colectiv de entuziaşti jurnalişti şi

oameni de cultură, angajaţi activ în viaţa cetăţii prin
expertiză profesională şi atitudine civică. A fost oferită
Diploma de fondator, tuturor membrilor fondatori, care
prin condei, dăruire, angajare consideră că aduc un plus de
informare autentică şi neangajată politic publicului cititor.

Autorilor lucrărilor prezentate, la serată, li s-au oferit
Însemne de recunoştinţă pentru participare, iar tuturor
celor prezenți în sală li s-au oferit exemplare ale „Cronicii
Timpului” şi ale publicaţiei „Independenţa Română-
Independența prin cultură” editată de Fundaţia Literar-
Istorică „Stoika” sub egida UZPR.

A fost oferiă și broșura omagială Eminescu în actualitate,
care cuprinde valoroase extrase din opera poetică şi jurna -
listică. Acest număr al revistei a fost ilustrat cu desenele
apreciatului și cunoscutului grafician Mihai Cătrună.

Actrița Doina Ghiţescu a încheiat Serata cu un sensibil
moment de poezie.

Dr. CLEMENTINA TIMUȘ

Muzeul Naţional al Literaturii Române adăposteşte un
autentic tezaur literar format din manuscrise, cărţi,

obiecte personale, obiecte de artă, fotografii, înregistrări audio-
video care redau profunzimea şi complexitatea întregii arte
a cuvântului în literatura română. Muzeul Naţional al
Literaturii Române deţine peste 300.000 de piese organizate
în 300 colecţii (sec. XV-XX), cuprinzând manuscrise ale
scriitorilor români, de la Varlaam, Dosoftei, cronicari, la Ion
Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Lucian Blaga, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu şi
mulţi alţii. De asemenea, muzeul deţine manuscrise
valoroase ale unor scriitori străini: M. Proust, Th. Mann, Paul
Valery, G. Papini, G. Ungaretti etc. Colecţiile sunt completate de
cărţi vechi şi rare, documente istorico-literare, lucrări de artă
plastică (grafică, pictură, sculptură), periodice, obiecte şi
mobilier memorial, fotografii, înregistrări audio-video.

Într-o societate afectată de globalizare accentuată
instituția Muzeul Național al Literaturii Române reprezintă
un punct de sprijin al identității naționale, dar și un reper
important al sincronismului cultural european.

Existenţa şi misiunea MNLR a fost confundată până la
un punct cu cercetarea şi valorificarea operei eminesciene. În
ultimele două decenii misiunea de conservare a moştenirii
literare şi valorificare a acesteia s-a conturat mai clar, astfel
că MNLR este perceput ca o instituţie-depozitar al literaturii
române. Misiunea sa este promovarea literaturii române pe plan
intern şi internaţional, integrarea acesteia în circuitul
valorilor culturale europene prin conservarea, dezvoltarea,
cercetarea şi valorificarea patrimoniului. 

Acreditarea Editurii MNLR ca editură cotată B în plan
ştiinţific de CNCS este o recunoaştere a valorii produselor
muzeului. Editura MNLR, mai ales în ultimii ani, s-a
dezvoltat prin introducerea unor colecţii de tipul Aula
Magna unde apar teze de doctorat cu tematică literară,
recomandate de importanţi profesori universitari.

La Editura MNLR au fost publicate, în ultimii doi ani,
volume de referinţă pentru istoria şi critica literară. În

planul de management pentru atragerea şi creşterea
veniturilor, editura joacă un rol important, dar mai ales
reprezintă un vector de promo vare a patrimoniului muzeal.

Lipsa unui sediu în care patrimoniul muzeal excepțional
al MNLR să fie expus publicului, misiunea și rostul
existenței oricărei instituții muzeale, e o problemă pe care
forurile conducătoare ale acestei națiuni, indiferent de culoarea
politică, ar trebui să o  rezolve. În fond, este vorba despre
păstrarea identității naționale și de păstrarea și valori fi carea
patrimoniului național.

Pentru că zona decidenţilor poartă în sinea ei, adesea, o
lipsă de inspiraţie ori de idei, prezentăm mai jos câteva
sugestii de statornicire a Muzeului Naţional al Literaturii
Române, edificii emblematice ale Capitalei, care fie stau
goale, fie sunt folosite de entităţi mai degrabă pasagere.

Un prim exemplu îl reprezintă edificiul situat chiar
lângă Casa Poporului, ce se voia de „savantă” drept Casa
Ştiinţei. E pe jumătate ocupată o aripă, restul...

Apoi impunătoarea clădire a Bibliotecii Naţionale,
ocupată pe o suprafaţă considerabilă, nefiresc, de către
Ministerul Culturii.

De ce nu sediul Bibliotecii Centrale, rămas oarecum în
paragină?

Toate aceste trei obiective au generoase locuri de
parcare, ultima, marea parcare de la Universitate. La
îndemâna Guvernului pot fi selectate o multitudine de
locaţii aparţinând RAPPS sau ADS, cu o singură condiţie:
să se găsească persoana potrivită cu dor de ţară şi simţ
patriotic hărăzită a curma „suferinţa” acestui uriaş tezaur
cultural, iar Muzeul Naţional al Literaturii Române să-şi
găsească binemeritatul sălaş.

FLORIAN LAURENŢIU STOICA
Preşedinte Fundaţia Literar-Istorică „STOIKA”

2013-2016! S.O.S. - MUZEUL LITERATURII ROMÂNE2013-2016! S.O.S. - MUZEUL LITERATURII ROMÂNE!!
La începutul anului 2017 se împlinesc 60 de ani de la înființarea acestei instituții ca fiind Casa Literaturii

Române. Aniversarea acestei vârste ar putea fi un moment esențial ca instituția să aibă un sediu, cu expunerea
și oferirea către publicul bucureștean a valorilor inestimabile de patrimoniu pe care le deține. 

Serata Serata 
„Eminescu, jurnalistul”„Eminescu, jurnalistul”

11 ianuarie 201611 ianuarie 2016

Foto: 02-12-2015 ... În spațiul Casei Presei Libere ...  etaj 2,
hol ... pachete ce conțin patrimoniul literar, adică actualul

„muzeu al literaturii române”... (George Canache)

Eugen Doga
Rodica Subțirelu şi Doru Dinu Glăvan
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IOANA UNGUREANU: Aşadar, stimate maestre, după
cum dumneavoastră ştiţi, la fiecare doi ani are loc la
Bucureşti Concursul şi Festivalul Internaţional „George
Enescu”. În acea perioadă are loc şi Simpozionul de
Muzicologie, timp de trei zile, unde se vorbeşte de figura
lui George Enescu şi muzica secolului XX. Tema mea se
intitulează Enescu în memoria marilor muzicieni italieni.
Pentru aceasta, aş dori să ştiu cum au rămas în memoria
dumneavoastră, conştiinţa şi figura lui George Enescu?
RICCARDO BRENGOLA: Figura lui George Enescu era
atât de importantă încât nu cred că s-ar putea descrie în
puţine cuvinte cine era Enescu. Enescu, pentru cine a avut
norocul să-l cunoască, era un om de o umanitate incredibilă,
ce nu ţinea să epateze. Când vorbea, aveai impresia că
totdeauna îţi povesteşte de o altă persoană, nevorbind de el
însuşi. Prin urmare, Enescu era unul din
acele per so naje care puteau să schimbe
viaţa unei persoane. Pentru a-1 cunoaş -
te, aşa cum am avut eu norocul, vă -
zându-1 în anii 1950, ’51, ’52, când
revenea în totdeauna la Siena, unde eu
am stat tot timpul cu el, pentru că fusese
visul meu să-l cunosc de când eram co -
pil şi după aceea, vă puteţi imagina, că
am putut sta alături de el, vorbind cu el
de foarte multe lucruri, şi că, pentru
mine, a fost realizarea marelui vis. Per -
so najul Enescu era o persoană care te
încânta. Când era foarte bolnav, nu se
putea mişca, noi trebuia să-l ducem la
primul etaj, la sala de curs, cu lectica,
pentru a face lecţiile la Academia
Chigiană. Contele Chigi a găsit soluția
să poată să facă lecţiile la parter.
Dumneavoastră erați atunci bursieră la
Accademia Chigiana, vă aduceți aminte?

Da, eu cunosc foarte bine Accademia
Chigiană, pentru că soţia dumnea voas -
tră m-a acompaniat la pian la clasa lui
Georgio Favaretto.
Deci, am asistat la lecţiile lui, am cântat
împreună cu el sonatele de Brahms pe care trebuia să le
cântăm în concert. Fapt care n-a fost posibil pentru că sala
nu era liberă. Însă le-am cântat pentru noi. Ce trebuie să vă
spun despre Enescu? Întrebaţi-mă dumneavoastră, pentru că
sunt atât de multe de spus că nu ştiu de unde să încep.

Cunoscându-l pe Enescu, aţi fost influenţat spiritual în
ceeea ce priveşte tehnica şi cântatul de mare virtuos?
A, desigur, uitaţi, doi români au însemnat pentru mine două
revelaţii. Primul a fost George Enescu şi al doilea Sergiu
Celibidache. După mulţi ani am avut norocul să-l cunosc şi
am cântat, de foarte multe, ori la Milano, la Torino, Roma şi
Napoli ş.a.m.d.

A fost mai ales perioada când Celibidache a dirijat în Italia
aproape cinsprezece ani.
Au fost cele două personaje muzicale care m-au iluminat, în
mod efectiv, şi care mi-au indicat care era mersul muzicii şi
nu al instrumentului.

Mersul muzicii mari.
Deci, ca să faci din instrument o formă de a face muzică şi
a nu te servi de ea ca să faci instrumentul. În mod contrar
față de tot ceea ce fac, în mare parte, instrumentiştii.

Şi chiar, o mare parte dintre marii solişti.
În sfârşit, la această distanţă de mulţi ani, cunoscându-1 pe
Sergiu Celibidache şi vorbind cu el de muzică, pentru că am
avut norocul să stau foarte mult timp cu el, am regăsit o
broderie în gândirea muzicală, care era aceeaşi şi pentru
Enescu, deci a marilor muzicieni. Pentru puțin timp l-am
cunoscut și pe Dinu Lipatti. Cum vedeţi dumneavoastră, ro -

mâ nii au fost foarte importanţi în viaţa mea. Şi Dinu Lipatti
avea acest cult al pianului pentru a face muzică. Şi eu spun
întotdeauna, de atunci - pentru că şi eu gândesc la fel - că nu
am ajuns prea devreme la acest mod de a gândi, având
norocul de a-l cunoaşte, în special, pe George Enescu,
pentru că pe el l-am cunoscut cu mulţi ani înainte, pe Sergiu
Celibidache mai târziu.

Da, este adevărat că Sergiu Celibidache era mult mai tâ -
năr când a ajuns în Italia, dar cu o carieră începută în
Germania. A dirijat imediat după război, când marele diri -
jor Fürtwengler era plecat în Elveţia şi în locul lui a fost
numit dirijor la Filarmonica din Berlin, Sergiu Celibidache.
Vine în aceste zile la Roma cu orchestra filarmonică din
Monaco di Baviera (München).

A mai venit şi acum doi sau trei ani când m-am dus să-l
întâlnesc, după concert, şi când era într-o stare gravă cu
sănătatea.
Sunt foarte mulţi ani de când nu se simte bine. A avut
totdeauna dureri la un picior, care l-au deranjat de când era
tânăr.

Eu am auzit că nu i-au făcut bine anumite cure de nămol
în Pulia. În tot cazul, în Italia.
Dar eu nu cred. El este un maniac. Dacă aude că morcovii
fac bine, atunci mănâncă numai morcovi. Şi el - cred - că are o
vârstă. Cel puţin doi ani mai mult ca mine. Eu am 74 de ani.

Din operele lui Enescu, cunoaşteţi ceva maestre? 
Da... cunosc foarte bine sonatele pentru vioară, în special,
cele pe teme populare româneşti. Sunt destul de dificile. Le
cântă acum un elev al meu, Domenico Nordio. Nu sunt uşoare...

Trebuie să fi român ca să poţi simţi cu adevărat stilul,
pentru a putea intra în acel spirit autentic al acestei muzici
splendide unde totul pleacă de la vocea umană.
Da, da... este adevărat.

Enescu, însuşi, zicea că folclorul autentic este atât de
frumos şi că natura lui este marea maestră, încât nu
trebuie atins pentru nimic în lume, pentru că distrugem
toată frumuseţea lui. El iubea, în mod extraordinar,
folclorul.
Eu, de la elevul meu, am primit cadou un disc extraordinar,
cu două sonate ale lui Enescu şi cu nişte opere de Dinu
Lipatti, făcute la Casa de Discuri Philips.

Când mă voi întoarce din România, vă pot aduce,
eventual, dacă pe dumneavoastră vă interesează, partituri
şi discuri. Sunt foarte multe, splendide opere de Enescu şi
de alţi mari compozitori români.
Dar, vă rog foarte mult să trimiteţi la Accademia Chigiană
din Siena nu fotocopii, ci partituri originale.

La Accademia Santa Cecilia, mi-aduc foarte bine aminte,
că Uniunea Compozitorilor din Bucureşti a trimis multe
partituri originale ale lui Enescu, dar când am vorbit cu
directorul bibliotecii conservatorului Santa Cecilia mi-a
răspuns că de Enescu sau de muzica românească, la ei, nu
se găseşte nimic.
Oricum, la Siena, vă rog, foarte mult să trimiteţi partituri.
V-aş ruga să le trimiteţi pe numele meu, pentru că eu fac
parte şi din consiliul de administraţie sau pe numele direc -
torului, maestrul Alberti. Chiar şi muzică de Dinu Lipatti, că
eu n-am avut ocazia să cunosc, el de abia începuse cariera,
murind din păcate foarte devreme.

Dinu Lipatti are şi muzică vocală. Enescu
are şi el acel ciclu de lieduri pentru voce şi
pian, pe versurile lui Clemence Marot. Sunt
de o spiritualitate şi de un rafinament
extraordinar.
Şi din punct de vedere armonic. La el se re -
sim te un pic din şcoala franceză. 

Şi printre compozitorii noştri, expresia sa
solară, apolinică reflectă în operele lui o
lumină atât de partriculară. 
În ultima seară - înainte de plecarea lui, pentru
că, săracul s-a prăpădit - mai era un concert în
sala mică a contelui Chigi, unde era şi soţia
lui. Nefiind locuri libere, m-am aşezat jos
lângă Enescu. În acea perioadă eu mai aveam
păr; atunci, mi-a pus mâna pe cap, m-a
mângâiat; a fost foarte frumos când m-am
ridicat şi mi-a zis: „să nu trădezi niciodată
muzica” şi acesta a fost ultimul nostru salut pe
care mi-1 aduc aminte totdeauna.

Chiar şi în şcoala muzicală română se insis -
tă foarte mult pe muzicalitate, ca să perfec -
ţionezi această curgere a universului sonor.
Eu, la început, nu eram cu totul de acord cu

anumite chestii pe care el le spunea: că muzica lui Bach se
poate cânta cu orice fel de instru ment-, cu tromba, cu
cornul, cu con trabasul şi chiar cu vocea; în orice mod,
pentru a se face ea însăşi muzică, nu pentru instrument.
Astăzi, în schimb, îi dau dreptate. Cu trecerea anilor am
înţeles ce vroia el să spună. În orice fel s-ar face muzica, ea
rămâne întotdeauna un limbaj universal.

Muzica începe acolo unde se sfârşeşte cuvântul. Cine nu
reuşeşte să treacă pragul care este partitura, nu poate să
pătrundă în universul sonor, rămâne totdeauna un
muzician, dar, nu în acelaşi timp, un adevărat artist.
Chiar şi Sergiu Celibidache are această religie a partiturii,
pentru exactitatea absolută a muzicii.

Pentru respectul formidabil al partiturii.
Mă gândesc, în concluzie, că acest gând fie al lui Enescu,
fie al lui Celibidache, care, în fond, este o partitură, este un
autor, reprezintă un fel de testament propriu al voinţei sale,
dar partitura nu reprezintă ultimul cuvânt. Nu este o chestie
personală a interpretului, ci voinţa autorului de a fi respectată.

Interpretul când pune mâna pe o partitură îşi ia o răs -
pundere enormă. El o poate masacra din nepregătire sau o
poate pune într-o lumină pe care nici compozitorul nu o
întrezărea. Maestrul Virgilio Mortari îmi spunea tot -
deauna - dacă partitura nu vede o lumină strălucitoare a
soarelui, rămâne o simplă foaie de hârtie.
Noi facem un miracol pentru că dăm viaţă muzicii, deci
suntem importanţi şi noi, având, în acelaşi timp, o mare
responsabilitate.

(Articol preluat din arhiva personală)

Figura lui 

George Enescu 
în memoria marilor

muzicieni italieni
Interviul marelui muzician
RICCARDO  BRENGOLA,

violonist şi profesor 
la Accademia Chigiana 

din Siena şi Roma
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Riccardo Brengola împreună cu Franco Ferrara și Sergio Lorenzi la Siena 
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Recentele arestări din dosarul retroce -
dărilor, cu „vedete” ca Andronic,

Truică şi Paul Lambrino în prim plan, n-au
făcut decât să deschidă răni mult mai adânci,
răni provocate chiar în primii ani de după
Revoluţie, atunci când erai categorisit fese -
nist sau comunist dacă lansai tocita sintagmă
„Nu ne vindem Ţara!” 

Azi, cam toată suflarea românească, de
bună credinţă, gândeşte în acest spirit, unii
o spun, alţii nu, dar un lucru e sigur, suntem
cu toţii revoltaţi când DNA-ul face publice
sumele tranzacţionate în aceste afaceri de
retrocedări, de vânzări către infractori noto -
rii internaţionali, fie că obiectul malversa -
ţiu nilor sunt terenuri cât vezi cu ochii, pă -
duri imense, sau imobile dintre cele mai
vestite ale patrimoniului naţional. 

Toate acestea sunt valori naţionale care
nu pot fi tranzacţionate în niciun fel, dar
nesimţiţii „băieţi deştepţi” şi „descurcăreţi”
au tras la greu în aceşti ani, însă ei n-ar fi
putut face aceste impresionante averi şi n-ar
fi adus imense prejudicii statului, dacă legi -
le nu-i protejau şi... ajungem la punctul în
care tot clasa politică e vinovată, tot acei
deputaţi şi senatori care votau cu ochii în -
chişi păguboase propuneri de legi, transfor -
mate în acte oficiale, aprobate şi legiferate
la cel mai înalt nivel.

Era absolut normal ca după perioada
neagră a comunismului, ţăranii şi proprie -
tarii de pământuri, păduri sau imobile să
intre în posesia bunurilor
confiscate de comunişti, dar
cum s-a făcut această punere
în posesie e o chestiune strict
românească!

Majoritatea fostelor ţări
co muniste au abordat problema
restituirii proprietăţii într-o
ma nieră decisă imediat după
anul 1990. Astfel, în Albania,
Bulgaria, Ungaria, Republica
Cehă şi în fosta Germanie de
Est, legile de restituire a tere -
nu rilor şi a imobilelor naţiona -
lizate au fost adoptate înainte
de sfârşitul anului 1993, în
Croaţia în 1996, iar în Macedo -
nia în 1998. Pe aceste melea -
guri s-a rezol vat totul civilizat,
statul a restituit corect, iar cei
îndreptăţiţi să primească n-au
sărit calul, au fost rezonabili
în pretenţiile lor. 

În România, problema res -
tituirii proprietăţilor prelu ate
abuziv este încă departe de a
fi rezolvată. În ultimii 25 de
ani, politicienii au elaborat
legi, hotărâri de guvern şi alte
acte normative, în încercarea
de a repune în drepturi victi -
me le naţionalizărilor de pro -
pri etăţi din epoca comunistă. În privinţa
fondului funciar, prin emiterea Legii
18/1991 a fost reconstituit dreptul de pro -
prietate al ţăranului român asupra unei
suprafeţe limitate din pământurile lui, adică
numai pentru 10 hectare pe amplasamente
hotărâte de comisiile pentru aplicarea legii.
Aceste prevederi au generat diverse abuzuri
ale comisiilor, care au împărţit pământurile
după bunul plac, şi un lung şir de procese.

Începea haosul... cine avea avocaţi buni
putea să între în posesia unor uriaşe supra -

feţe de pământ, imobile sau păduri şi legile
parcă erau făcute de ei pentru ei, adică
pentru mai marii zilei. Confuzia şi hăţişul
legislativ erau elementele de care infractorii
profitau ca să acumuleze averi imense; rând
pe rând apăreau legi făcute parcă doar pentru
devalizarea ţării: legea 69/1997, legea 1/2000,
legea 400/2002 (de menţionat e că aici ini -
ţiator a fost Victor Hrebenciuc, adică lupul
la stână. Această lege a permis împroprietă -
rirea rapidă şi arbitrară a mii de oameni
doar pe baza unor liste din 1945 (!!!), în
care erau trecuţi cei care ar fi urmat să
primească terenuri agricole în baza reformei
agrare de după război, (câţi mai erau aceştia
sau câţi mai erau inventaţi!). Cavalcada actelor
normative a continuat cu legile: 247/2005,
112/1995, 10/2001, HG 498/2003 şi legea 1/2009. 

Începând de la Legea 18 din 1991 până
în 2009, au fost adoptate 12 acte normative
– legi, hg-uri şi ordonanţe de urgenţă – pentru
a reglementa proprietatea funciară şi tot nu
s-au rezolvat echitabil problemele, aşa cum
s-a făcut rapid în celelalte ţări foste comu -
niste, dimpotrivă, continuă şi azi dezbaterile,
dar ele s-au mutat puţin spre Ştirbei Vodă,
adică la DNA… în sfârşit!

Până la arestările de acum câteva zile, 
s-a lucrat intens la DNA, de ani de zile apă -
reau cam aceleaşi nume în dosarul retroce -
dărilor, astfel în octombrie 2014, Paul
Lambrino şi soţia sa Lia erau audiaţi la
Braşov, dar şi alţi „grei”: senatorul Ilie
Sârbu, deputaţii Viorel Hrebenciuc, Ioan

Adam şi directorul Romsilva, Adam
Crăciunescu, au fost şi ei audiaţi la DNA.
Ioan Adam s-a numărat printre cei 37 de
deputaţi PSD, care alături de un deputat PC,
au depus mai multe amendamente la Codul
Silvic, ce permite defrişări în pădurile
private, dacă proprietarul vrea să constru -
iască unităţi turistice în zona respectivă. Ei
votau exact ce le era lor de folosinţă, interesul
naţional nu mai conta!

Un raport al Curţii de Conturi arată că,
în primii 12 ani de la Revoluţie, din pădu -

rile statului şi din cele private, s-au tăiat
ilegal 80 de milioane de metri cubi de lemn,
care le-au adus hoţilor câştiguri de circa 5
miliarde de euro. Cele 80 de milioane de
metri cubi de lemn, tăiate ilegal, înseamnă
peste 26 de milioane de copaci cu o înălţi -
me de 30 de metri şi cu o vârstă de aproxi -
mativ 50 de ani. Având în vedere că pe un
hectar de pădure se află 450-500 de metri
cubi de lemn, înseamnă că au fost defrişate,
ilegal, cel puţin 160.000 de hectare. 

În anul 1800, suprafaţa împădurită a
provinciilor istorice româneşti era de 8,5
milioane de hectare şi reprezenta 36% din
teritoriul lor. Această suprafaţă a fost redusă
continuu. În vara lui 2012, suprafaţa fondu -
lui forestier a ajuns la 6,35 milioane de hec -
tare, dintre care 3,2 milioane de hectare se
aflau în proprietatea publică a statului şi 1,02
milioane de hectare în proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale. În
proprietatea privată existau 2,2 milioane de
hectare. 

Inclusiv presa internaţională a atras
atenţia asupra situaţiei dezastruase a pădu -
rilor din România, astfel Der Spiegel scria:
„În România se micşorează bucăţică cu
bucăţică una din cele mai frumoase zone
împădurite din Europa, cea a Carpaţilor.
Unele defrişări sunt ilegale, iar lemnul ajun -
ge, sub formă de parchet sau paleţi, şi în
Germania. Cifrele arată că dispar trei terenuri
de fotbal de pădure pe oră. Guvernul apre -
cia ză că pădurarii fură cam 4 milioane de

metri cubi de lemn pe an, ceea ce înseamnă
o dată şi jumătate cât piramida lui Keops.
Mai scrie Der Spiegel despre mafia
Schweighofer şi defrişarea pădurilor virgine
din România.

Una dintre marile probleme care au dus
la reducerea continuă a fondului forestier
este reprezentată de retrocedările abuzive
care s-au făcut în România, din cauza
carenţelor din legislaţie, după cum notează
ultimul raport al Curţii de Conturi dedicat
acestei probleme dramatice pentru România.

„Confuziile, carenţele şi slăbiciunile din
legislaţia ce priveşte retrocedările de fond
forestier au fost speculate prompt în favoarea lor
de către entităţi, forme asociative şi persoane
fizice care nu aveau niciun drept, şi au
indus în eroare unele instanţe de judecată”,
explicau ei în raportul citat. „Proprietatea
publică a statului asupra pădurilor s-a
diminuat prin reconstituiri sau, mai bine zis,
de cele mai multe ori, prin constituiri abuzi -
ve de drepturi de proprietate, autori tăţile
publice manifestând adeseori o inexplica -
bilă indiferenţă şi pasivitate”, adăugau
aceştia. 

Confuzie e doar în mintea românului de
rând, nu şi în mintea celor care ne hotărăsc
soarta, ei ştiu foarte bine ce au de făcut.
Astfel, în calitatea ei de ministru al Justiţiei,
Monica Macovei dădea în 2005 o lege ale
că rei efecte nefaste se văd mai ales azi,
când capul de afiş sunt audie ri le de la DNA,
audieri în privinţa retroce dărilor ilegale.

După ce a plecat din Procuratură,
Monica Macovei a fost avocat şi se ocupa
cu recuperări de retrocedări. Dar la vremea
aia legislaţia nu prea permitea atâtea retro -
ce dări. Şi doamna Macovei, din avocat
ajunge ministru. Iar în 2005, la începutul

legislaturii, Alianţa D.A., cu
ministrul Macovei, s-au apucat
şi au făcut pachete de legi, unul
cu proprietatea şi altul cu
justiţia. 

În privinţa retrocedărilor s-
au creat si tu a ţii imposibil de
imaginat, au fost evacuate
importante instituţii de stat,
grădiniţe, spitale, teatre, muzee,
castele medievale, fără că statul
să primească ceva, alte locaţii
sau un alt fel de despăgubiri.
Statul era păgubit la greu,
bugetul afectat, prejudiciul
imens. Când a propus această
lege a Proprietăţii, Macovei a
mai înaintat şi legea Justiţiei,
care, de fapt, era praf în ochii
oamenilor, era o manie ră de a
camufla legea proprietă ţilor.
Toată lumea s-a repezit pe legile
justiţiei, toţi vroiau să ştie cine
va fi nominalizat procurorul
general şi procurorul de la DNA.
Rolul de a desemna oamenii din
aceste importante posturi  îl avea
ministrul, adică Macovei, ea a
pus pe cine a vrut, de fapt pe
cine trebuia! Combinaţia a fost
să poţi să furi şi să te protejeze
instituţiile respective, să ştii că
nu te deranjează. 

Cu legi discutabile şi cu autorităţi
băgate până-n gât în mocirlă, Andronic,
Truică, Lambrino şi alți zeci de com plici ai
lor, nici nu le-a fost greu să păgubească
statul de sute de milioane de euro. Cazurile
sunt intens mediatizate azi şi nu mai merită
reluate aici, tot ce vrem e să se facă lumină
şi să-i ve dem pe aceşti nenorociţi în puş -
cărie, dar şi pe cei care, prin deci ziile lor
„de sus”, au per mis aceste hoţii.

Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federației Societatea

Civilă Românească

ŢARA-I  PRĂDATĂ  DE  26  DE  ANI, 
HOŢII-S  PRINTRE  NOI!
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Chestiunea aromână a produs în
ultimele două veacuri multă pasi -

une, atât din partea celor care susţin că
aromânii sunt parte a poporului român, cât
şi din partea celor care afirmă că aromânii
ar fi un popor aparte. Este sigur însă faptul
că este vorba de fraţi despărţiţi de numeroa -
sele vicisitudini ale veacurilor, respectiv de
la începutul Evului Mediu. Iar graiul aro -
mâ nilor reprezintă una dintre cele mai valo -
roase moşteniri lăsate de vechiul Imperiu
Roman de Răsărit în zona balcanică.

Aromânii au cunoscut, în perimetrul
balcanic, o semnificativă şi dificilă evoluţie,
confruntându-se cu asperităţi de natură
social-economică, culturală. Oameni cu
voinţă de a cunoaşte şi de a realiza, în do -
me niul de pregătire, lucrări de calitate şi de
perenitate prin valorile acumulate, modul
lor de viaţă a fost, adeseori, în situaţii limită,
ca urmare a acţiunii pizmaşe a celor care
preferau de a lua fără a munci sau de a
prelua, creator, din conduita acestora.

GHEORGHE SIMOTTA s-a născut la
6 iunie 1891, în Vlaho-Klisura, o mică loca -
litate din munţii Macedoniei şi a decedat la
31 martie 1979 la Bucureşti. În 1910, după
absolvirea liceului, se refugiază, cu mama şi
cu bunica, în România. El a urmat cursurile
la Şcoala superioară de arhitectură din
Bucureşti, finalizate în anul 1916.

Implicarea României, în marea confla gra  ţie
mondială, a condus şi la mobilizarea sa, el
plecând pe front, pentru un an, după care a fost
detaşat la serviciul construcţiilor militare.

Gheorghe Simotta s-a format sub îndru -
mare şi a lucrat cu arhitectul Petre Antonescu,
pe care, peste ani, îl evoca astfel: „Nu pot
să nu subliniez frumuseţea cursului de
istorie a arhitecturii universale şi româ -
neşti... E o mare pierdere faptul că schi -
ţe le la tablă, care însoţeau acest curs, nu
s-au putut păstra şi perpetua. Ar fi fost
pentru toate generaţiile un exemplu de
înaltă măiestrie”.

Cariera urmată l-a definit ca arhitect, cu
o bogată activitate la Comisiunea Monu men -
 telor Istorice, ca arhitect proiectant al unor
edificii şi ca restaurator de monumente,
predilect religioase. În 1938, a fost chemat
la Facultatea de Arhitectură din Bucureşti,
unde a ajuns profesor titular la catedra de
Desen Ornamental şi Academic. A fost
profesor vreme de 30 de ani. Aici experi -
enţa, pasiunea a împărtăşit-o mai tinerei
generaţii realizând o valoroasă carieră uni -
versitară de formator al viitoarelor 30 de
promoţii de arhitecţi.

Palatul menit a fi reşedinţa patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române a fost proiectat
de arhitectul Gheorghe Simotta, punerea în
operă fiind realizată între anii 1927-1931.
Terenul era dotat, la timpul respectiv, cu
componentele construcţiilor anterioare, din
anii existenţei mănăstirii, apoi a reşedinţei
mitropolitane. Studiindu-le cu atenţie, a
preluat ceea ce era valid şi funcţional şi le-a
integrat în proiectul său, obţinând un spaţiu
unitar, cu multiple funcţionalităţi, care

reveneau cârmuitorului cultului creştin
ortodox. Conlucrarea cu patriarhul Miron
Cristea a fost exemplară. Pentru arhitectul
Gheorghe Simotta teritoriul ansamblului
Patriarhiei a fost permanent în atenţie,
intenţionând să realizeze şi alte lucrări
complementare. Cităm în acest sens rapor -
tul dirigintelui lucrărilor de la Patriarhia
B.O.R., arhitectul Gheorghe Simotta, din 18
aprilie 1938, referitor la proiectul realizării
pe „dealul Patriarhiei” a unui turn de veghe
al Capitalei de 18+70 m. Lucrarea fusese
supusă unei ample dezbateri şi obţinuse
avizul, cu prilejul reuniunii Marii comisii
de arhitecţi, incluzând reprezentanţi ai
Primăriei Capitalei, rectorul Academiei de
Arhitectură, prof. Petre Antonescu, al C.M.I.,
care au examinat documentaţia proiectului.
Urma să fie obţinut sprijinul material din
partea P.C.M.-ului pentru a se declanşa
realizarea. Pe respectivul raport este for mu -
lată menţiunea: un exemplar a fost luat de
Î.P.S. Patriarhul Miron Cristea şi dus la
Preşedinţie pentru cele de cuviinţă.
Evenimentele la ordinea zilei, decesul înal -
tului ierarh a blocat intenţia proiectantului
şi a tuturor celor care studiaseră problema.

Cât a fost legat de respectiva vatră o
demonstrează şi preocuparea de a locui în
preajma ansamblului pentru a acorda, zilnic
şi la orice oră, cuvenita asistenţă. În ultimă
instanţă a dobândit un teren la limita aces -
tuia care flanca aleea care fusese trasată de
către primarul Dem Dobrescu, realizând, astfel,
o largă deschidere dinspre est spre respec -
tivul ansamblu ecleziastic, dar şi poli tic la
timpul respectiv. Ne referim la Aleea „Dealul
Mitropoliei” nr. 15, sector 4, teren oferit,
condiţionat, peretele vestic al clădirii, spre
ansamblul Patriarhiei, să nu aibă ferestre.

Este necesar să consemnăm că, în toate
împrejurările, caietul, colile de hârtie de
desen îl însoţeau pe Gheorghe Simotta, notând
astfel cele ce i-au reţinut atenţia. Acuarele
şi desene de o excepţională calitate artistică
trădau pe Gheorghe Simotta, care, la ceas
de mare hotărâre, a cumpănit între Belle
Arte şi Arhitectură. Peste ani, nu întâmplă -
tor, lucrările lui erau apreciate de istoricul
artei Gheorghe Oprescu. Preluăm o formu -
lare concludentă, care caracterizează această
preocupare, pasiune, talent cu menire de
Pro memoria:

Acuarelele sale redau peisaje cu cons -
trucţii (biserici, case ţărăneşti, monumente
cunoscute în timpul călătoriilor de studii în
Italia şi Grecia). Realizate în culoare şi tuş,
ele sunt caracterizate de o linie fină, deose -
bit de sensibilă şi la fel de energică, relevând
cele dobândite în ani de studiu academic, o
concepţie compoziţională, elocvent de lim -
pe de, în care planurile în perspectivă au
reprezentarea cea mai potrivită. Sunt imagini
care surprind esenţa obiectivului observat
(cum ar fi schiţa din Verona, unde şi cro -
ma ti ca, şi textura acuarelei evocă conclu -
dent oraşul italian sau desenul evocator al
casei părinteşti din Klisura) şi sunt, fără du -
biu, opera unui mare desenator. Aceste cali -
tăţi au generat şi valoarea operei arhitec -
turale a lui Gheorghe Simotta, dobândind
un loc aparte în creaţia de gen din România.
Clădirile proiectate şi edificate sunt rezulta -
tul unei concepţii clare, care se remarcă de
la volume la decoraţiuni, la finisaje atent

tratate, având şi perenitatea impusă de cli -
matul local.

La începutul carierei a fost discipol al
stilului neo-românesc, ulterior analitic prin
cele constatate, Gheorghe Simotta creează
un stil personal, integrând elemente de
factură balcanică şi cu influenţe ale artei
decorative bizantine (vizibile în detaliile de
sculptură ornamentală la Palatul Sinodului
B.O.R. de la Mănăstirea Antim), care se
datorează originii sale aromâne. Dintre
proiectele sale importante amintim Palatul
Patriarhal al B.O.R., Biserica Schitul
Darvari, imobilele din strada C.A. Rosetti
nr. 19, B-dul Magheru nr. 31, imobilul de la
intersecţia Bulevardului Dacia cu Eminescu,
din Aleea Modrogan nr. 2, „Casa Oştirii” de
pe str. Cobălcescu...

Posteritatea, predilect prin cei care i-au
fost învățăcei, s-a preocupat ca realizările
sale să fie oferite, spre cunoaștere, înțelege -
re și să fie un bun exemplu pentru noile
generații. Prin analizele întreprinse, prin
studiile elaborate, expoziţiile documentare,
periodic, sunt readuse în atenţia urmaşilor
realizările sale. Amintim în acest sens că
sub auspiciile Uniunii Arhitecţilor din Ro -
mâ nia, în perioada 20 februarie -13 martie
2003, în spaţiul rezervat expoziţiilor din
clădirea Universităţii de arhitectură „Ion
Mincu”, a fost organizată o amplă şi docu -
mentată expoziţie, având curator pe fosta
studentă Miliţa Sion. Mesajul acestei retros -
pective a fost transmis, inclusiv pentru pos -
teritate, şi prin valorosul catalog elaborat,
prin îngrijirea arhitectei Irina Patrulius,
publicat de Editura „Simetria” cu sprijinul
Ministerului Lucrărilor Publice, al Trans -
porturilor şi al Locuinţei. Textul este însoţit
de ilustraţii redând unele dintre cele mai
importante lucrări proiectate de arhitectul
Gheorghe Simotta, fiind însoţit de o listă
neexhaustivă a proiectelor realizate şi, mai
ales, oferă publicului un text scris de pro -
fesor în 1965, la cererea Institutului de Isto -
ria Artei al Academiei Române.

Preocuparea de a cunoaşte moştenirea
transmisă de predecesori l-a readus adesea
în timpul vacanţelor pe plaiurile muscelene.
Atentul „cronicar al unor asemenea prezen -
țe, Dumitru Baciu, în volumul Lumini mus -
celene, publicat de Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1980, la p. 138, menţionând
artiştii plastici, pictorii, arhitecţii atraşi de
frumuseţea plaiurilor muscelene, îl citează
şi pe Gheorghe Simotta; iar la p. 157 auto -
rul precizează că acesta a locuit şi a lucrat
la Câmpulung, ani și ani, în timpul verii.

O lucrare de sinteză prezintă enunţiativ
o parte din lucrările sale. Ne referim la:
Paul Constantin, Dicţionarul universal al
arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclope -
dică, Bucureşti, 1986, 352 pagini + planşe
cu fotografii de edificii. La p. 297 este pre -
zentat Gheorghe Simotta.

Totodată, prin lucrările de artă plastică
realizate de o serie de sculptori în spaţiile
unor instituţii, acestea se găsesc în anturajul
altor corifei ai arhitecturii româneşti. Cităm
în acest sens lucrările modelate de sculptorii:
Al. Călinescu – capul lui Gheorghe
Simotta, bronz s.s, datat 1946, expus în
sălile de expoziţii de la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”;
Oscar Han, a expus în 1954, Portretul
profesor arhitect Gheorghe Simotta, gips
0,71 m.; Teodor Ionescu a expus în 1958
lucrarea Profesor arhitect Gheorghe
Simotta, gips patinat 0,50 m.

Ca o concluzie a vieţii de arhitect, trecut
prin toate momentele favorabile sau total
nefavorabile Gheorghe Simotta formula
aprecierea tributară tuturor timpurilor şi
capriciilor comanditarilor: „Arhitectura,
această artă creativă, deschide orizonturi
dar, ca să te realizezi, cere multe condiţii
şi, în primul rând, un mediu înţelegător.
Nu se putea impune arhitectura ca artă
cu lucrări comandate după capriciul
cucoanelor”.

Prof. Virgiliu Z. TEODORESCU

Arhitecţi şi constructori aromâni Arhitecţi şi constructori aromâni 
autori ai unor reprezentative lucrări, autori ai unor reprezentative lucrări, 
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Arhitect GHEORGHE SIMOTTA

Palatul Patriarhal al B.O.R.
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Sunteți un susținător al dialogului european
între culturi. Credeți că prin globalizare
culturile din Europa sunt în pericol?
Da. Așa este, însă, Europa nu constituie ca
Statele Unite ale Americii o națiune, Europa
este o constelație de culturi, de tradiții, de
orgolii, cărora masoneria continentului caută
să le dea un numitor comun. În acest sens, Marea
Lojă Națională a României-Loja de Ritualis -
tică Comparată și Cercetări Masonice și Cen -
trul Regional de Studii Francmasonice Paris
București, încorporează lucrării găsirea moda -
lității corecte, așa încât cele cinci pri n ci pii
fundamentale:credință în existența Ma relui
Arhitect al Universului, ținutele ritua le ținân -
du-se în numele său; prezența celor Trei Mari
Lumini ale Francmasoneriei: Biblia, Echerul
și Compasul; interzicerea discuțiilor cu subiect
politic sau religios în cadrul ținute lor rituale;
neadmiterea femeilor în cadrul ținutelor ritua -
le; respectarea Landmarkurilor, să fie puse în
acord cu noile realități politice, sociale, cu
noile alianțe, într-un cuvant cu miezul proble -
melor noi de existență ce s-au conturat.

S-a văzut cât de greu, cu câte flexiuni Consti -
tuția Europeană nu și-a putut căpăta acordul
țărilor componente. Se încearcă aceasta prin
masoneria continentului ? Se pare că da, până
în prezent mai multe Mari Loji din țări euro -
pe ne și-au dat acordul. Viitorul ne va aduce
răspunsul, se pare că pentru prima dată în
istorie, masoneria nu este gândită prin dog -
ma tica ei, ci prin modul vertiginos cum se
desfasoară evenimentele într-o lume atât de
contradictorie, de agitată, în care pupila
timpului deschisă,,văzând clar”, e imediat
acoperită de cețuri. Nimic nu ne împiedică
să sperăm într-un acord complet, între a fi
obedienți masoneriei americane, să putem
aduce un plus de Orizont, un plus de înțele -
gere, de UNITATE, în noua reașezare a lumii.
De altfel, istoria tinde să păstreze, încă în
tăcere, ideea de Confederație Europeană - o
spun izvoarele fără posibilitate de tăgadă.
Detalii pot fi găsite pe site-ul oficial:
www.masonerie.com. 

Domnule Viorel Danacu, pe unde ați călă -
torit prin lume, ați constatat că mai există
iubire între oameni? Cum priviți devenirea
valorilor în acest început de mileniu III,
aflat, în acest sens, într-o stare de confuzie?
Cred în valori, cred în dragostea fraternă
dintre oamenii șlefuiți, virtuoși, am întâlnit în
fiecare țară astfel de oameni mari, ceva ase -
mănător înțelepților satului, acei bătrâni ai
satului respectați de întreaga comunitate, al
căror cuvânt era drept și sfânt.
Confuzia de azi domnește și în masonerie, ca
în orice alt loc, dar selecția, pregătirea
profesională, competiția, experiența vieții pe
care masoneria ți-o oferă până la sfârșit, vor
fi ciurul care va alege permanent neghina din
grâu. Se anunță o nouă Eră. Să fi răsărit
oare, la orizont, zorii epocii moderne, în timp
ce trecem cu greu încet-încet, pe nesimțite,
deși prezentul se arată încărcat de nori negri,
apăsători?Noi, masonii trebuie să ne unim
puterile pentru a scoate țara la lumină, sa-și
recapete locul pe care îl merită în lume.
Acesta este juramântul nostru, actul patriotic
născut din faptă, prin credința în Dumnezeu,
prin aspirație și prin mijloacele specifice pe
care Ordinul le pune la dispoziție. Masoneria,
lucrând pe teritoriul Patriei noastre, trebuie
să redevină coloana de susținere morală, ma -
te  rială și socială a Națiunii Române.
Masoneria, prin lucrarea sa, sprijină garanta -
rea drepturilor cetățenești și respectul națiunii
noastre în lume.

Sunteți inițiatorul Programului Masonic
Sătesc, prima lojă masonică sătească din
lume, la Hobița, locul unde s-a născut

titanul sculpturii universale, Constantin
Brâncuși. Care este scopul acestei loji în
cadrul masoneriei române?
Loja Hobița din satul Hobița, unde s-a născut
Constantin Brâncuși, titanul sculpturii univer -
sale, inițiat în arta lemnului, aici fiind cândva
o cultură a lemnului, sesizați vă rog numele
lojii Hobița și nu Constantin Brâncuși cum
după aceea au mai încercat alții să facă, pen -
tru că țăranii din Hobița, membrii lojii, au zis
că locul unde a respirat Brâncuși, nu a fost
altul decât în Hobița lui, primele nuiele le-a
sculptat în zăvoiul satului Hobița, iar numele
satului trebuie cunoscut pretutindeni în lume,
că de aceasta nu prea se știe.
Am consacrat această lojă în �00�, prin
inițierea țăranilor din Hobița, așa am simțit,
v-am mai spus că eu sunt legat și azi foarte
mult de satul românesc și munca câmpului,
aici cred că mai există oameni curați, bogați
spiritual, înțelepți și simpli.

Un uriaș avantaj pe care îl avem noi francma -
sonii români, este acela că lucrăm într-un me -
diu în general foarte spiritual, cel al credinței
în Dumnezeu, al religiei ortodoxe, ceea ce
este extrem de important. Întrebați-i pe cei
care locuiesc prin alte țări, cu populație de
alte religii, ce simt ei și dacă există o diferen -
ță spirituală între ei și noi. Dragii mei, dacă
în alte religii, Dumnezeu se studiază, în orto -
doxism, Dumnezeu se simte, ceea ce este exact
ce își dorește și ce trebuie să practice masoneria
de la noi, să simțim Divinitatea din noi. Spiri -
tualitatea. Nimic altceva. În ortodoxism
Dumnezeu se simte și de acest fel de simțiri
avem nevoie noi, ca masoni constructori.

Pentru că dacă ajungem să îl simțim pe
Dumnezeu în noi, suntem capabili să îl și înțe -
legem pe Marele Arhitect al Universului. De
aceea afirm că masoneria din lumea orto doxă
trebuie să fie o masonerie mult mai ope ra tivă
decât cea din lumea altor religii, deci mult
mai folositoare omului conștient de nece si tă -
țile sale spirituale. Cred că ușor, ușor, lu mea
rațională occidentală se va întoarce cu fața
către lumina spiritualității orientale. Loja
țărănească de la Hobița, precum și alte Loji
țărănești, din cadrul Programului Național
Masonic Sătesc lansat de mine cu ani în urmă,
joacă un rol fundamental pentru viitorul ma -
so neriei românești, promovând o masonerie
de tradiție, o masonerie, atenție, constructivă,
esoterică, contribuind astfel cu succes la
îmbunătățirea relațiilor sociale, în România.
Rog din tot sufletul meu, pe toți francmasonii
români, sa nu se mai piardă pe drumul maso -
neriei speculative, foarte mult raspândite în
Europa, dar care nu este pentru ortodocși.
Este bine să căutăm pe vechii masoni, preoți,
filosofi de-ai noștri, toți buni români, sâ-i
consultăm, să-i ascultăm, pentru a face primii

pași, pentru frumoasa zidire spirituală ce
suntem dispuși să o împlinim. 

Vă caracterizează o bogată activitate știin ți -
fică de cercetare profesională. Ce vă mulțu -
mește și ce vă nemulțumește în activitatea
dumneavoastră?
Activitatea mea profesională s-a conturat în
domeniul cercetării, studierii, educației gene -
rațiilor tinere, știința, cunoașterea, rămân
artele desăvârșirii, împreună cu credința în
Dumnezeu.
Am folosit știința cu încredere pentru că tatăl
meu, a făcut timp de �4 de ani de zile, ca Pre -
ședinte al C.A.P. Cezieni, o agricultură mo der -
 nă, științifică, făcând un pionerat în dez vol tarea
industriei în agricultură, dând țăra nului posi -
bi litatea să lucreze pe toată perioada anu -
lui, nu numai vara, devenind astfel un om
mai înstărit.

Cu ajutorul științei și al faptelor, oamenii l-au
iubit, iar partidul comunist se pierdea în fața
expunerilor pe care tatăl meu le făcea aproape
zilnic, la fel și fel de delegații din țară și din
lumea întregă, ambasade, ca să le arate o agri -
 cultură științifică modernă, așa cum ar trebui
să reînceapă să se facă azi. Masoneria nu face
politică în ritualuri, așa este, dar ca instituție,
din păcate nici ea nu a scăpat de politizare,
ca toate celelalte instituții ale statului. 
De aceea am declarat eu, cu ani în urmă, că
noi, masoneria, ne delimităm de instituțiile
politizate și corupte ale României, lucru
confirmat azi de toată lumea, am demascat
public corupția din masoneria română, încă
din �00�, prin Conventul Extraordinar de la

Brașov, când împreună cu
Primul Mare Maestru ales
după 1989, Il:. Fr:. Nicu
Filip, ne-am deli mi tat și am
luptat continuu cu toate
forțele noastre îm po triva
acestui flagel, aclamat și
recunoscut în �015 de vo cea
străzii și de însuși Preșe -
dintele României, dl. Klaus
Werner Iohannis:CORUPȚIA
UCIDE.

Sunt mulțumit de activitatea
mea profesională parțial, aș
fi dorit mult mai mult, ceea
ce mă nemulțumește este că
am scris foarte puțin. Am
tipărit câteva cărți, sper să
pot oferi oamenilor mai multe
lucrări masonice, având în
vedere că am recuperat arhi -
vele masonice românești din

toată lumea. Într-o zi a venit faraonul la
constructorii săi și le-a spus că are două
vești, una bună și una proastă, cea proastă
este că trebuie să mai ridice o piramidă și cea
bună, că există piatră destulă, așa și eu având
arhive destule, cons trucția trebuie să se înalțe,
să se facă, cerce ta rea, descifrarea,
decriptarea, traducerea din toate limbile
străine, rămân preocuparile noas tre în
viitor.
Victor HUGO zicea: Piatra este făcută să
construiești, nu să lovești.

Ați călătorit prin foarte multe țări și continen -
te. Ce efecte au avut asupra dumneavoastră
întâlnirile cu personalități din domenii dife -
rite ale vieții culturale și științifice?
Da, am întâlnit oameni de tot felul de la Pre -
șe dinți de state, Prim miniștrii, miniștrii, până
la oamenii de rând, obișnuiți, în mijlocul că -
ro ra mi-a plăcut să trăiesc, cu toate că oricând
aș fi avut un loc mult mai sus, așa m-am sim -
țit mai bine, cu picioarele pe pământ, împreu -
nă cu semenii. Esențial este că am învățat
foarte multe, am văzut cât de bine sunt pre -

gătiți, dar am cunoscut și oameni imorali,
duplicitari, corupți sau adepți ai dreptății și
adevărului. Efectele asupra mea în urma
întâlnirilor cu aceștia, m-au făcut să înțeleg
că inițierea începe în fiecare zi, cu fiecare
răsărit de Soare.

Ce știați despre Francmasoneria Română
înainte de a accepta să deveniți membru?
Nu știam mai nimic de masonerie, înainte. De
aceea, după intrare am avut, în primul rând,
privilegiul unic să-mi fac ucenicia cel mai
mult timp lângă Il:.Fr:. Nicu Filip, Primul
Mare Maestru după 1989, cel care mi-a și
transferat prerogativele masonice, lumina,
sabia și ciocanul masonic, înscăunându-mă
Mare Maestru, ca succesor al său, cu misi -
unea de a regenera masoneria română, cons -
truind o masonerie română pentru români,
adică pe înțelesul românilor și în dependență
directă cu cultura noastră milenară, așa cum
am mai spus. Faptul că nu am știut nimic de
masonerie înainte, educația mea, gândirea
mea spre corectitudine, dreptate adevăr, încă
de mic copil, m-au făcut să mă manifest împo -
triva încălcării regulilor din masonerie și să
fiu un promotor al disciplinei și nu a haosului.

În calitate de Mare Maestru Ad Vitam al
Marii Loji Naționale a României-Loja de
Ritualistică Comparată și Cercetări Maso ni -
ce prezentați-ne câteva proiecte din prezent și
pentru viitor.
Proiectele de viitor sunt:să consacru cât mai
multe Loji de Ritualistică Comparată și
Cercetări Masonice, pe întreg cuprinsul țării
și în Republica Modova, unde am consacrat
deja câteva loji masonice; cercetarea și studiul
istoriei masoneriei ramâne preocuparea de
bază, care ne va forma să avem o gândire
masonică, o cultură masonică și un compor -
tament masonic; relaționarea cu instituțiile
importante ale statului și în lume; promovarea
imaginii României în lume, prin reuniunile
masonice internaționale la care vom participa
sau pe care le vom organiza noi. 

În �016, Centrul Regional de Studii Francma -
sonice Paris-București și Marea Lojă Națio -
nală a României-Loja de Ritualistică Compa -
rată și Cercetări Masonice, găzduiesc, Confe -
rin ța Internațională Masonică Danubiană.
Trebuie să se știe că Dunărea a fost, este și va
fi un izvor de cultură masonică danubiană,
nesecat, care a dat o civilizație, prin conviețu -
irea pașnică a mai multor etnii, unicat în
regiune, astfel că se poate vorbi de un exemplu
de interculturalitate, de un Templu Ideal al
Umanității, cu ritualuri inițiatice dintre cele
mai variate și vechi cunoștințe dintre cele mai
profunde, ale civilizației danubiene.

Transmit în încheiere tuturor românilor de
pretutindeni, încredere, speranță și iubire.
Dumnezeu să vă binecuvanteze, să vă dea
sănătate și putere pentru a aduce, cât mai
curând, lumina Marelui Arhitect al Univer -
sului, în inimile românilor de pretutindeni,
spre binele lor personal și al țării noastre
întregi. 

Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care
ne-ați acordat acest interviu.

VIOREL DĂNACU 

„Noi, francmasonii români, trebuie să gândim și să
construim o masonerie pentru români, adică pe
înțelesul românilor și în dependență directă cu

cultura noastră milenară”

Interviu realizat DOINA BÂRCĂ

(II)

Poza din muzeu masonic
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A fost odată ca–n poveşti,
A fost, de ar fi iară, 
Din neamuri tracice, regeşti, 
O prea frumoasă ţară. 

Şi era una pe pământ 
Şi mândră-n toate cele, 
Cum e icoana unui sfânt 
Şi Luna între stele. 

Mă doare în suflet când privesc 
La tot ce se întâmplă, 
Şi în mormânt mă răsucesc 
Şi cuie-mi intră-n tâmplă. 

Eu nu mai simt miros de tei 
În viaţa mea postumă, 
Nu văd nici vajnici pui de lei, 
Doar mucegai şi humă. 

Luceferi nu mai strălucesc 
Când ţara e o rană.
Copiii mamele-şi bocesc 
Că n-au în blide hrană. 

Cântat-am graiul românesc, 
Această dulce limbă. 
Dar astăzi, cei ce-o mai vorbesc 
Prin alte ţări o schimbă.

Degeaba le-am lăsat cu dor 
O „Doină” să tresară! 

Trecutul nu e viitor, 
Şi viaţa li-i amară. 

Nici harta nu-i ca-n alte dăţi, 
Din Nistru până-n Tisa. 
Moldova-i astăzi jumătăţi, 
Cât rău făcutu-ni-sa. 

Degeaba scris-am eu scrisori 
Din vremuri de urgie, 
Şi m-am rugat de-atâtea ori 
Mai bine să vă fie. 

Avut-am piatră la hotar 
Şi-n ţara noastră singuri
Cules-am holde din brăzdar, 
Acum n-aveţi nici linguri. 

O, biet popor român sărac, 
Cu-o ţară prea bogată! 
Tu vino răului de hac 
Să nu ţi-o vândă toată. 

Şi dă-i afară pe străini 
Cu toţi îmbogăţiţii, 
Să nu-ţi mai fie-n alte mâini 
Guverne şi poliţii! 

Cu trupe de comedianţi 
Numindu-le partide, 
Sunteţi românii emigranţi 
Din Rai în ţări aride. 

Pierdut-aţi banii ţării-n vânt 
Şi-i goală visteria,
Mai daţi şi ape şi pământ 
Şi vindeţi România 

Mihai Viteazul v-a lăsat 
O ţară mai rotundă, 
Iar voi aţi scos-o la mezat, 
Străinii vă inundă.  

Aveţi întinsul Bărăgan, 
Şi nu aveţi o pâine. 
Aveţi şi turme şi ciobani, 
Dar duceţi vieţi de câine. 

Aveţi bogaţii munţi Carpaţi, 
Şi dulcea Mioriţă, 
Păduri de brazi ce vă sunt fraţi 
Şi flori în poeniţă. 

Aveţi o Deltă ca-n poveşti, 
Vedeţi să nu v-o fure,  
Atâtea ape, atâţia peşti 
Şi nu mâncaţi nici mure. 

Nici vii, pe deal, nu mai zăreşti, 
Livezile-s uscate 
Când mărul Ţării Româneşti 
Ne vine de departe. 

Nu vine Mircea cel Bătrân, 
Nici Ştefan de la Putna, 
Să vi-l alunge pe păgân 
Când voi lăsat-aţi lupta! 

Albastrul cerului senin 
Se întunecă mai tare,
De-atâţia nouri de venin, 
De-atâta delăsare.

Nu voi a vă-nvăţa de rău, 
Ci-ncerc a vă-nţelege,
De ani şi ani cădeţi în hău,
Nimic nu vă mai merge.

Ruşine, să vă fie-n veac, 
Că v-aţi trădat străbunii!
De parcă n-aţi fi pui de dac, 
Ci rude-aţi fi cu... ulii!

Şi nu-i lăsaţi pe-ai voştri guvernanţi 
Să vă înece-n smoală, 
Iar voi să fiţi doar simpli figuranţi 
În ţara noastră goală...

DUMITRU MĂDULARU

- 30.12.2015-

Eminescu printre noi ...
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Republica Moldova, Nordul Bucovinei și
Ținutul Herța constituie o problemă

istorică, dureroasă pentru  România, care
as tăzi dobândește o actualitate evidentă.
Avem în vedere că Republica Moldova „nu
este lăsată” să se organizeze în interior, să-și
con solideze instituțiile de stat și să-și edifice de -
mocrația și statul de drept, în parcursul său
spre UE. De cine nu este lăsată? Aici, răspun -
 sul trebuie bine nuanțat și explicat, întrucât
problema trebuie bine, corect și complet
clarificată. 

În primul rând, autoritățile române, pre -
ședinții, premierii, partidele politice, politi -
cienii și guvernele nu au insistat pe parcursul
mandatelor lor și nici nu s-au preocupat, în
acest sens, pentru elucidarea definitivă a pro -
ble melor teritoriale ce privesc țara noastră. 

După cum se cunoaște, anul 1940 a fost
anul marilor pierderi teritoriale pentru România,
când țara noastră pierdea cca. 60.000 de km
pătrați și o populație de peste 7 milioane de
locuitori, în mai puțin de 3 luni (26 iunie -
07 septembrie 1940, sub regimul dictaturii
regale, nefaste, a lui Carol al II-lea. 

Nici atunci, conducătorii noștri nu au
făcut nimic pentru a opri raptul aplicat
teritoriului României, de ruși în complicitate
cu nemții.

De la Marea Unire, din 1918, trecuseră
numai 22 de ani și românii se vedeau iar
divizați, pierzând Ardealul de Nord,
Buco vina, Basarabia și ținutul Herța. 

Trecând peste istoria acelor ani zbuciumați
pentru națiunea română, putem afirma cu
just temei, că România acelor vremuri a ac -
ceptat prea ușor ultimatumul sovietic, prin care
pierdeam teritoriile din nord și din est, iar
con se cințele se văd și astăzi, după 75 de ani,
când Moldova „arde” și nu își poate men -
ține stabilitatea și independența de stat, din
cau za unor forțe externe. Rușii, veșnicii noș -
tri „prieteni” și nemuritori i-au îndemnat pe
un guri și pe bulgari să revendice și ei teri -
torii româ nești (Ardealul și Cadrilaterul),
provo  când alte pierderi grave pentru
România în 1940. 

Dacă la sfârșitul războiului, Ardealul a
revenit, de drept, la Patria Mamă, celelalte
pierderi teritoriale nu au fost, nici până
astăzi recuperate de România. În decembrie
2015 s-au împlinit 97 de ani de la revenirea
Bucovinei la România, iar în 2018 vom
sărbători centenarul Marii Uniri de la 1918.
După cum se vede, toate acestea sunt
umbrite de evenimentele, nedrepte și dure,
care se petrec în prezent în Republica
Moldova. De ce? Pentru cine? Cui folosesc
aceste incidente grave care pot anunța
evenimente de genul celor din Ucraina?
Este limpede că „țarul de la răsărit” dorește
refacerea Uniunii Sovietice, pe seama altor
teritorii și indiferent de numărul victimelor. 

Ce fac autoritățile române, președintele
„lucrului bine făcut” dar inutil sau „premie -
rul tehnocrat”, vândut PSD și PNL, numai
pentru a-și păstra funcția?

Răspunsul este unul singur și obiectiv.
Nu fac nimic și nici nu vor să se implice,
așteptând ca istoria să rezolve problemele,
cum spune românul, „cum o da Dumnezeu”.

Dar noi, oamenii patrioți și de bună
credință, știm că Bucovina și Basarabia sunt
pământuri românești, râvnite de dușmanii
lor de veacuri și trebuie să ne opunem în
toate formele și prin toate mijloacele, pentru
a bloca încercările de pierdere a indepen -
den ței, suveranității și a  integrității terito -
riale a Republicii Moldova. 

Din păcate și Puterea și Opoziția de
astăzi, din România, nu se ridică la nivelul
bravilor români (oameni simpli și politicieni)
din 1918, care au realizat Statul Unitar
Român - România Mare, și nici nu sunt în
consonanță cu aspirațiile seculare ale
românității. 

Astăzi, este momentul să intervenim în
evenimentele din Republica Moldova, prin
președinte, premier, Societatea civilă. În
mo mentele electorale sau când este vorba
de interese de partid, politicienii, mai ales
cei de la vârful conducerii din România, fie
de stânga, fie de dreapta, sufocă Moldova
cu vizitele și protocoalele lor pentru a atra -
ge electoratul. Să nu uităm nici de promi -

siunile deșarte, de milioanele de euro promise
Moldovei și apoi retrase „când și-au văzut
sacii în căruță”, cum spun bunicii noștri de
la țară.Este nevoie de conducători neafectați
de „băsism, pedelism, penelism, iohanism
sau cioloșism”. Omul de rând suferă și strigă
ajutor pentru frații noștri din Moldova, dar
politicienii nu aud, ei fiind preocupați de
alegeri, de întocmirea listelor de candidaturi
și de apărarea propriilor averi în fața „cătușia -
dei”, pornită pe drept de DNA împotriva
lor. La alegeri, să strigăm „jos cu ei, rudele
și prostituatele lor”. 

Ce se întâmplă astăzi în Republica
Moldova este rezultatul incompetenței și al
lipsei de patriotism a tuturor politicienilor
români, indiferent de culoare. Ei nu au făcut
ce trebuie, așa cum au spus americanii când
au fost întrebați în 1990, după Revoluție,
despre unirea României cu Republica
Moldova. Potrivit americanilor, din surse
sigure de la MAE, România și Republica
Moldova, cu ocazia Declarației de Indepen -
dență, trebuiau să declare și unirea acestora,
într-un singur teritoriu, act ce trebuia cons -
fințit de Parlamentele de la București și
Chișinău. Astfel, rămânea în istorie
cons fințirea acestei uniri, pe care
nimeni nu o mai putea desface, așa
cum au spus SUA. 

Acum este târziu, este vorba de
interese, orgolii și funcții, care
blochează unirea. 

Reîntregirea României este îm -
piedicată, astăzi, de politica neoim -
perialistă a Rusiei sub conducerea
„țarului de la Kremlin”, precum și de
unii politicieni veroși de la Chișinău,
jumătate români și jumătate ruși sau
chiar numai ruși, care au interese mari
economice și politice la Moscova și joa -
că doar după muzică rusească, proba -
bil „kazacioc fără noroc”. 

În România sunt destule voci și în
cadrul Federației Societății Civile
Românești, care îndeamnă in -
sis tent și patriotic la „reluarea
activității de masă în problema
reîntregirii României și acțiuni
eficiente în condițiile de astăzi”.
Așa este, confirmăm noi –
Societatea civilă, politicienii ar
trebui izolați, se înțelege pe cei
care nu doresc unirea cu Repu -
blica Moldova, iar Societatea
Civilă să formeze grupuri de
presiune și de acțiune, în țară
și în afară, pentru a declanșa
procesul unirii.

Reîntregirea țării ar rezolva
automat și problemele actuale
din jurul Republicii Moldova
create și întreținute de Rusia, dar și ignorate
de România.

Cei care neagă posibilitatea reîntregirii
României sunt politicienii „absenți la dato -
rie”, motivând ba că îi supărăm pe  ruși, ba
că cele două țări încă nu sunt pregătite eco -
no mic pentru unire, ba că ne introducem
rușii în România, cu mâna noastră, sau „de
ce să ne unim două sărăcii”, cum spunea
„tristul” președinte moldovean. 

Ce putem spune astăzi, mai aplicat la
ceea ce se întâmplă în Republica Moldova?

Că România și, mai ales, politicienii săi
sunt vinovați că au lăsat Moldova singură,
mimând doar un soi de ajutor pentru aso -
cierea acesteia la UE. De fapt nu s-a făcut
nimic, ci s-au obținut voturi, începând cu
marele „jucător” Băsescu, că președinte nu
a prea fost. 

Asistăm și azi, cu pasivitate, la tot ceea
ce se întâmplă în Republica Moldova.
Există unele reacții, dar ineficiente, sunt
doar formale, pentru a acoperii criticile
Societății civile. Autoritățile române și
Societatea civilă se ocupă de alte probleme
„importante” de altfel, dar care mai pot
aștepta și nu se iau în calcul evenimentele
de la Estul graniței României, care par să
escaladeze și să se transforme într-un con -
flict armat. Klaus Iohannis, președintele
nostru germano-român, „al lucrului făcut
bine, dar nefolosit”,  s-a grăbit să-l felicite
pe noul ales, premierul Victor Filip, și pe

miniștrii guvernului său, dar luptele de
stradă încă nu s-au încheiat. Mocnește furia
oamenilor care vor adevăr și dreptate,
democrație reală. Ceea ce se vrea, de către
unele forțe oculte este, de fapt, ca Armata
rusă să intervină, la fel ca în Ucraina, după
care să ocupe Moldova, după un scenariu
stabilit. Acesta este visul lui Putin, țarul de
la răsărit, să refacă vechea URSS și, dacă se
poate, să anexeze și noi teritorii la noul
imperiu rus. 

Un asemenea moment, de insecuritate la
frontiera externă a UE și NATO, ar trebui să
le dea de gândit parlamentarilor noștri și
europenilor, care au alte preocupări „importante”
(să-și mărească lefurile și pensiile sau cum
să beneficieze de cât mai multe avantaje
materiale din poziția politică pe care o
ocupă) Ei nu se gândesc că frații noștri de
peste Prut s-au cam săturat de oligarhii pro-
ruși și de cei români, de mafioții care fură
cu miliardele. Românii moldoveni  au ieșit
în stradă să-și strige nemulțumirile și să
blocheze acțiunile unor indivizi, care fac
legea după bunul lor plac, afectând stabilitatea
Moldovei. În acest haos creat intenționat de

Rusia, Guvernul Filip a trecut de parlament
și a depus, în secret, jurământul în fața pre -
șe dintelui Nicolae Timofti. Și acesta, un om
prea liniștit și plin de suficiență.

Știm că partidele proeuropene au fost
cât poate de performante, în ceea ce priveș -
te parcursul european al Moldovei, și-au
asumat unele principii de modernizare și de
reformă, economia fiind prioritatea impor -
tan tă a țării. Din păcate, din cauza corupției,
una dintre aceste forțe proeuropene nu a
reușit să își demonstreze legitimitatea poli -
tică în fața cetățenilor Republicii Moldova.
Desigur, știm că au fost și influențe din sfera
externă, de la Moscova, mai exact, formațiuni
ca Partidul Patria Noastră și Partidul Socialist
încercând să se impună pe scena politică
din Republica Moldova. Văzând că au eșuat,
acestea incită la revolte, dorind repetarea sce -
na  riului Maidanului din Ucraina. Republica
Moldova, sora noastră, furată printr-un tratat
nemilos, Molotov-Ribbentrop, este tamponul
sau spinul în coasta Kremlinului, care se
vrea cât mai aproape de România, mai ales
când ameri canii ne fac curte, prin desfășu -
rările de forțe armate pe teritoriul României,
la Deveselu. Dar cine va lua atitudine îm -
potriva acestei poziții injuste a Rusiei? Noul
„Guvern tehnocrat” ce face? Unde sunteți
domnule Prim-ministru tehnocrat cu domi -
ci liul la Paris? Nu cumva e cazul să convocați
CSAT-ul și să discutați despre această situa -
ție tensionată de la granița României?
Domnule președinte Johannis, dvs. la ce vă

gândiți, poate la cramele fostului președinte
Voronin, așa cum făcea Băsescu? Ar fi firesc,
credem noi, să convocați organele de drept
ale Statului și să identificați soluții, renunțând
la declarațiile gotice, deșarte și la poziția dvs.
de statuie impecabilă și tăcută. Dar ce mai
este firesc și normal într-o Românie cangre -
nată de corupție și jaf?

Doamne, ajută-i pe români, oriunde s-ar
afla ei! Dă-le fraților noștri basarabeni mintea
cea de pe urmă, să-și apere țara singuri,
pen tru că „România are treabă”! 

Dragi români moldoveni, nu vă lăsați
atrași de jocurile murdare ale celor care vor
să vă dezbine și să vă cucerească! 

Cunoaștem temerile Rusiei, de a pierde
din supremația militară, în raport cu SUA,
de angoasa schimbării echilibrului de forțe
pe plan mondial, în urma instalării scutului
antirachetă de la Deveselu și, din acest
motiv, suntem convinși că noua „Uniune
Sovietică” face șicane României și
Republicii Moldova. 

Aprecierile și considerentele noastre,
exprimate mai sus, sunt reconfirmate și de

recentele evenimente și mani festări
ocazionate de marcarea zilei Micii
Uniri de la 1859, când politicienii
români, în proasta lor tradiție, s-au
„scremut”, dar nu au reușit, să sărbă -
to rească, cum se cuvi ne emblematicul
eveniment de la 24.01.2016.

Sărbătorirea Micii Uniri de la 1859,
a fost umbrită de manifestațiile de pro -
test ale sindicatelor militare, ale pen -
sionarilor civili și ale membrilor
Societății civile, pe deplin justificate
de altfel, dar nepotrivite pentru această
măreață zi. Totuși, nu este întâmplă -
toare ieșirea lor tocmai în această zi
simbolică. 

Președintele, Prim-minis trul și
Președintele Camerei Deputa ților au

„fugit” la Iași,  din lașitate, dar
și acolo au fost huiduiți de
manifestanți, care au solicitat
revendicări.

Hora Unirii, jucată în diverse
localități, ca și mani fes tările
culturale au fost formale,
anoste și fără en tuziasm,
având doar rolul de a salva
aparențele.

Din păcate, și acțiunile din
această zi au demonstrat că,
clasa politică nu s-a reconciliat în
interiorul ei, iar conducerea
actuală a României, încă, nu este
capabilă să restaureze spiritul
național, unita tea și solidaritatea
poporului, nereușind să
gestioneze cores pun zător nici

măcar marile evenimente și sărbători ale
poporului român.

FSCR și Societatea civilă se detașează
de aceste atitudini ale clasei politice, necon -
forme cu sufletul și spiritul românului, cu
așteptările sale și face apel, pentru a nu știm
câta oară, la înțelegere, toleranță, unitate și
concordie socială, mai ales în asemenea
situații grele, care nu trebuie să ne caracterizeze.

Totodată, Societatea civilă consideră că
„mica unire” de la 1859 este actuală și astăzi
și dă speranța unei posibile uniri între România
și Republica Moldova, pe care noi o denumim
„reîntregirea țării”. Așteptăm de un secol
acest moment al refacerii Marii Uniri, mo -
ment care va reînălța spiritul românesc și ne
va da certitudinea unei consolidări a identi -
tății noastre naționale, îndeosebi în aceste
vremuri complicate, când chiar și UE îndeamnă
și acționează pentru divizarea țărilor și popoa -
relor în „mici euro-regiuni”, pentru ștergerea
suveranității și integrității terito riale a
statelor existente prin tratate internaționale.

Manifestările pline de însuflețire de la
Chișinău confirmă această așteptare a
noastră, o justifică istoric, o fundamentează
conceptual și dau speranța că românii de
pretutindeni se vor reunii cândva în matca
lor istorică - mama România - fără alte
condiționări și revendicări, ci pur și simplu
firesc, natural.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN
VECHILE-I HOTARE ȘI „JOS” CU TOȚI
DUȘMANII ACESTEI IDEI MĂREȚE !

D13ipl. ec. PETRE RĂCĂNEL

„ARDE”  „ARDE”  
MOLDOVA,MOLDOVA,

IAR VLADIMIR PUTIN, IAR VLADIMIR PUTIN, 
CAVALERUL „NEGRU”CAVALERUL „NEGRU”
CAUTĂ ALTE IMPERII!CAUTĂ ALTE IMPERII!
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„La 1859, un număr de oameni ai gândului și ai cărții,
cari nu făcuseră politică și nu știau măcar ce e ace -

ea, poeți, istorici, tineri boieri în contact cu nobila Europă
romantică și naționalistă, profesori de toate gradele, școlari
chiar, au izbutit să se folosească de războiul Crimeii și, înfrân -
gând, în privințe esențiale, voința Marilor Puteri ale Europei,
au dat românilor dintre Carpați și Dunăre, din două state,
dintre care unul de două ori ciuntit, de Austria și de Rusia, o
singură țară”. Este prima frază din a doua conferință a lui
Nicolae Iorga, la microfonul Radiofifuziunii Române (1931),
intitulată SEMNIFICAȚIA ZILEI DE 24 IANUARIE, despre
și cu înfăptuitorii unui vis multisecular: „Aceiași oameni, a
doua zi după o Unire din care niciunul n-a înțeles să tragă
foloase materiale sau de carieră, n-am mai văzut altceva decât
România, singura unica, sacra Românie” (Sfaturi pe întunerec,
Conferințe la Radio 1931-1940, Editura „Casa Radio”, 2001).

Marele orator Iorga nu-l ascultase pe maestrul Kogălniceanu,
„ale cărui discursuri i-au servit drept model și a căror tehnică o
regăsim câteodată în structura discursurilor lui” (Valeriu Râpeanu,
Studiu introductiv, op. citat), dar a continuat să scrie și să vor -
bească studenților și poporenilor atât despre trecuturi foarte
îndepărtate cât și despre evenimente mai mult sau mai puțin
contemporane, din epoca modernă a României, cu pașoptiști și
unioniști munteni și moldoveni, dar și ardeleni, basarabeni sau
bucovineni, toți aparținând aceluiași popor român ajuns să
desăvârșească Mica Unire la 1 Decembrie 1918. Așa cum
flăcările răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan au aprins cuge -
tele și simțirea în organizarea armată a moților lui Avram
Iancu, pentru drepturile românilor transilvăneni, tot așa se
poate spune despre pregătirile și înfăptuirea celor două Uniri,
în condiții oarecum diferite, dar cu același ideal de dreptate
națională și socială, de legitimare a unei națiuni constituite pe
baze etnice, istorice, tradiționale și geografice unite de veacuri
prin limbă și credință. 

Ideea strângerii laolaltă a românimii a prins în inimile unor
boieri luminați, cu vreo trei decenii înainte de revolta pașoptistă,
sub o formă inedită: este vorba de un document, de prin anii
1820, găsit în biblioteca Văcăreștilor, fiind atribuit tânărului
Iancu Văcărescu, viitor revoluționar, care studiase în Italia.
Documentul este introdus de Nicolae Iorga în Istoria Româ -
nilor, vol. VIII, și-i considrat „un curios proiect de reforme” în
care „se prevăd lucruri de o extraordinară îndrăzneală: Valahia
și Moldova să (se) împreune și să facă amândouă un prințipat,
care să-și adauge întreaga raia dunăreană și insulele locuite de
români”. Nu știm în ce măsură această idee premonitorie a
devenit cunoscută în epocă, ert este însă faptul că după revolu -
ția de la 1848 tot mai mulți fruntași politici din cele două prin -
cipate române propuneau Unirea și aducerea unui principe
străin, din Europa regalistă, care să asigure independența față
de pretențiile Rusiei și Turciei. Pe aceeași linie se vor înscrie și
hotărârile Divanurilor ad-hoc din Moldova (7 octombrie 1857)
și Muntenia (8 octombrie 1857).

Miza unirii era foarte mare și-și găsea din ce in ce mai
mulți adepți în rândurile tinerilor boieri de viță veche școliți în
Occident. În deceniul postpașoptist ei vedeau în Unirea Țărilor
Române ultima soluție de a scăpa de suzeranitata Porții Otomane
și de sub influența nefastă a țarismului rus;cum demonstraseră
evenimentele din Transilvania, nici pe Imperiul Austro-Ungar
nu se putea pune bază. Toată intelighenția română depunea
eforturi, în țară și peste hotare, să impună preceptele unioniste,
primii în acest demers fiind scriitorii patrioți și unioniști Cezar
Biliac, Andrei Mureșan – ardeleanul care prin „Un răsunet”
(Deșteaptă-te române!) trece Carpații și devine glas puternic
de îmbărbătare a tuturor generațiilor următoare, o Marsilieză
română ridicată, azi, la rang de imn național –, George Sion –
„Limba românească” e omagiul adus vorbitorilor români de
peste tot: „Mult e dulce și frumoasă/ Limba ce vorbim./ Altă
limbă armonioasă/ Ca ea nu găsim” (...) „O, vorbiți, scriți
românește,/ Pentru Dumnezeu” –, C. Negri – basarabeanul
prieten cu Alecu Russo și cu Vasile Alecsamdri, este om
politic, dar și literat –, D. Dăscălescu devine unionist
desăvârșit („Eu vă rog să prețuiți/ Ist refren al musei mele:/
Dragi români să fim uniți”) –, Al. Pelimon („Să cadă

despotismul/ Să cadă tirania! Domnească libertatea, unirea și
frăția”), istoricul C.D. Ariecescu a fost membru al Divanului
ad-hoc (1857) și, după unire, deputat (1964-1867), apoi obține
posturi în administrație, după venirea principelui Carol. Dar
cel care avea să devină bardul Micii Uniri a fost Vasile
Alecsandri, politician și om de cultură, editor și în adminis -
trația teatrului ieșean, alături de Kogălniceanu și Negruzzi;
pașoptistul se dedică unirii prin tot ceea ce face, își pune la
bătaie cunoștințele și banii, este numit ministru de externe
provizoriu (1858) și, după alegerea lui Cuza, trimis în
Occident, ca „agent du Prince Couza”, pentru a pleda și a
consolida actul cântat de el încă din 1856:

„Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!”

Să revenim, pe scurt, la desfășurarea evenimentului din
ianuaie 1859. După războiul Crimeii (1853) pierdut de Rusia,
a urmat tratatul de pace de la Paris (30 martie 1856), care cu -
prindea și câteva clauze referitoare la Principatele Române, în
concordanță cu dispozițiile Puterilor garante semnatae; dintre
acestea, necesitatea cunoașterii dorințelor românilor, prin con -
vocarea câte unui Divan (Adunare) ad-hoc, reprezentând toate
clasele societății. „Decisivă devenea acum acțiunea Partidei
naționale muntene și moldovene; ea exprimă dorințele imensei
majorități, în antagonism cu o minoritate conservatoare, care
caută menținerea vechilor rânduieli” (Dinu C. Giurescu,
„Isto ria ilustrată a românilor”, Ed. Sport-Tuism, 1981). Pe
plan extern, Napoleao al III-lea susține cauza românilor, im -
punând și Rusiei atitudinea diplomației franceze; și Sardinia
declară sprijin unirii, alăturându-se Prusiei și Berlinului, în
vreme ce Austria și Turcia se opuneau, cătând să împiedice
exprimarea liberă a Divanurilor ad-hoc. Cu toate acestea, în
Muntenia alegerea deputaților a fost corectă, în schimb moldo -
venii aveau parte de opoziția caimacanului N. Vogoride, care a
falsificat voturile în favoarea minorității antiunioniste; scanda -
lul fraudării a trecut granițele, avându-l, din nou, pe Napoleon
susținător al românilor și implicit anularea alegerilor și orga -
nizarea unora noi, în care partizanii unirii au obținut o majo -
ritate zdrobitoare (august 1857).

Urmau alegerile pentru cei doi domni. În Moldova candi -

dau Mihail Sturdza, fostul domn, și fiul său Grigore, însă
Partida națională, majoritară în Camera Electivă, în propune și
îl susține pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, comandantul
armatei moldovene, candidatură acceptată, până la urmă, și de
către cei doi Sturdzești, ceea ce duce, la 5/17 ianuarie 1859, la
alegerea, în unanimitate, a lui Al.I. Cuza (!) în Camera Elec -
tivă din Muntenia, Partida consevatoare avea majoritatea, însă
unii dintre alegătorii
săi optau pentru
Gheorghe Bibescu,
alții pentru Barbu
Știrbei (foști domni).
Partida națională a
reușit să dejoace
aranjamentele
conservatorilor,
reușind să scoată în
stradă mii de
bucureșteni, meseriași,
negustori, studenți și
elevi, dar și țărani din
satele vecine, astfel că,
în dimineața de 22 ia -
nuarie, mulțimea încon -
jura Dealul Mitropoliei,
unde Adunara Electivă
își începuse lucrările.
În noapte de 23 spre
24 ianuarie, la Hotelul Concordia (pe strada Smâr  dan, nr. 39,
azi în demolare, cu o placă comemorativă inexis tentă), Partida
națio nală, la propunerea lui Dimitrie Ghica, prezin tă
candidatura lui Cuza. În dimineața următoare, „majoritatea
conserva toare aprobă propu ne rea și, după despuierea
scrutinului, toate cele 64 buletine de vot poartă numele lui
Alexandru Ioan Cuza”. Deci, iar unanimitate! „Anunțarea
rezultatului a fost însoțită de o explozie de entuziasm printre
deputații Partidei naționale, cât și în mulțimea aflată pe străzi”
(cf.op.citat). ce a urma cu unicul domn ales în cele două
principate, se știe...

Mica Unire devenea istorie, în „dulcea Românie”: un prim
pas făcut la Iași și la București, pe drumul spre Alba Iulia, la 1
Decembrie 1918, unde s-au adunat toate râurile românimii, într-un
fluviu numit România cea Mare.
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Mica Un i re
– un pas mare pentru România  –

Fosta placa comemorativă de pe
str. Smârdan, în ziua de azi lipsă
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În Istoria Neamului Românesc, ziua de 1
Decembrie 1918 reprezintă împlinirea eter -

nului deziderat național: Unirea tutror Românilor
într-un stat unitar în teritoriul îndeobște cunoscut
prin sintagma spațiul carpato-danubiano-pontic.
Etapele procesului unificator au fost îndelungate
și convulsive.
Conștiința unității de neam, limbă și religie s-a
dezvoltat și consolidat în decursul secolelor,
confirmată și concretizată atât prin acțiuni
culturale cât mai ales prin împlinirile politice. 

Amintesc câteva dintre cele care au avut o
importanță majoră:
1600. După ocuparea Moldovei, Mihail Viteazul
(1593-1601) a realizat prima unire a conducerii
celor trei țări române. În actul emis la Iași de
cancelaria domnească la 27 mai 1600, renumitul
voievod se intitula: Domn al Țării Românești și
Ardealului și a toată Țara Moldovei.
1830. Comisiile de redactare ale Divanurilor Țării
Românești și Moldovei au finalizat în aprilie
elaborarea Regulamentelor Organice, care prin
prevederile lor au facilitat unirea din 1859 prin
crearea instituțiilor comune sortite să modernizeze
structurile societății românești.
1859. După un prim moment la 5 ianuarie când
Adunarea Electivă a Moldovei a ales în unanimi -
tate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, prin actul
de la 24 ianuarie adunarea omonimă a Țării Româ -
nești a ales ca domn aceiași persoană, consacrân -
du-se unirea în fapt a Principatelor Române.
1877. Proclamarea la 9 mai a Independenței de
stat a României și consfințirea acesteia prin jertfe -
le de sânge ale bravei Armate Române în războiul
care a urmat (aprilie 1877 – ianuarie 1878).
1877. Congresul internațional de la Berlin (13
iunie – 13 iulie) a recunoscut independența de stat
și reunirea Dobrogei, Deltei Dunării și Insulei
Șerpilor cu România.
1881. Proclamarea Regatului României la 10 mai
și încoronarea regelui Carol I și a reginei
Elisabeta cu coroanele făurite din oțelul unui tun
cucerit de la turci în Războiul de Independență.
1914. La 15 august România intră în Marele
Război (Primul Război Mondial) trecând Carpații
prin 17 puncte de frontieră, începând operațiunile
militare împotriva Austro-Ungariei. Peste 250.000 de soldați și
ofițeri s-au jertfit pentru realizarea idealului național. 
1918. Sfatul Țării din Chișinău a votat la 27 martie/9 aprilie
Unirea Basarabiei cu România de azi înainte și pentru totdea -
una se unește cu mama sa România... în hotarele ei dintre
Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile ei hotare cu
Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din
trupul vechii Moldove.
1918. Congresul General al Bucovinei a adoptat la Cernăuți în
15/29 nov. moțiunea prin care este consfințită: ...Unirea necon -
diționată și pe vecie cu Bucovinei în vechile ei hotare până la
Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României. 
1918. Adunarea Națională a adoptat proiectul de rezoluție la
18 nov./1 dec. care prevedea la punctul 1: Adunarea Națională a
tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungu -
reas că (Crișana și Maramureș) prin reprezentanții lor în -
drep tățiți la Alba Iulia în ziua de 18 nov./1 dec. 1918, decre -
tează unirea acestor Români și a tuturor teritoriilor locuite
de dânși cu România. Adunarea Națională proclamă înde -
osebi dreptul inalienabil al Națiunii Române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.

Aceasta a fost ultima etapă a făuriri Statului Național
Român, proces început printr-o unire efemeră în 1600 de
viteazul domn Mihail, stat care în decembrie 1918 cuprindea
295.049 km² și întrunea o populație de 16.500.000 de locuitori
dintre care 71,9% erau Români (conform recensământului din
1930) și reprezenta a zecea țară din Europa ca suprafață și a
opta ca populație (ajunsese în 1930 la 18.000.000).

Să analizăm, succint, procesul complet și dinamic al
evenimentului de la 1 decembrie 1918.

Prăbușirea imperiului rus și dezintegrarea celui austro-
ungar au creat situația internațională propice îndeplinirii cre -
zului și dezideratului național al românilor. În toamna lui 1918
mișcările naționale din Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș au luat amploare. La 12 octombrie la Oradea
Comitetul Executiv al Partidului Național Român cu parti -
ciparea lui Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-
Voevod a adoptat în unanimitate o declarație redactată de V.
Goldiș prin care se afirmă dreptul Națiunii Române de a se
situa printre națiunile libere, în virtutea dreptului ca fiecare
națiune dispune de soarta sa și preciza că Partidul Național
Român este organul conducător provizoriu al Transilvaniei.
Totodată se proclama dreptul Românilor la autodeterminare și
discuta despre convocarea unei adunări naționale. Declarația
de independență a Transilvaniei a fost citită în Parlamentul

ungar din Budapesta de Al. Vaida-Voevod.
În octombrie 1918 a fost constituit la Budapesta Consiliul

Național Român Central format din șase reprezentanți ai Parti -
du lui Național Român și șase ai Partidului Social-Democrat.
Câteva zile mai târziu (noiembrie) și-a mutat sediul la Arad
sub conducerea lui Șt. Cicio-Pop. La 6 noiembrie Consiliul a
redactat un manifest prin care Românii erau chemați să lupte
pentru independență și unire. A urmat un proces intens de
creare a consiliilor naționale române (numite și sfaturi) în
județe, sate, comune și înființarea gărzilor naționale române
pentru limitarea jafurilor și asasinatelor. Alegerea consiliilor
naționale locale s-a făcut pe baze democratice prin adunări în
care erau consultați locuitorii: țărani, intelectuali, preoți, munci -
tori. Consiliul Național Român Central  (CNRC) a instituit
Consiliul Militar care conducea și coordona consiliile militare
și gărzile militare (legiunile) formate din soldați și ofițeri
veniți de pe front la care se asociau mulți tineri români. Sfatul
Ostașilor Români din Viena organizat de sublocotenetul rezer -
vist Iuliu Maniu ajuta foștii militari români din armata imperială
să revină în țară. 

Multe publicații prezentau activitatea și inițiativele CNRC.
Printre acestea amintim: Drapelul, Glasul Ardealului, Unirea,
Adevărul, Telegraful Român, Gazeta Poporului. Ziarul Românul
apăruse în 1911, fusese suspendat de unguri în 1916 și reîn -
ființat în toamna lui 1918. În dorința de unire cu România,
CNRC a elaborat Nota ultimativă în care solicita Guvernului
maghiar puterea de guvernare asupra teritoriilor locuite de
români în Ardeal și Țara Ungurească. În situația refuzului,
Consiliul va întrerupe legăturile cu autoritățile maghiare. În
urma tratativelor de la Arad dintre CNRC și delegația maghia -
ră, aceasta a lansat proiectul prin care Transilvania rămânea în
cadrul statului maghiar care învestea CNRC numai cu guver -
narea teritoriilor (orașe și județe) în care populația românească
era majoritară. Iuliu Maniu venit de la Viena a susținut că
Nați u nea Română vrea propriul său stat pe teritoriul locuit de
Români precizând că nu voim să devenim din asupriți asupri -
tori, asigurând drepturi depline celorlalte minorități. În același
timp delegația română a insistat asupra convocării unei adunări
naționale. Vasile Goldiș propunea Blajul (unde în 1948 fusese
prima Mare Adunare Națională a Românilor), Sibilul (capitala
culturală a Românilor) sau Alba Iulia (orașul unirii lui Mihail
Viteazul). 

Tratativele cu delegația ungară n-au avut succes. CNRC a
purces la acțiunile premergătoare convocării adunării națio -
nale, prin care se sonda prin plebiscit dorința și voința româ -
nilor din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, pentru unirea
cu România. A fost elaborată documentația pentru alegerea

deputaților. Marele Sfat Național a publicat la 18 nov.
manifestul Către popoarele lumii în limbile română,
franceză, engleză, în care se afirma în fața opiniei
publice dorința Românilor transilvăneni pentru unirea
cu România. La 20 nov. a fost lansată Convo ca rea
Adunării Naționale de la Alba Iulia pentru ziua de
duminică 1 dec. 1918. La Alba Iulia, cetatea istorică
a neamului nostru, în ziua următoare, conținutul
convocării a fost publicat în ziarul Românul în tirajul
de 12.000 de exemplare.

Alegerea deputaților la Adunare, s-a făcut pe te -
meiul principiilor democratice în adunări publice prin
participarea țăranilor, soldaților, studenților, muncito -
rilor, preoțimii, grupurilor profesionale și, din rândul
celor prezenți, au fost aleși deputații.  Zilele acelea au
fost unice și de mare însuflețire patriotică, de bucurie
febrilă, și vestea unirii Bucovinei cu România a provo -
cat un val de entuziasm. Lucian Blaga aprecia că:
Pentru marea, istorica adunare de la Alba Iulia...
n-a fost nevoie de o deosebită pregătire. Pregătirea
se făcuse de sute de ani.

În ajunul zilei adunării, PNR condus de Șt. Cicio-
Pop și PSD au discutat și stabilit alineatele proiec tu -
lui, elaborând textul care întrunea părerea majoritară,
acesta fiind adoptat în unanimitate.

Adunarea de la Alba Iulia a întrunit la 1 decembrie
1918 un număr de 1228 de delegați din teritoriile
transilvănene, bănățene, maramureșene și ungurene.
Pe câmpul lui Horea peste 100.000 de români își
exprimau mulțumirea și entuziasmul că participă la
acest eveniment unic, irepetabil. 

De dimineață, în cele două biserici românești au
fost celebrate Te Deum-uri solemne. În sala Cazinoului
(numită ulterior Sala Unirii) au intrat delegații, per -
sonalități politice, reprezentanți ai Basarabiei și
Bucovinei. Președintele CNRC, Șt. Cicio-Pop a
prezentat cuvântul de deschidere. Apoi a fost ales
biroul Adunării și președintele acesteia Gheorghe Pop
de Băsești a rostit invitația sa celor prezenți să pună
temeliile fericirii noastre naționale. 

Discursul solemn a fost rostit de V. Goldiș care după
o expunere a istoriei Românilor din ținuturile aflate
temporar sub stăpânire străină a prezentat Rezoluția
de unire cu România.
Punctul I. Unirea; 
Punctul II. Autonomia provizorie până la lucrările

Constituantei (aleasă prin vot universal); 
Punctul III. Proclama principiile fundamentale ale noului
Stat Român (deplină libertate națională și confesională
pentru popoarele conlocuitoare, regim democratic, vot
universal, libertatea presei, de asociere și întrunire,
reforma agrară, legislație favorabilă muncitorimii). 
Punctele IV – IX. instituirea Marelui Sfat Național.

A urmat discursul lui Iuliu Maniu apoi a lui Iosif Jumanca.
Ghe. Pop de Băsești a supus aprobării Rezoluția de unire

care a fost adoptată în unanimitate.
Al. Vaida-Voevod a propus Adunării componența Marelui

Sfat Național, care a fost aprobat.
Pe Câmpul lui Horea cei peste 100.000 de participanți

erau informați de stadiul lucrărilor Adunării. După anunțarea
adoptării Rezoluției, toți românii din jurul tribunelor au izbuc -
nit în urale și aclamații: Trăiască unirea tuturor Românilor!
Trăiască regele nostru Ferdinand! Trăiască regina Maria!
Au fost prezentate și alte discursuri, și în interiorul Adunării și
la tribunele din afară.

Pe 2 decembrie a fost convocat Marele Sfat Național care
l-a ales președinte pe Ghe. Pop de Băsești, apoi a aprobat un
guvern provizoriu numit Consiliul Diligent condus de Iuliu
Maniu, format din 15 membri.

Chiar în ziua de 1 decembrie, regele Ferdinand și regina Maria
intrau în București care redevenea capitala Statului Român. O de -
le  gație (V. Goldiș, Miron Cristea, Al. Vaida-Voevod) a prezentat
regelui și guvernului Actul Unirii. La dejunul din 14 decembrie
Ion. I. C. Brătianu afirma: Vă așteptăm de o mie de ani și...nu
ne mai despărțim niciodată.

Prin decretul-lege 3631/11.12.1918 publicată în Monitorul
Oficial 212/13.12.1918 se consfințea unirea pe plan intern:
Ținuturile cuprinse în hotărârea Adunării Naționale de la
Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, sunt și rămân de-a
pururea unite cu Regatul României.

Pe plan internațional, actul unirii Transilvaniei, Banatului,
Crișanei, Maramureșului cu România a fost recunoscut la 4
iunie 1920 la Trianon prin Tratatul de pace între puterile Aliate
și Asociate și Ungaria. 

În 1922 în 15 octombrie, în Catedrala Reîntregirii din Alba
Iulia a avut loc celebrarea încoronării regelui Ferdinand I și a
reginei Maria. Coroanei regale de oțel a regelui Carol I i s-au
adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. A
doua zi, la 16 octombrie, la Arcul de Triumf din București a
avut loc un spectacol care evoca lupta României pentru unita -
te, festivitate la care au participat reprezentanții a douăzeci de
state europene, ai S.U.A și ai Japoniei.

Marea 
Un i re

V IOREL GH. SPETEANU
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Mărturii despre Eminescu

Istoria literaturii române este marcată
de numeroase biografii celebre, dar şi de
numeroase  istorii controvesate referitor la
aceste biografii. Cazul Maiorescu – Eminescu
este unul dintre acestea. Maiorescu a fost,
într-un anume fel, părintele spiritual al
poetului, iar susţinerea materială, organizată
discret pentru Mihai Eminescu este „caz
unic de solititudine frăţească”. Pe de altă
parte există voci care susțin că preferinţele
feminine ale lui Eminescu şi iubirea lui
neţărmurită faţă de Transilvania l-au adus
pe Maiorescu în situaţia de a-l urî îngrozitor
tocmai pe acela pe care chiar el l-a declarat
cel mai mare poet al românilor. Aşa s-a
ajuns în situaţia creării a două tabere: cri -
tici şi biografi care admit drept cauză a

morţii poetului starea de sănătate precară,
(alienare, schizophrenie, sifilis etc) şi sus -
ţinătorii  tezei unui complot prin care
s-a pus la cale o crimă oribilă pentru a-l
elimina pe Eminescu. Livia se dovedeşte a
fi una dintre puţinele cunoştinţe ale lui
Eminescu care face efortul de a corecta
poveştile ţesute din diverse interese refe -
ritor la nebunia  poetului. Relatările parvenite
de la Livia Maiorescu sunt considerate
credibile. În toată istoria „asasinării” lui
Mihai Eminescu, în care tatăl ar fi fost
com plice, Livia are un comportament aparte.
În ziua în care Eminescu apare „nebun” în
casa lor, aşa cum i se indusese psihologic îl
vede „alt om”, dar pronunțând, totuși, cuvin -
tele natural! Peste ani, într-o scrisoare adre -
sată lui I.E. Torouţiu  spune că  „...toţi domnii
care cercetează mintea lui Eminescu au un
mare cusur - ils cherchent midi à 14 heures”,
Pentru Livia Eminescu era „...o bogăţie, un
belşug de idei”. 

Jurnalul tatălui 
Este cunoscut faptul că  Titu Maiorescu

a fost un scriitor care-şi regiza efectele şi
care s-a preocupat de posteritatea sa. Caietele
ce găzduiesc însemnările sale zilnice au su -
ferit relecturi şi revizuiri repetate (ultima
dată în 1917, cu puţin timp înainte de moa -
rte). Clara Maiorescu, Mite Kremnitz, Ana
Maiorescu, apoi Livia Dymsza, precum şi
ultima sa secretară, Olga Neumann, inter vin
în jurnal şi notează sau comentează diferite
pasaje. 

Manuscrisele lui Maiorescu îi sunt
lăsate prin testament Liviei. Le-a păstrat la
ea în Polonia, până în 1940.  O parte din
acele scrisori le-a avut în Lituania, despre
care, într-o scrisoare adresată poetului
Mihai Moşandrei  presupune „... că după

obiceiul lor bolşevicii le vor fi aprins udân -
du-le cu gaz – apoi – un chibrit, şi tot tre -
cutul acela intelectual devine o mică cantitate
de scrum.” Din toate caietele jurnalului, n-
a tăiat nimic, lăsînd chiar pasajele cumplit
defavorabile ei. A notat marginal, când şi
când, câte o scurtă men ţiune pentru desci -
frarea textului (de exemplu: „d-na Miyte
Kremnitz”, „d-ra Ana Rosetti” etc.). Nu
a acomodat nici un cuvânt, aşa cum s-a
întâm plat în cazul jurnalului lui Rebreanu.

Tot Livia a fost cea care caută, găseşte
şi angajează
pen tru tatăl ei o
domnişoară de
companie, care
a îndeplinit func -
ţia de secretară şi
asistentă sanitară.
Numele ei era
Olga Neumann
o domnişoară
de vreo 36 de
ani, o femeie
extraordinară,
care iî este
alături până la
sfârşitul vieţii.

Revenirea
în România

În 1918,
rămasă văduvă,

Livia s-a retras la vila Ilzenberg, lăsată prin
testament de către soţul ei – Eugen Dymsza.
În România se repatriază la începutul anu -
lui 1941, după pierderea proprietăţilor din
Lituania, în urma anexării Ţărilor Baltice
de către imperialismul bolşevic. Se stabilește
mai întâi la Bucureşti, apoi la Câmpulung
Muscel, împreună cu cele două fiice ale
sale, Ioana (Ianina) şi Livia (Lola), şi cu

cele două nepoate, Ianina şi Tereza.
„Acum, alungate din moşiile noastre de
bolşevici (1940) am venit aici la 194�” – îi
scrie într-o scrisoare poetului Mihai
Moşandrei. Au fost ajutate financiar de
catre editorul Ilie E. Toroutiu, de filozoful
Ion Petrovici, de membri ai familiei Cerchez,
înrudită cu Neguzzestii, de directorul
Constantin Capra, de poetul Mihai Moșandrei,

de Lenuța Braşoveanu şi de „Societatea
tinerilor autori români”, întemeiată de
prozatorul Romulus Dianu. Rememorând
gestul tatălui de a ajuta şi de a susţine tine -
re talente, într-o emoţionantă scrisoare
adre sată „Societăţii tinerilor autori români”
scria: „...Ciudată mai e și viața omului!
Oare când venea (...) Eminescu de dejuna
de 3-4 ori  (...) pe săptămână la noi în str.
Mercur no.1, (... ) sau când am plecat la
Viena de sărbătorile Paștelor, cu tatăl meu,
Titu Maiorescu, el a luat atunci pe tânărul
scriitor Caragiale cu noi, ca să vază şi el
altceva decât numai Bucureștiul - să-mi fie
dat prin minte că „autori tineri” din altă
generație vor veni în ajutor fiicei lui de 8�
de ani cu copiii ei?”

A murit la 83 de ani, cu mintea limpede,
continuând să ajute pe editori la pregătirea
pentru tipar a jurnalului şi a corespondenţei
tatălui ei. Acesta este probabil cel mai im -
portant lucru care ar trebui reţinut în contu -
rarea biografiei Liviei Maiorescu. Un gest
al unui urmaş care a trăit o viaţă marcată
de relaţii tensionate - nu şi-a iertat niciodată
tatăl pentru aventurile lui amoroase, i-a re -
proşat că i-a întrerupt cariera artistică, obli -
gând-o să ducă o viaţă comună, care nu i se
potrivea. Un amestec de ostilitate şi preţuire?
Să fie oare posibil ca acest amestec de senti -
mente să fi generat ceea ce numim „energie
spirituală”? 

Posteritatea
În 2013, Asociatia de Limbă şi Cultură

Română „Dacia” din or.Vilnius lansează
ideea organizării unor evenimente culturale
dedicate Liviei Maiorescu. Serile de pian,
concertele susţinute, pentru cercurile nobi -
li  are ale vremii, de către Livia Maiorescu,

au dat naştere acestei idei. Prinde viaţă
graţie eforturilor şi colaborării dintre
Ambasada României în Lituania şi
primăria Rokișkis. În septembrie 2014 se
organizează prima ediţie. Concertul este
susţinut de pianista Alexandra Dariescu,
desemnată, de revista Forbes, unul dintre
primii 30 de pianiști din lume sub 30 de

ani.  A cântat  pe marile scene ale lumii,
printre care Royal Albert Hall din Londra
și Carnegie Hall din New York.  Este doar
un exemplu care pune în valoare persona -
litatea Liviei Maiorescu. Vorbind de valo -
rizare este necesar a aminti că actul în sine
presupune  trei gesturi fundamentale: asu -
ma rea, cunoaşterea şi transformarea valorilor
moştenirii în forţă vitală a fiecărui timp
prezent. Cel de-al treilea moment este foarte
important în sensul de finalitate - transfor -
mare a moştenirii într-un bun activ al co -
lec tivităţii, într-o forţă de modelare a
conştiinţelor.  Însă acesta nu se poate rea -
liza în chip autentic, dacă primele două sunt
săvârşite fragmentar. E dificil ca o generaţie
să fructifice zestrea de spirit, dacă este
asumată şi cunoscută parţial. Referindu-ne
la Livia Maiorescu, sunt de observat sau de
pus în valoare nu atât rezultatele activităţii,
ci poziţia şi rolul pe care le-a avut, direct
sau indirect, în derularea unor evenimente
ale epocii. „Autentica stăpână” a vilei
Ilzenberg are meritul de a fi pus accent şi
culoare în relaţiile culturale dintre România şi
Lituania. Concertele, organizate în cadrul
partene riatului cultural, au menirea să
popularizeze legăturile istorice şi culturale
dintre cele două state. 

Reperele biografice sunt culese din
„Viaţa lui Titu Maiorescu”, Vol I, II, de 
Z. Ornea, Cartea Romanească, 1986; „Titu
Maiorescu Însemnări zilnice, II (1881-1886)”,
ediție publicată de Radulescu-Pogoneanu,
Bucureşti,  SOCEC & CO, 1939; „Titu
Maiorescu în faţa instanţei documentelor”
de I., C. Popescu-Cadem, Bucureşti,
Biblioteca  Bucureştilor, 2004; „Jurnalul lui
Titu Maiorescu în ediţie critică integrală”,
R. Voncu,  România literară, nr. 18, 2014.

Mulțumiri doamnei Lucia Bartkiene,
președinte - Asociatia de Limbă şi Cultură
Română „Dacia” din Vilnius, pentru foto -
grafii și pentru informații din activitatea
Asociației.
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LIVIA MAIORESCU LIVIA MAIORESCU 
valorificarea unei biografiivalorificarea unei biografii (II)

Sumarul primei părți
După înşiruirea, dar mai ales filtrarea principalelor evenimente din viața Liviei Maiorescu (1863–1946),  fiica liderului elitistei
societăți culturale „Junimea”,    rămân de reţinut doar câteva  - copilul răsfăţat al „Junimii”, „copist inteligent”, cum o numea

Eminescu pe Livia Maiorescu, domnişoara de onoare a Reginei Elisabeta şi utimul proprietar al unei vile istorice din Lituania. În
paginile de jurnal ale lui Titu Maiorescu Livia este copilul pentru care tatăl nu are cea mai bună părere. Primul calificativ pentru
fiică este  „burduf gros”. A studiat a pension, în Iași, apoi în Drezda. Aventurile amoroase ale tatălui său, în special cele cu Mite

Kremnitz, îî marchează adolescenţa – relația cu tatăl este destul de tensionată. Îl contrazicea pe Maiorescu pe un ton răstit până şi
în societate.  Cu toate acestea, tatăl stăruie asupra unei relaţii conciliante.  S-a  căsătorit în Berlin, în vara anului 189� cu

inginerul feroviar Eugen Dymsza, nobil polon, cunoscător a cinci limbi, printre care franceza şi germana. Poseda o frumoasă şi
înstărită feudă la Ilsenberg, în Lituania. Despre acest mariaj Maiorescu spune că „Livia a avut noroc – s-a măritat cu un nobil

polonez”. O vizitează la Ilzenberg, îi apreciază calitățile de  „autentică stăpână” a vilei, 
dar dezaprobă în continuare comportamentul ei isteric.

Livia Maiorescu cu familia - 1910 

Conacul Ilzenberg

În sufrageria conacului Ilzenberg - 1935
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În anul 313 a fost emis edictul de la Medio -
lanum (actualul Milano) care stipula egali -

tatea religiei creştine cu celelalte religii păgâne,
oprirea prigonirii creştinilor, retroce darea bunu -
rilor acestora confiscate şi libertatea de a-şi prac -
tica şi propovădui credinţa în Cristos. Edictul a
fost semnat de cei doi auguşti - Constantin şi
Licinius -, care în acel moment erau singurii con -
ducători ai Imperiului roman după o perioadă
dificilă de războaie civile. Edic tul este de fapt o
scrisoare a celor doi împăraţi (Licinius în partea
de Răsărit a Imperiului, Constantin în cea de
Apus) cu putere de decizie către guvernatorii
provinciilor din subordinea fiecăruia. Edictul a
fost dat ca urmare a victoriei lui Constantin con -
tra lui Maxenţius din anul anterior (28 octom brie
312) victorie atribuită nu atât inteligenţei învin -
gă torului sau vitejiei şi disciplinei soldaţilor lui
Constantin cât voinţei divine. Se poate afirma
fără a exagera că armata lui Maxenţius era mai
mare şi că cea a lui Constantin era obosită după
un marş extenuant (Constantin mizase pe sur -
prindere şi viteză), prin urmare, nu toate cărţile
se aflau în mâna învingă torului iar victoria era
nesigură. Mai mult, dată fiind situaţia politică în
imperiu în acel moment, Constantin era obligat
să acţioneze contra-crono metru pentru a nu da
posibilitatea lui Maxenţiu de a dobândi aliaţi.

Tradiţia şi sursele istorice (cronicile lui
Eusebiu din Cesareea şi Lactanţius) pomenesc de
viziunea şi visul pe care Constantin cel Mare le-
a avut înainte de bătălie - ziua în amiaza mare
împăratului i s-a arătat Sfânta Cruce având ală -
turi cuvintele în greceşte Εν Τούτῳ Νίκα (Prin
acest semn vei învinge - în latină, In hoc signo
vinces) iar noaptea Mântuitorul Iisus care l-a
sfătuit să pună pe scu turile oştenilor săi Hris -
munul (monograma Sa) format din literele gre -
ceşti XP      (primele două litere din cuvântul
Hristos) suprapuse -Hrismunul. 

Ceea ce se poate afirma fără a tăgădui - dacă
este să dăm o interpretare strict imanentă - este
că situaţia în Imperiu, din punct de vedere al
structurii confesionale a societăţii, era cu totul
alta faţă de ce era pe vremea prigonirii lui Nero
sau Domiţian. Între timp, credinţa creştină luase
amploare, câştigase adepţi foarte mulţi (de aici şi
persecuţiile lui Diocleţian şi Galerius, înainte de
Constantin, edictul din 313 fiind hotărât tocmai
pentru a pune capăt acestor ultime persecuţii)
societatea în ansamblu se schimbase iar meritul
lui Constantin a fost tocmai acela de a simţi aceas -
tă schimbare implacabilă a societăţii. A lupta
contra acestei schimbări nu era altceva decât a
lupta împotriva Mântuitorului, ceea ce, evident,
ducea la înfrângere. Tertulian (cca. 150-230) su -
bli niază poate cel mai bine această stare de lucruri:
„nu-i plângeţi pe martiri. Ei sunt sămânţa noas -
tră”. „Îmbrăcarea”armatei în „haină creştină” (în
mod cert, în rândurile ei se aflau un număr mare
de creştini, chiar dacă ascunşi) nu putea avea
decât un impact pozitiv şi decisiv faţă de creştini,
fie ei militari din subordinea împăratului, fie ci -
vili, pe itinerariul pe care Constantin şi armata sa
îl urmau pentru a ajunge în capitală şi de aici, în
rândurile locuitorilor capitalei Peninsulei italice şi
ale Imperiului, în general. Mesajul acesta propa -
gan distic era în deplină concordanţă cu schim -
bările socie tăţii romane în ansamblu, nefăcând
altceva decât să se plieze pe voinţa unei mari
părţi a po porului roman. Vox populi, vox Dei.
S-a afirmat de pildă că creştinii erau liberi de
vreo doi ani (311) de pe urma unui alt edict al
caesa rului Galerius, aflat într-o fază finală a bolii
de care a şi murit. Diferenţa este că edictul lui
Galerius nu a fost urmat de un act vizibil de
propagandă - adopta rea monogramei Mântui to -
ru lui. În menta litatea populară actul acesta a fost
decisiv, Constantin fiind la rândul lui adoptat de
cei care credeau în Proprietarul respectivei
monograme.

Sistemul politic instituit ulterior de Constantin
cel Mare conferea împăratului puteri pe care îm -
păraţii anteriori nu le-au posedat niciodată. Este
rezultatul unei noi ideologii. Nu putem fi siguri
dacă noul sistem politic a fost rodul dorinţei sale
de putere sau a dorinţei „liderilor de opinie”
creş  tini (Eusebiu din Caesareea). Mai curând, se
poate spune că interesul a fost comun. Cert este
că în cepând cu Constantin cel Mare şi Eusebiu
din Caesareea avem un sigur stăpânitor în Cer -
Iisus care este Panthocrator sau Atoateţiitor - şi
un singur stăpânitor pe pământ - Constantin (îm -
pă ratul roman în general) care este Autocra tor
adică Singurţiitor. Nu există decât o singură îm -
pă răţie aşa cum în cer avem doar o singură îm -
pă răţie. Împăratul roman este oglinda împăra -
tului ceresc iar împărăţia romană, oglinda celei
cereşti. Împăratul roman este Caesarul din vre -
mea lui Iisus căruia oamenii trebuie să-i dea
ascultare (daţi Caesarului ce-i al Caesarului). Tot
împăratul roman este de la Constantin cel Mare
şi până la Constantin Dragases, ultimul împărat
al romeilor isapostolos sau una cu apostolii, al
treisprezece lea apostol, el neputând fi niciodată
afurisit (aşa cum în occident vom vedea împă -
raţi/regi afurisiţi, aşteptând desculţi în ploaie,
jalnic, iertarea papa lă - împăratul romano-german
Henric IV la Canossa cu Grigore al VII-lea, ex -
pli  caţia fiind faptul că toţi aceştia erau monarhi
făcuţi - Dei graţia - titulatură niciodată întâlnită
la un împărat roman, basileii romeilor neavând
nevoie de un asemenea argument). Desigur, împ-
ăraţii romani, anteriori lui Constantin deţineau
putere sacerdo tală, alături de cea politică, milita -
ră şi civilă (pon tifex maximus, tribunicia potestas,
consul, impe rator), existând şi un cult al împăra -
tului. Deosebirea este că începând cu Constantin,
per soana împăratului avea locul său special şi
bine determinat în ansamblul societăţii şi religiei
creş tine, acum universale, cu un corp al credin -
cioşilor infinit mai bine organizat, mai puţin

corupt şi care îi conferea un sprijin mult mai
puternic. După cum se va vedea, puterea de
influenţă a creştinis mului asupra conducerii laice
va fi infinit mai mare decât a fost vreodată influ -
enţa unui cult păgân asupra politicului în antichi -
tatea clasică.

În ceea ce priveşte fervoarea împăratului
pen  tru noua religie - care l-a determinat să pună
pe scuturile legionarilor săi monograma lui
Cristos şi în numele căruia a luptat la Pons Milvius
- lucrurile sunt ceva mai nuanţate şi ele pot fi
explicate prin faptul că odată cu edictul din 313
de la Mediolanum, religia creştină nu mai era
interzisă iar adepţii ei prigoniţi. Celelalte religii
păgâne existau în con tinuare, ba chiar cu o oare -
care influenţă asupra societăţii ce se va face sim -
ţită după moartea lui Constantin, în perioada
domniei lui Iulian Apostatul. Convertirea împă -
ratului la creştinism s-a făcut mult mai târziu,
către sfârşitul vieţii - împăratul lumii romane
trebuia să fie echidistant şi să nu ia partea creşti -
nilor contra păgânilor, în că importanţi ca număr
şi poziţie. Unele prac tici păgâne, anterioare le-a
păstrat: deţine titlul pă gân de Pontifex Maximus
- desigur, tot pentru partea încă păgână a societă -
ţii romane. În nici un caz nu-l vedem pe Constantin
dorind, după atâtea răz boaie civile, un nou răz -
boi, de data asta reli gios. Acelaşi lucru şi în ceea
ce priveşte Arcul de triumf din Roma - pe care a
aşezat 8 statui de daci luate din Forul lui Traian,

dar fără a pune nici un însemn creştin (cruce,
hrismun). Desigur, există basoreliefuri care
evocă luptele lui Constantin contra lui Maxentius
(plecarea din Milano, asediul Veronei, înecarea
cataphrac ta ri lor lui Maxentius în Tibru în timpul
bătăliei de la Pons Milvius, intrarea în Roma) dar
nu este sin gurul război evocat pe zidăria arcului.
315 este anul luptelor lui Constantin contra fran -
cilor şi alamanilor pe malul Rinului. Posibil ca
prezenţa statuilor de daci (cu trimitere la barbari)
pe arc să aibă legătură cu victoriile
constantiniene asu pra triburilor
germanice. Ştim doar că arcul a
fost construit şi inaugurat în grabă
- de aici pre lu area unor elemente
decorative de la alte edi fi cii (în
special Forul lui Traian dar şi al -
tele). Lipsa vreunui ele ment creş tin
(inscripţia INSTINCTV-DIVINITATIS
nu face trimitere directă la Cristos,
ci la divinitate în general, ceea ce
putea să însem  ne şi Marte sau Sol
Invictus) poate să se datoreze lip -
sei de tradiţie comparativ cu vechile
obiceiuri romane (triumful acordat
învingă torilor, de pildă), creşti nis -
mul fiind o religie nouă. 

De altfel însuşi arcul de triumf face referire
la vechiul sistem de valori, păgân. Este cunoscut
faptul că triumful era acordat învingăto rului într-
un război împotriva duşmanilor Romei (duşmani
exteriori, străini, nu interni) ori Maxenţius era
cetăţean roman, prin urmare arcul trebuia să
evoce victoriile lui Constantin în gene ral (cele
contra germanilor printre care strecurată şi cea
împotriva lui Maxenţius) pentru a nu da ocazie
la murmure sau proteste, romanii păgâni fiind cu
siguranţă sensibili la un edificiu consi de rat al lor.

Chiar dacă nu s-a convertit la creştinism,
Constantin a sprijinit biserica creştină şi pe creş -
tini scutind bunurile bisericii de impozite şi
alocând fonduri imperiale pentru cei 318 epis -
copi participanţi la Conciliul ecumenic de la
Niceea. Mama sa Elena (cu aprobare imperială)
demo lea ză templul Afroditei de la Ierusalim
pentru a căuta Sf. Cruce - acţiune cu totul părti -
nitoare, ce nu putea decât să lezeze pe membrii
cultului venu sian, cult important de la Iulius
Caesar încoace. Aflarea Sfintei Cruci (recunos -
cută după placa de lemn pusă de Pilat cu inscrip -
ţia Iisus Nazarinea nul împăratul Iudeilor) a avut
un ecou important în rândurile creştinilor.
Ulterior, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena,
împreună vor fi reprezentaţi exclusiv alături de
Sfânta Cruce, aşa cum vom vedea mai jos. După
desco perire, lemnul Sfintei Cruci (inclusiv ins -
crip ţia) avea să fie împărţit în mai multe părţi şi
trimis bisericilor mai importan te din Imperiu.
Faţă de alte culte din Imperiu în acea perioadă,
creştinis mul a avut un sprijin mult mai consis -
tent - Constantin fiind creştin prin faptele sale -
rezul tatul fiind că în mai puţin de 70 de ani bise -
rica creştină s-a impus definitiv sub Teodosius,
cele lalte culte fiind interzise. Nu s-a înregistrat
vreun protest major din partea părţii păgâne, ceea
ce ne poate duce cu gândul la o moarte naturală
a păgânismului.

Un moment important al creştinismului în
perioada domniei sale a fost Sinodul ecumenic
de la Niceea. Sinodul a discutat problemele ridi -
cate de Arius din Alexandria. Acesta susţinea că
Isus din Nazaret nu ar fi fiul lui Dumnezeu năs -
cut mai înainte de veci, ci doar o creatură a Tatălui
care în singurătatea lui l-ar fi creat pe Iisus şi l-ar
fi înfiat. Discuţia centrală a acestui sinod s-a pur tat
în jurul termenului de homoousios (ὁμοούσιον -
cosubstanţial, de aceeaşi fiinţă). Arius propunea
formula homiousios (ὁμιούσιος - de fiinţă ase -
mă  nătoare), în sensul că Iisus ar fi primit o fiinţă
asemănătoare Tatălui şi nicidecum aceeaşi fiinţă. 

Impactul conciliului de la Niceea în lumea
creştină (şi în special în ortodoxia română) a fost
imens, însemnătatea lui ca piatră de temelie pen -
tru dogma creştină era atât de mare încât în tot
Evul Mediu românesc se făcea apel la el atunci
când domnii Ţărilor Române căutau să întăreas -
că o anume hotărâre printr-un hrisov, aceasta
chiar şi după 1400 de ani. Şi tot de la Constantin

cel Mare - este vorba de titulatura sa imperială,
aşa cum apare în legenda de pe aversul monedelor
emise de el (DNCONSTANTINVSPPAVG - DN =
pres curtare de la DOMINUS NOSTER - stăpânul
nos tru) - s-a păstrat şi titulatura folosită de prin -
cipii Ţărilor Române: DOMN al Ţării Româneşti/
Moldovei şamd, ceea ce nu există la nici un alt
regat/principat occidental de tradiţie sau fond
lexical latin. Tot de la el (prin urmaşii lui) în docu -
mentele de cancelarie medievale, noua capitală a

Imperiului (noua Romă) era numită Ţarigrad
(oraşul împăratului).

În frescele din bisericile ortodoxe din Ţara
Românească şi Moldova, Costantin cel Mare are
o poziţie aparte faţă de alţi sfinţi, indiferent de
profilul lor (sfinţi militari, civili, clerici şamd). A
fost luat ca model de către unii domni ai Ţărilor
Române dată fiind poziţia şi funcţia sa de împă -
rat creştin, mai ales de către cei omonimi -
Constantin Brâncoveanu de exemplu. Ctitoria sa
de la Hurezi (unde Brâncoveanu dorea să fie
înmormântat) poartă hramul Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena iar picturile sale prezintă
scene din viaţa împăratului Constantin cel Mare
precum şi scene de la sinoadele ecumenice (în
pridvor, inclusiv cel de la Niceea).

Un alt domnitor care îl ia ca model pe
Constantin cel Mare este Ştefan cel Mare. Modul
în care împăratul roman este reprezentat în pic -
turile de la Pătrăuţi şi Arbore este aparte, unic nu

doar în iconografia românească medievală ci şi
în întreaga lume creştină. Scena înfăţişează o
armata de sfinţi militari martirizaţi în timpul
persecuţiilor anticreştine, conduşi de Arhanghelul
Mihail şi de Constantin cel Mare - care aici
apare în poziţia a doua, de secund al conducă to -
rului oştilor îngereşti care era Arhanghelul
Mihail. În urma lui Constantin se disting sfinţii
militari Gheorghe şi Dimitrie, apoi un grup mai
mare şi mai dificil de identificat, probabil Sfinţii
Theodor, Procopie, Mercurie, Nestor, Artemie,
Mina si Eustratie. Arhanghelul Mihail îi arată lui
Constantin cel Mare pe cer, o cruce - referire
binenţeles la viziunea împăratului ce a precedat
bătălia de la Pons Milvius. Avem de-a face şi cu
un mesaj propagandistic, o chemare la luptă
împotriva necredincioşilor otomani care atacau
Moldova - poartă a creştinătăţii, în viziunea lui
Ştefan cel Mare - domnul Moldovei fiind atlet al
lui Crist şi val de apărare al creştinătăţii pentru
papa Sixtus al IV-lea şi cel mai vrednic să i se
încredinţeze conducerea şi mai ales funcţiunea
de comandant şi conducător în contra turcilor,
pentru cronicarul polonez Jan Dlugosz.

Sfinţii  îMPăraţi  ConStantin şi  ElenaSfinţii  îMPăraţi  ConStantin şi  Elena

Arcul lui Constantin din Roma

Împăratul Constantin cel Mare la sinodul ecumenic de la Niceea
(325). Frescă de la intrarea în biserica mănăstirii Hurezi

Cavalcada Sfinţilor militari de la Pătrăuţi. (detaliu)

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
- biserica mănăstirii Hurezi

DRAGOȘ UNGUREANU
- Institutul Cultural al Patrimoniului -
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Ion Smedescu s-a născut la 16 octombrie 1934.
Fiu al comunei Cernişoara din Judeţul Vâlcea a

pornit în viaţă cu dorinţa de-a învăţa şi să-şi ajute fa -
milia, fiind cel mai mare dintre cei zece copii. Drumul
parcurs este presărat cu succese obţinute cu foarte
mari eforturi. A fost pătruns de o dorinţă fierbinte a
românului care-şi iubeşte glia strămoşească, limba,
portul şi tradiţiile... având dorinţa nestrămutată de-a
făuri, pentru tinerele generaţii, Universitatea – altar
sfânt de pomenire, pentru ştiinţă şi cultură. Fiind cunos -
cut de săteni şi de colegi ca (argintu’ viu), iubitor de
carte şi de semeni, pot să-l definesc o „flacără vie
pentru generaţiile viitoare”, fiindcă o viaţă întreagă a
luptat pentru o idee, un vis pe care şi l-a împlinit cu
mari eforturi şi sacrificii. Minunatul OM de înaltă
omenie, ajungând după ani şi ani de trudă... Rectorul
Universităţii Româno-Americane, profesorul univer si -

tar doctor ION SMEDESCU, ne uimeşte cu câtă tena -
citate şi-a urmat visul său de-a face totul pentru tinerii
studioşi, fiind alături de ei cu vorba înţeleaptă şi cu
fapta. Când în ziua înnorată de 6 octombrie 2008, iu -
bitul dascăl a păşit spre lumea celestă, eternitatea i-a
întins mâna ca unui bun creştin, iar eu am reuşit să-i
aduc un omagiu, cu ochii înlăcrimaţi, dragului meu
vâlcean, care în 2002, scria în cartea mea „FLOWER
CROWNS FOR THE HEROES – Cununi de flori pentru
eroi” – dedicată evenimentelor petrecute la 11 Sep -
tem brie 2001, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii,
că: „Este timpul să fim mai aproape unii de alţii, să ne
iubim semenii şi, ori de câte ori avem timp liber, să ne
întoarcem la poezie, fiindcă prin ea sufletele noastre
devin mai sensibile, în ea găsim armonia cuvântului,
liniştea de care avem nevoie să ne aducem aminte, ca
să veghem la libertatea noastră şi să nu-i uităm pe
aceşti eroi, să spunem STOP!... terorismului!”

Viaţa, Dumnezeu când ne-a dat,
Pământu-ntreg ne-a dăruit,
Şi ura neagră-a alungat...
Prin jertfa Lui ne-a mântuit.

Atâţia tineri, colegi, prieteni, oameni care-l cunos -
cuseră de-a lungul vremii ascultau cu pioşenie ruga
mea: „Dumnezeul nostru bun!... opreşte pentru o clipă
TIMPUL şi priveşte ce a realizat Rectorul Ion Smedescu,

cel care a fost o minte strălucită, un luptător neobosit,
ctitorul minunatei Universităţi Româno-Americane,
catedrală de învăţătură şi de cultură, loc sfinţit unde
va arde, fără întrerupere, flacăra vie a spiritului şi a
iu birii lui pentru generaţiile viitoare. Ascultă şoaptele
râurilor Cerna, Olteţ, Jiu şi ale Oltului, undele
tremurânde, mărgăritare de nestemate în picuri tu -
multoase care-şi plâng fiul iubit al Olteniei.
Doamne, fi bun şi ascultă şi cântecele acestor studenţi
minunaţi, care-i ofereă omagiu şi recunoştinţă pentru
tot ce-a făcut în folosul lor. 

Pentru noi, prof. ION SMEDESCU va rămâne o
amintire vie, un exemplu de urmat, fiind omul care nu
a precupeţit nici timp, nici bani, pentru binele celor
mulţi, datorie sfântă pentru urmaşi, de-a păstra ce-a
construit cu mintea şi cu sufletul şi de a duce mai
departe gândurile şi ideiile sale întru luminarea nea -
mului.  Din sferele cereşti, unde se află, ochiul său
vizionar va privi la noi, cei care-i ducem mai departe
opera. Prin munca noastră, de acum înainte, avem
credinţa, că-i vom îndeplini dorinţa de-a arăta lumii
întregi că acest colectiv de profesori şi de studenţi ai
Universităţii Româno-Americane sunt demni urmaşi
ai celui care ne-a fost părinte spiritual, prof.univ.dr
Rectorul Ion Smedescu.” 

Fiindcă eternitatea i-a conferit un loc de cinste
renumitului prof.univ.dr. ION SMEDESCU, rectorul
Universităţii Româno-americană, voi aminti câteva
fraze din cuvântarea memorabilă, pe care a rostit-o la
festivitatea desfăşurată cu ocazia deschiderii anului
universitar 2000-2001: 

„Ţelul nostru este nu numai să cultivăm
inteligenţe, pregătind specialişti de care are nevoie
societatea, ci şi acela de-a modela caractere, fără
de care nu ne putem integra în elita ţărilor
civilizate”, obiectiv atins în timpul vieţii dumnealui,
şi totodată ţel al celor care slujesc în această instituţie
de învăţământ superior, ca prin muncă, dăruire şi
patriotism să se situeze în permanenţă în rândul celor
mai buni.

Scriitor-compozitor MARIN VOICAN-GHIOROIU

IN MEMORIAM ION SMEDESCU

FLACĂRĂ VIE FLACĂRĂ VIE 
PENTRU PENTRU 

GENERAȚIILEGENERAȚIILE
VIITOAREVIITOARE

Încă ezit, dacă îmi e îngăduit, sau nu,
să opinez într-un domeniu, în care nu

am o expertiză profesională, dar cum poezia,
romanul sau orice operă de artă este
destinată nu doar specialiştilor ci oricărui
cititor, cu precădere amator de artă, îmi
asum această îndrăzneală. Departe de
mine, însă, intenţia de a face comentarii ce
ţin de specialistul filolog, dar mărturisesc
fascinaţia citind şi recitind tomurile de
sonete, pe care Nicolae Cabel le-a dăruit
publicului într-un crescendo de măiestrie.

Îmi este deosebit de plăcut să semnalez
apariţia unui nou volum de sonete „Cititor
în rouă”, semnat de Nicolae Cabel; al
doilea, publicat în anul �015 după „Corabia
cu plete”,  în continuarea celorlalte trei vo -
lume publicate în �014: „Aorta unei porto -
cale”, „Cronos pe balansoar”, „Alfasonete
şi alte poeme”.

De câţiva ani, consecvent, alături de co -
lectivul redacţional al „Cronicii Timpului”,
mereu în grabă spre multiplele obligaţii
pro fesionale, Nicolae Cabel, artist al imagi -
nii vizuale, cunoscut regizor documentarist,
format la şcoala unor valoroase personalităţi
ale filmului românesc, distins om de cultu -
ră, modest până la smerenie, exigent până
la manie asupra actului de creaţie, fin int e -
lectual, Domnia Sa este un sensibil şi pro -
fund poet, un magician al cuvântului scris,
dar mai ales un  aristocrat al Limbii Româ -
ne, cum tot mai rar se întâlneşte.

Acestea sunt argumentele pentru care
încerc să aştern câteva impresii, emoţii pro -
duse de lectura sonetelor. Admirabila măies -
trie a versificaţiei, muzicalitatea versurilor
fiind asemeni unei partituri de Bach, te co -
ple şesc prin bogăţia de semnificaţii, consti -
tu indu-se într-o discretă invitaţie la medita -

ţie, la introspecţie, la un recurs în tainicul
spaţiu privat ce este universul fiecăruia din
noi. Lectura fiecărui sonet, care te cucereşte
prin armonia imaginilor create de  poet  fa -
ce să nu rezişti imboldului de a-l reciti
pentru a-i pătrunde sensurile încriptate. Ca
artist al imaginii vizuale, poetul Nicolae
Cabel aduce în primele versuri ale sonetu -
lui universul natural cu pădure, flori, minus -
cule vieţuitoare, aştri cereşti, personaje ale epi -
cului popular, pentru a-i fi martor mărtu ri -

sirilor privind retrospectiv experienţe de
viaţă, meditând filozofic asupra unor decizii,
poate discutabile, asupra unor emoţii sen -
timentale... Acesta este modul în care citesc
poemele cu dorinţa de a reveni asupra
imaginilor în care sunt transmise reflexiile

de viaţă ale sensibilului autor. 
Ceea ce fascinează, în percepţia mea,

desigur, este individualitatea fiecărui sonet,
irepetabilitatea imaginilor şi fiorul unic al
fiecărui poem. 

În smerenia-i desăvârşită, poetul nu-şi
mărturiseşte iubirea pătimaşă numai pentru
Limba Română, el o atribuie, de pildă şi
Domnului Mihai primul întregitor de neam...
„ţărâna limbii-n veci neumilită/sfântă i-a
fost...” (sabie- ntreită).

Îi port recunoştinţă poetului Nicolae
Cabel pentru  a mă fi convins de minunăţia
Limbii române, de a-mi fi revelat potenţia -
lul comunicării unor atât de fine stări de
autentică emoţie… Mult prea adesea m-am
îndoit de mărturisirile acelor străini care-şi

exprimau admiraţia faţă de limba noastră
naţională optînd a o învăţa pentru o lectură
în original. 

Mănunchiul de sonete cuprins în acest
ultim tom sunt precum o pană divină, ce
vine să aline suferinţele, temerile, chinul
neînţelegerilor noastre, mult prea adesea
ajunse la violenţă.

Artistul şi regizorul Nicolae Cabel îşi
etalează măiestria şi gustul rafinat  în egală
măsură în exigenta preocupare de a oferi o
prezentare grafică potrivită cu  valoarea
conţinutului poetic; a ales pentru coperţi un
roşu grena (culoare regală), incitantă dar
caldă, cu un  galben ocru pentru scris; coper -
 ţile interioare, pe clapele acestora se află
consideraţia unui reputat poet, respectiv o
fotografie a autorului şi trecerea în revistă
a volumelor editate. 

Inedit este şi modul în care alege auto -
rul să desprindă din conţinutul sonetului,
ceea ce consideră a fi expresia (nucleu şi
esenţă) propunând-o ca titlu. Calitatea hâr -
tiei de tipar este ea însăşi superioară, în
culoarea ivoir-ului, cuvintele aşternîndu-se
ca într-un înscris caligrafiat.

Nu pot decât să-mi exprim bucuria de a
fi primit un asemenea dar. Mă onorează
şansa de-a mă fi apropiat de creaţia lui
Nicolae Cabel şi, pentru că prea multe vor -
be ar fi de prisos, nu-mi doresc decât ca
aceste rânduri să fie o modestă invitaţie,
către cititor, provocîndu-l în a încerca
experienţa mea, cu deplina convingere că
poate repeta bucuria descoperirii de noi
sensuri şi valori ale sonetelor cuprinse în
acest recent volum.

Dr. CLEMENTINA TIMUŞ

NICOLAE CABEL, POETUL NICOLAE CABEL, POETUL 
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LINIA DE MIRĂ

Colonel (r) dr. ION PETRESCU,
Fondatorul Clubului Militar Român de

Reflecție Euroatlantică

ARTA DE A NU FACE NIMICARTA DE A NU FACE NIMIC
PENTRU REUNIFICAREAPENTRU REUNIFICAREA

NAŢIONALĂNAŢIONALĂ

EPOCA INDICAŢIILOR PREŢIOASE
Nu. Nu este vorba de Epoca Nicolae Ceauşescu, ci

de aceea a ultimilor 25 de ani trăiţi în perioada postde -
 cem bristă. Una în care, pe plan economic, România a
devenit dama de companie a multor profitori de peste
hotare, cu largul concurs, recompensat regeşte, a unor
dregători temporari, de la Bucureşti, parte din ei tre -
cuţi ulterior în spatele gratiilor, cu timp alocat pentru
scrierea unor memorii publicate în tomuri pompoase,
ilustrate precum cărţi atribuite, în Occident, unor
vede te care măcar au meritat aplauze la scenă deschisă,
atunci când au evoluat în lumina reflectoarelor, spre
bucuria europenilor încântaţi că trăiesc clipe sublime,
irepetabile.

O Românie unde, aşa cum a dovedit, în nenumărate
rânduri, Direcţia Naţională Anticorupţie, diferenţa
dintre unele discursuri publice şi conduita practică a
emitenţilor alocuţiunilor respective, vizând prosperitatea
cetăţenilor mioritici, a fost aidoma celei de la cer la
pământ, cu diferenţe minore, în raport de palatele
unde au activat, mai degrabă în interes propriu, decât
cel naţional, o serie de ipochimeni, de tristă amintire.

Însă, pe plan imagologic, mai ales în chestiunea
reîntregirii naţionale, lideri politici succesivi au do vedit
o incredibilă putere de a amăgi o întreagă naţiune că
ei fac ceva util apropierii celor două maluri ale Prutu -
lui. Mai nimic, în perioada mandatelor lui Ion Iliescu.
Mai pierzând Insula Şerpilor, pe timpul unicului man -
dat al lui Emil Constantinescu. Mai acordând paşapoarte
româneşti, pe timpul deceniului în care la timona ţării
a fost Traian Băsescu. 

Nici la nivelul premierilor nu am stat mai bine. La
acest palier fiind lungă lista acelora care nici nu se
uitau spre Chişinău, decât ocazional, ca la o curiozi ta -
te istorică greu de înţeles. Excepţiile fiind Adrian
Năstase, care totuşi a ştiut că la Moscova este cheia
eliberării Chişinăului de efectele practice ale odiosului
Pact Molotov-Ribbentrop, dar intenţiile sale au fost
temperate dintr-un cabinet prezidenţial. Şi Victor Ponta,
care a dus totuşi conducta românească, cu gaze, până
la Ungheni, după care alţi actori au urcat pe scena na -
ţională a politichiei româneşti.

În privinţa miniştrilor de externe, singurul care a
făcut ceva concret a fost Bogdan Aurescu, care a câş -
tigat un proces în urma căruia a consfinţit drepturile
României asupra unei zone maritime anterior contes -
tată şi râvnită de Ucraina, fost stat sovietic, născut din
cenuşa URSS, ale cărui frontiere ţin de jocurile întâm -
plării geopolitice, nicidecum de drepturi istorice asupra
unor regiuni care au fost ale României, precum Bucovina
de Nord şi Basarabia de Sud, luate prin forţa armelor
de Moscova, nicidecum prin referendum. 

Alte ministere, din executivul de la Bucureşti, nu
mai contează în bilanţul ultimului sfert de veac, abia
reflectat în dosarul reîntregirii naţionale, pentru că
dincolo de vizite scurte la Chişinău, cu alocuţiuni mai
mult sau mai puţin inspirate, cu mediatizări conjuncturale,
prea multe ajutoare concrete nu au trecut din dreapta
în stânga Milcovului de azi, Prutul lacrimilor noastre. 

Cu toate acestea, de la preşedinţii  amintiţi, la
nivelul miniştrilor şi celor care le-au fost prin preajmă, în
dialogul oficial, dezirabil frăţesc, dintre Bucureşti şi
Chişinău, singura notă comună au fost indicaţiile
preţioase. Preţioasele ridicole…

Sintagma „să se facă” a devenit cea prin care poate
fi uşor recunoscută orice alocuţiune demagogică.
Demagogică prin diferenţa clară, dovedită ulterior,
între intenţiile frumoase, nobile şi realitatea tristă,
inclusiv azi, din teren. 

ASCUNDEREA ÎN SPATELE
PRETEXTELOR INVENTATE

De la Ion Iliescu la Klaus Werner Iohannis, princi -
pala temere, nerecunoscută public, a fost posibila
reacţie negativă a Kremlinului la intenţia începerii
unui dialog iniţial politic, apoi diplomatic, pe tema
normalizării fireşti, a relaţiilor multiple, inclusiv eco -
no mice, dintre România şi Federaţia Rusă. 

În traducere liberă, dacă Germania - condusă de
Angela Merkel, cancelarul ce îşi asumă rolul de
administrator, de facto, al Uniunii Europene, care nu
este încă Statele Unite ale Europei, deşi asta se doreşte
la Berlin – a menţinut dialogul politic, cel diplomatic
şi relaţiile comerciale substanţiale, cu Rusia, în pofida
agresiunii militare a acesteia contra Ucrainei şi a
intervenţiei militare a Federaţiei Ruse în Siria, de ce
alte state europene, precum România, ar trebui să nu
promoveze principiul win-win? 

Traian Băsescu afirma că ori de câte ori a încercat
să abordeze chestiunea Basarabiei, cu Vladimir Putin,
acesta evita sau refuza să discute problema României
răsăritene. 

Cu toate acestea, diplomaţia
rusă are calităţi ce nu pot fi igno -
rate şi chiar trebuie valorificate
de diplomaţii români. Dar pentru
a se ajunge la masa dialogului
trebuie acţionat inteligent. Nu
numai la Moscova.

BĂRBAŢI DE STAT
De pildă, în ediţia sa electronică,

din 15 ianuarie 2016, publicaţia
macedoneană „Independent.mk.”
insera rândurile de mai jos, cu
titlul „Preşedintele C.E. Junkers
consideră că reunificarea Ciprului
este posibilă în şase luni”.

Preşedintele Comisiei Euro -
pene, Jean-Claude Juncker şi-a
exprimat convingerea fermă că
negociatorii vor ajunge la acor -
dul final în următoarele şase luni
pentru reunificarea Ciprului.
„Sper că se întâmplă, ne plac
foarte mult ciprioţii. Ei sunt foar -
te eficienţi şi inteligenţi, bine edu -
caţi şi oameni foarte muncitori,

de ambele părţi ale insulei - a subliniat Juncker.
Negocierile de pace au început în luna mai, 2015, cu
medierea ONU. Liderul grecilor ciprioţi, Nicos
Anastasiades şi liderul ciprioţilor turci, Mustafa
Akinci au anunţat joi că se vor întâlni cu secretarul
general al ONU, Ban Ki Moon, la Forumul Mondial
Economic de la Davos, pentru a intensifica procesul
de pace. Pentru reunificarea Ciprului, care a fost îm -
părţit în 1947, o serie de aspecte discutabile trebuie să
fie rezolvate, în ceea ce priveşte divizarea teritoriului,
atribuţiile privind competenţa judiciară şi drepturile de
proprietate. Ulterior, acordul obţinut, trebuie să fie
aprobat de către cetăţeni.”

Înlocuiţi, în textul de mai sus, Cipru cu România, pe
cei doi lideri ciprioţi menţionaţi, cu preşedinţii
României şi Republicii Moldova. Apoi luaţi în calcul
dezirabila începere a negocierilor de reunificare pe 27
martie 2016 şi finalizarea lor la 1 Decembrie 2016, zi
în care parlamentul de la Chişinău ar cere reîntregirea
ţării, iar legislativul de la Bucureşti ar saluta şi accep -
ta solicitarea reprezentanţilor europenilor din România
răsăriteană. 

O iluzie? Da, dacă nu vom avea adevăraţi bărbaţi
de stat. 

NOTA BENE: Rândurile de mai sus sunt şi urmarea vizionării,
pe micul ecran, a unei discuţii sterile, despre reîntregirea naţională,
la care au participat…Nae Caţavencu şi alţii ca el… adică şapte
invitaţi antiunionişti sau conaţionali dubitativi, alţi doi fiind invitaţi
pe post de pete de culoare unioniste, iar trei alţi interlocutori s-au
pronunţat la telefon, cu rezerve personale deja cunoscute. Per total,
formula  a fost clară. Unirea a fost abordată, acum nu se poate,
poporul se poate duce liniştit la culcare şi pe 24 ianuarie şi pe 27
martie. Şi asta pentru că undeva, mai sus, cineva trebuie să fie
mulţumit că a ieşit concluzia dorită. Nu îi supărăm pe ruşi. Haraşo...

Din păcate, acesta este crudul adevăr, atunci când privim, retrospectiv, modul
în care, în spaţiul mioritic s-a acţionat de la Vlădică, până la Opincă, după
decembrie 1989, în vederea conceperii, iniţierii, concretizării unor acţiuni
diplomatice serioase vizând reglementarea relaţiilor cu un stat vecin de talia
Federaţiei Ruse şi ducerea unei campanii inteligente, în capitalele statelor ce
contează în ecuaţia strategică a Europei, privind harta acesteia de la Vest la Est. 
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NICOLAE VASILE: Sunteţi o firmă de
înaltă tehnologie, cu capital românesc, ce
rezistă concurenţei acerbe din prezent.
Care este segmentul de piaţă, principal, pe
care activaţi?
ION POTÂRNICHE: Este cunoscut
faptul că ICPE ACTEL S.A. este un
producător de soluţii puternic personalizate şi
echipamente de acţionări electrice, de
mare putere cu automate programabile,
destinate unor domenii de maximă
importanţă, precum forajul marin şi
terestru, energie electrică, industrie,
transport, agricultură. Aceste domenii
de activitate reprezintă o tradiţie, de 65
de ani, pentru specialiştii societăţii
ICPE ACTEL, la care adaugă
permanent soluţii noi, moderne care
conferă eficienţă energetică sporită, de
la producător până la consumator. 

Având în vedere preponderenţa
firmelor străine pe piaţa internă, în ce
relaţie sunteţi cu acestea, de
concurenţă, de complementaritate, de
colaborare în proiecte comune etc.?
Dată fiind poziţia ICPE ACTEL pe piaţa
de profil, oricare dintre relaţiile amintite
sunt posibile. Există un statut special pe
care producătorii de componente de

electronică de putere ni-l acordă şi
anume acela de partener în sistem de
integrator. Relaţia cu constructorii de
echipamente pentru foraj şi cu cei de
echipamente pentru generare de energie
electrică este de complementaritate.

Dacă aveţi export de produse sau de
capital, cum consideraţi că este mediul
economic românesc în comparaţie cu
cel de pe pieţele externe unde sunteţi
activ?
Deşi economia românească a cunoscut
o dezvoltare completă, în prezent trece
printr-o etapă de tranziţie prelungită.
Lipsa unei strategii de dezvoltare
economică naţională şi a unor programe
de coordonare la nivelul ministerelor
responsabile de soarta economiei
româneşti, o legislaţie care nu asigură
protecţia producătorului român sunt
câteva cauze care frânează activitatea
firmelor româneşti. 

Am ajuns la situaţia în care forţa de
muncă înalt calificată este esenţială
pentru succes, cum vă recrutaţi
specialiştii şi cum reuşiţi să-i păstraţi?
Profesionalismul ridicat al colectivului
angajat la ICPE ACTEL a fost din
totdeauna cheia susccesului. De aceea şi
în momentul de faţă considerăm că
această forţă trebuie păstrată şi

întinerită. Faptul
că media de vârstă
a angajaţilor de la
ICPE ACTEL este
de 35 ani este îmbucurător. În timpul
activităţii de colaborare didactică
susţinută la Universitatea Valahia din
Târgoviște şi la U.P. B., Facultatea de
Inginerie Electrică, am avut ocazia să
cunosc tineri de valoare, dornici să se
afirme într-un mediu specific de
cercetare, pe care i-a atras activitatea de
la ICPE ACTEL. De asemenea, prin
programele de practică la întreprinderi,
organizate la nivelul învăţământului
superior, am cunoscut şi ne-au cunoscut
tineri studenţi din ultimii ani de studiu,
care ulterior au optat pentru angajarea
la ICPE ACTEL.

Ce părere aveţi despre climatul de
afaceri românesc, despre relaţiile cu
autorităţile?
Trecerea de la economia socialistă la
economia de piaţă a însemnat destul de
mult timp. Lucrurile au evoluat din
mers, fără o perspectivă de ansamblu,
fapt care trebuia compensat de către
specialişti prin clarviziune, siguranţă,
hotărâre, spirit antreprenorial şi multă
cunoaştere, în domenii precum cel
financiar şi cel juridic, pe lângă acela
pur tehnic. Relaţiile cu autorităţile sunt

de sprijin din partea noastră, uneori şi
reciproc. Acestea nu şi-au înţeles, încă,
foarte bine rolul de coordonator al
economiei naţionale, fapt care, de cele
mai multe ori, se simte, ca o frână, în
activitatea economică.

Aveți, în încheiere, comentarii privind
situația generală a cercetării și a
inovării în România?
Un factor de progres important pentru
orice economie este inovarea. Rolul
cercetării devine covârşitor în această
ecuaţie şi, prin urmare, trebuie să se
asigure pârghii de susţinere şi finanţare.
După cum se ştie, în România, 0,39%
din PIB revine cercetării, spre deosebire
de ţări avansate, care ştiu că trebuie să
investească, în această direcţie, dacă
vor să meargă înainte. 

Deşi ICPE ACTEL a participat la
competiţiile din cadrul PNCDI, prin
care a derulat câteva proiecte, societatea
a trebuit să reinvestească, anual,
jumătate din profitul său pentru
menţinerea, pe piaţă, de soluţii noi şi
personalizate pentru clienţi, care să
asigure eficienţa energetică necesară şi
dorită.

NICOLAE VASILE în dialog cu ION POTÂRNICHE,
Director General al ICPE-ACTEL București

Poezia Doinei Bârcă este inspirată din ideile de
unitate, în jurul său,al familiei şi satului natal,
precum şi de bucurie, pentru anumite eveni -
mente trăite. Volumul de faţă adaugă o
ideie nouă de expansiune a universului poetic,
reprezentată, încă din titlu, prin simbolul
ferestrei. Deschide astfel sistemul, unde
fluidul esenţial, în sensul teoriei constructale,
este spiritul uman reprezentat prin
sentimente şi nevoia de comunicare. 

Locul faptelor rămâne satul natal, Cervenia, de
unde pleacă toate: CERVENIEI ȘI
ALOR MEI: Satul meu cel liniştit,/ Gura
mea de rai,/ Asta e Cervenia/ Verdele meu
plai.// Împlininire, nemurire,/ Dragoste şi
flori,/ Gândul la parinţii mei/ Toate-mi
dau fiori. Se defineşte întâi pe sine, în
poezia ZIUA MEA: De ziua mea, în
zborul vieţii,/ Cu dorul dus al tinereţii,/
Mă întreb dacă aş vrea,/ Să-mi doresc
câte ceva. Apoi îi introduce în text pe
tatăl şi mama sa: TATĂLUI MEU: Tata
era statuie vie,/Înalt, cu părul grizonat,/
Cu ochii blânzi şi verzi ca lacul, /Cum
alţi-n viaţă n-am aflat,/ respectiv poezia
MAICA -Ce mai faci tu Maică dragă?/
Uite, părul ţi-a albit!/ – Din prea mult
drag pentru tine,/ Am îmbătrânit. Mama

este prezentată, printr-o
frumoasă metaforă, precum
un copac, în poezia
COPACUL: Tot ce-atingea
el mângâia,/ Din suflet îl
doream nemuritor…/ Pentru

c-acel Copac era,/ Puternică şi blândă,
MAMA mea!
Problemele existenţiale ne conduc adesea
spre discuţia interioară, cu sufletul
nostru, vezi poeziile FEMEIE, CE EȘTI
TU?: Femeie… de fapt ce eşti tu?/ Să fii
oare poem in proză?/ Grijă, smerenie,
trăiri/ Toate venind de la geneză?/ Să fii
culoare, bibelou;/ Ori muză sfântă în
creaţii?/ Mireasmă, adiere dulce,/ Ori
paradis plin de senzaţii?  
DESTINUL NE- A ALES?: În slalomul
ce l-am făcut,/ Pe tot parcursul anilor,/
Sunt sceptică şi mă întreb:/ Destinul ne-a
ales întâmplător?/ Ori soarta ne-a fost
aranjată,/ Cu-n drum trasat cît mai exact?/ Noi
l-am parcurs firesc, poate în grabă…/
Gândind că noi l-am ordonat, respectiv
poezia DE VORBĂ CU VIAȚA: Nu mi-am
imaginat, copil fiind/ Că Viaţa chiar şi
crudă poate fi …/ Iar pe cărarea ce-ţi
aşterne,/ Sigur te poate amagi!/Şi-aş vrea
cateodată ca să pot,/Păzită în speranţă să
mă ştiu,/Pe drumul care mi-l impune
Viaţa,/ şi pregătită pentru tot să fiu.

Întrebările, chiar dacă dor, duc totuşi la
răspunsuri. Acestea sunt extensia fiinţei
noastre, prin apariţia copiilor, poezia AȚI
APĂRUT (baieţilor mei) Au apărut
precum un dar,/ şi eul meu l-aţi primenit,/
Fără de voi aş fi rămas,/ În locul ce m-am
prăbușit. Toată construcţia vie, trăindă a
familiei se leagă în mod indestructibil de
ceva material care ne protejeză, şi caruia

la rândul nostru îi dăm suflet. În poezia 
CASA MEA: Stâncă neclintită,/ Unită-n
iubire,/ Vegheată de-o stea,/ Asta-i casa
mea!, sau COMORI DE SUFLET:
Cervenia, locul copilăriei mele,/ Mă
aşteapta cu iarba în care am visat,/ Mă
încălzeau tristeţea şi dorul de acasă,/ De
melancolie-aş fi vrut să mă dezbrac.

Următoarea etapă de extensii o reprezintă
prietenii de suflet, elemente de structură
ale construcţiei noastre spirituale, cărora
autoarea le consacră un spaţiu prin
dedicaţiile primite de la aceştia. Volumul
se încheie cu o serie de poezii cu şi
despre copii, în care rolul central îi revine
iar Mariei, nepoata autoarei.

Poezia Doinei Bârcă este rezultatul unei
stări poetice care în mod automat se
transformă şi într-o cură poetică, ce ne
tratează pe toţi de acel ceva care ne
conduce la inspiraţie dar care nu apare
niciodată explicit în text. Ataşamentul
sufletesc faţă de tot ce o înconjoară, face
din Doina Bârcă o persoană de o
sensibilitate deosebită. O boală la cei
apropiaţi îi declanşează reale probleme
existenţiale, iar dispariţia nucului din
curtea părintească este similară unei
ipotetice dispariţii a lunii de pe cer.

Locul faptelorLocul faptelor
rămâne rămâne 

satul natal satul natal 

NICOLAE VASILE
Recenzie la Volumul de poezie „Ferestrele
bucuriei”, autor DOINA BÂRCĂ, publicată de
Editura LAURENT, Bucureşti, 2015

Capitalul românesc  Capitalul românesc  
în înalta tehnologieîn înalta tehnologie
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Verdeaţa, verdele care însoţeşte

urările de sănătate, belşug şi de viaţă
lungă, semnifică tocmai perenitatea,
tinereţea veşnică, sănătatea pe care
trebuie să le aibă cei uraţi în Noul An,
iar podoabele colorate, probabil că au
rolul de a chema bogăţia, fertilitatea
asupra gospodăriei urate.

Clopoţelul şi bâta (toia -
gul) au menirea de a alunga
spiritele rele. I. Ghinoiu
vede în beţele de lemn utili -
zate în noaptea de Anul Nou,
în alte zone ale ţării pentru
diverse ritualuri, „un sub sti -
tut al divini tă ţii”, un simbol
al timpului vechi care moa -
re şi se naşte din nou.

De asemenea, uratul cu
ramuri verzi îl regăsim şi la
romani, cu ocazia începu -
tului de an, care se dorea a
fi norocos pentru fiecare. În
această primă zi din an, la
darurile pe care şi le făceau
unul altuia, se adăugau şi strenele,
adică ramurile de laur. „Această datină
cu ramuri era veche, şi în legătură cu
zâna Strenia, zâna de binecuvântare şi
de fericire a sabinilor.” 

Aşadar, ramurile verzi, toiagul sau
beţele utilizate la înnoirea timpului
aveau menirea de a aduce sănătatea,
prosperitatea, belşugul asupra celor
uraţi. Ele, aşa cum spuneam, pot fi
„un substitut al divinităţii”, dar şi un
simbol al Arborelui Vieţii, al perfec -
ţiunii, al Arborelui Cosmic care reface
legătura dintre pământ şi Cer, dintre
muritor şi Divinitate, dintre creatură şi
Creatorul său.

O altă sărbătoare în care se uti -
lizează ramurile verzi, de data aceasta
de salcie, este sărbătoarea Floriilor,
dedicată înainte de Hristos, renaşterii
naturii, abundenţei vege ta ţiei şi flo -
rilor, fertilităţii semănăturilor şi zeiţei
Flora.

Astăzi, ramurile de salcie sfinţite
de preot în biserică se aduc acasă, se
pun la icoane, la grajd, la stupină, în
grădina de legume. Ele au rolul de a
feri de necazuri şi de boli familia, de
a aduce prosperitatea în întreaga
gospodărie. „Ramurile de salcie,
simboluri ale vegetaţiei de primăvară,
erau la loc de cinste: se duceau la
biserică pentru a fi sfinţite, se foloseau
la farmece şi descântece, căpătau
valoare de medicament pentru vinde -
ca rea diferitelor boli, se păstrau pentru
a opri prin mijloace magice grindinile
şi furtunile distrugătoare, pentru a
fertiliza cu ele stupii şi vitele, etc.”  

Tot ramuri verzi, de data aceasta
de fag, se folosesc şi la sărbătoarea
Sfântului Gheorghe. În satele din
Zarand, încă, se păstrează obiceiul
de a aduce din pădure, în ajunul zilei
de Sf. Gheorghe, ramuri verzi de fag.
Ele se pun în porţi, pe garduri, la
grajd, la streaşina casei. Simion Fl.
Marian spune despre aceste crengi că
sunt „simbolul descuierii pământului
de către Dumnezeu, acesta rămânând
astfel, până la Sâ-Medru”.

J.G. Frazer, referindu-se la aceste
crengi, susţine că ar întruchipa „spiri -
tul roditor al vegetaţiei. Aşezarea la 1 mai
sau 23 aprilie a unei crengi verzi în faţa
casei, se trage din credinţa în puterea
fertilizatoare a spiritului arborelui.” 

Se poate, astfel, deduce că odată
cu aducerea acestei crengi din pădure,
se transferau în sat toate binefacerile

pe care spiritul arborelui are puterea să le acorde. 
Ramurile verzi, puse la grajduri, au rolul de a feri vitele

de atacul strigoilor, care astfel, nu le mai pot fura laptele, nici
nu le mai pot poci (îmbolnăvi). (inf. Iusco Ileana, Ribiţa)

Păstrate cu grijă peste an, ramurile respective se
foloseau la aprinderea cuptorului în vară, când se va coace
prima pâine din grâul nou. (inf. Iusco Ileana, Ribiţa)

Aşa cum aminteam anterior, atât utili zarea ramurilor de

salcie sau fag, precum şi a spicelor de grâu
împletite la recoltare nu numai sub forma
cununii, ci şi sub forma unui arbore cu
şapte sau trei braţe, ne duce la aceeaşi simbo -
listică, la acelaşi arhetip ancestral al Arborelui
Vieţii, furni zor al energiilor vitale, al
regenerării, al fertilităţii, al vieţii fără sfârşit.

În 14 septembrie în ortodoxie se sărbă -
toreşte Ziua Crucii, ca simbol al Mântuirii
neamului omenesc prin jertfa pe cruce a lui
Iisus, izbăvitorul omenirii, Cel care ne-a
scos de sub incidenţa păcatului adamic.

În ortodoxie, crucea nu este numai un
simbol al durerii, al umilinţei, al jertfei şi
al morţii, ci şi un simbol al biruin ţei Vieţii
asupra Morţii, al luminii asupra întunericu lui, al biruirii
iadului cu tot cortegiul său de păcate şi de dureri. Crucea
aduce în lume bucuria nemăsurată a Învierii lui Iisus şi a
izbăvirii noastre.

Însă, crucea nu este numai un simbol creştin. Ea apare
ca unul dintre simbolurile majore ale strămoşilor noştri
daci, pelasgi şi chiar, mai departe, la civilizaţia cucuteniană
dezvoltată pe teritoriul ţării noastre în urmă cu şapte mii de
ani. Crucea, sub diverse variante (svastică, tetrascel, triscel,
crucea gamată, etc.) era în trecut un simbol al zeului suprem,
al timpului, al soarelui, al norocului, al fertilităţii, etc. Dar
ea era văzută, de multe ori, şi ca un simbol al Arborelui
Vieţii, al Arborelui Cosmic. Mircea Eliade referindu-se la
simbolismul acestuia, spune: „Creştinismul l-a folosit, l-a
interpretat şi l-a extins. Crucea, lucrată din lemnul Binelui
şi Răului, se substituie Arborelui Cosmic.” Totodată,
„mântuirea relevată prin Cruce nu anulează valorile
precreştine ale Arborelui Lumii, simbol prin excelenţă al
unei renovatio integrale; dimpotrivă, Crucea vine să
încoroneze toate celelalte valenţe şi semnificaţii.”

Sub o formă mult mai explicită se foloseşte POMUL în
obiceiul de colindat al cetelor de feciori, în câteva sate din
Zarand; Dumbrava de Jos, Sălătruc, Reţ, etc. Astfel, de
Crăciun, conducătorul cetei de colindători, care se numeşte
„primar mare”, pe toată durata colindatului  poartă în mâna
dreaptă un „Pom”. Acesta este confecţionat dintr-un schelet
de lemn şi sârmă care imită un copac în miniatură, pe care
se leagă flori şi „primuri” din hârtie creponată de culoare
albă. „Pomul” este decorat, în fiecare an, de câteva fete,
prietene cu feciorul care conduce ceata colindătorilor. (inf.

Josan Ioan, Dumbrava de Jos)
În timpul colindatului „pomul” are rolul de a marca

anumite momente, mai importante, din ceremonialul
colindei. Prin ridicarea sau coborârea lui, feciorul „primar
mare”, comandă începerea sau încetarea colindei. Tot prin
ridicarea pomului sunt îndemnaţi muzicanţii să înceapă
cântecul de joc. Prin coborârea lui este oprită muzica. De
asemenea, pomul este „jucat” şi „săltat” în timpul jocului,

probabil el fiind şi un atribut al fecioriei, al masculi -
nităţii, al vigorii. Prin intermediul său, feciorii care merg
să colinde fetele de măritat, anunţă că sunt buni de
însurătoare. De altfel, „pomul” utilizat în ceremo nialul
nunţii este asemănător ca aspect cu „pomul” cetei de
colindători.

Crăciunul, ca şi Anul Nou, face parte din sărbă -
torile legate în străvechime de ritualurile de înnoire a
timpului, de moarte a „timpului vechi” şi intrarea
într-un timp „nou”, sacru, un timp al începuturilor.
Timpul se reînnoieşte odată cu „moartea” şi „naşte -
rea” Soarelui, la solstiţiul de iarnă. „În schema gene -
rală a riturilor de renovare a timpului, zeul cel mai
adorat trebuia să moară şi să renască, în mod
spectacu los, în perioada crizei cosmice (înălţimea

maximă atinsă de soare pe cer, ziua cea mai
mică din an). Orice cumpănă a anului putea
fi depăşită numai dacă se plătea tributul
mitic al morţii şi al învierii zeului sau al
substi tutului său (plantă, animal, om).”

Pentru a ajuta soarele să prindă puteri,
să-şi mărească lumina, căldura, radiaţia erau
aprinse focuri în case, pe dealuri. Referitor
la acest vechi obicei putem exemplifica cu
obiceiul cetelor de „pizăraşi”, din satele
comunei, copii sub 8 ani, care mergeau la
colindat, cu un toiag în mână, în Ajunul
Crăciunului. În timp ce colindau, scormo -

neau şi  băteau jarul din vatră cu aceste toiege împodobite
la fel cu cele de Anul Nou. Aceste practici erau menite să
ajute Soarele, să-i sporească puterile, forţa şi căldura, să-l
ajute să „renască”.  

Iată ce povesteşte Clej Antiţa din satul Ribicioara despre
acest obicei: „Mergeam la toate casele şi ne sloboza gazda
în casă şi nu ne dădea pizărăii până nu punea o lopată de jar
în mijlocu’ căsii şi trâbuia să jucăm, să ne prindem copiii
de mâini roată, să jucăm pă jar, aclo, să dăm cu bâtele, până
îl stânjem.” Aici avem o referire  la „moartea soarelui”,
moartea Anului Vechi, a Timpului Vechi cu tot ceea ce a
fost rău, negativ, imperfect în anul care a trecut.

Revenind la cetele de feciori colindători, se poate spune
că utilizarea „pomului” printre altele, şi ca simbol al Arbo -
relui Cosmic, avea rolul de a da sacralitate momentului, de
a ajuta să sporească lumina solară, de a întreţine viaţa, dar
şi de a sublinia că respectivul moment al Crăciunului, al
solstiţiului de iarnă, al reînnoirii timpului, dar şi al lumii
(metacosmesis) este un timp sacru al „paradisului primor -
dial”, al începuturilor, al creaţiei perfecte neatinsă de
trecerea timpului.

Se poate concluziona din exemplele de mai sus, că aşa
cum susţine şi Mircea Eliade, „simbolistica Arborelui
Cosmic se articulează în jurul ideii de Cosmos viu în
continuă regenerare. Simbol al vieţii, în continuă evoluţie,
în ascensiune spre cer, arborele evocă întreg simbolismul
verticalităţii şi slujeşte drept simbol pentru caracterul ciclic
al evoluţiei cosmice: moarte şi regenerate.” (...)Im
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E dimineață.
Urc încet dealul din spatele casei. Mă
duc să aduc lapte de la casa din vârful
lui.
Sunt un „client” fidel, dovadă că am
albit de când „duc” lapte din vârful
dealului, de la nană Doină. 
Urcușul e greu, dar merită. Meritau și
laptele, și priveliștea care mă așteptau
în vârf. De fiecare dată, când ajung
sus, mă odihnesc și privesc satul de la
picioarele mele.

De cele mai multe ori am motive să
fac și câteva poze.
Astăzi, doar mă odihnesc și privesc.
Ridic, apoi, puțin, portița de lemn, ce
știu că prinde într-o piatră, și intru în
grădină.
Din stânga, din grajd, se aude susurul
subțire al laptelui muls umplând
şiştarul1. 
E semn că am ajuns prea devreme.
Pregătit să aștept, mă așez pe grinda
de jos a târnațului bătrânesc, de felul
celor fără de palanc�. 
E brăzdată de șanturile
săpate de ploile ce au tot
spălat-o, începând cu anul
1850, când, așa cum
grăiește inscripția de pe
meșter-grindă, a fost cons -
truită casa.
Sunt un obișnuit al locului, așa că
prezența mea trece nebăgată în seamă.
Câinele nu mă latră, găinile își văd
mai departe de ciugulit.
Un vițeluș, de curând fătat, țopaie în
bătătură, iar doi viței mai măricei se
ospătează, în tihnă, din fânul ce încă
n-a fost descărcat.
Privirea îmi stăruie pe fânul din car.
Regăsesc imaginea carului de

altădată, dinainte de colectivizarea
agriculturii3. E frumos greblat (ca să
nu te râdă lumea!), cu fânul bine
presat, între loitriile carului cu lemnul
acela lung și gros, numit „rudă”.
Grebla e înfiptă cu coada în lungul
fânului, iar furca își găsește și ea
sprijin în spatele carului.
În schimb carul, carul de lemn, a fost
înlocuit cu cel de fier, cu roți de
cauciuc, numit, probabil, din cauza
acestora, ștraf 4. 
Iar tractorul a luat locul boilor.
Recunosc că un car cu roți de cauciuc,
tras de tractor, e mai eficient decât
carul cu boi. 
Dar eu, care sunt un prizonier al
amintirilor, regret dispariția, de pe
ulița satului, a carului tras de boi,
însoțit de pocnete de bici.
Revăd, cu ochii minții, boii pășind rar
și apăsat, imperturbabili la tot ce se
întâmplă în jur, simbolizând
statornicia și trăinicia satului
românesc.

După colectivizare au mai rămas boi
în tablourile lui Grigorescu, în
versurile romanței „Car frumos cu
patru boi”4 și, ca o curiozitate de
gradină zoologică, în satele ce n-au
fost cooperativizate.
Din fericire eu am apucat boii. Boii lui
bunicul. 
Aveau un grajd doar al lor și era una
din perechile de boi admirate în sat.
Când erau scoși din grajd pășeau,

făra grabă, și de bună voie, spre jugul
care-i aștepta, conștienți, parcă, de
rolul lor important în bunul mers al
gospodăriei. 
Dar, ca toți boii din sat, aveau și ei
parte și de o odihnă binemeritată.
După ce se termina cu aratul de
primăvară erau scoși la pădure și
lăsați să pască zi și noapte, până în
mijlocul verii, când începea strânsul
recoltei. În vale îi aștepta adusul
snopilor de grâu, căratul fânului,
dusul prunelor, aratul de toamnă și
trasul lemnelor din pădure. 
Nici iarna nu leneveau. Când pămân -
tul îngheța erau înjugați și puși să
tragă sania cu care se ducea gunoiul
pe holde…
La atâta muncă, vai de boii ai căror
stăpân nu era duhănaş5!
Din lumea amintirilor mă trezesc pașii
ce se aud dinspre grajd. Împovărată
de ani și de greutatea șiștarului plin
cu lapte, trece pe lângă mine, în drum
spre conie6, nană Doină. 

Din mers îmi spune, ca de
obicei:
„A venit domnul să ducă
lapte”.
Lapte și amintiri, adaug
eu, doar pentru mine…

1şiştar-vas în care se mulge laptele
2palanc-ingraditura din scândură
3colectivizarea agriculturii în România
a început în 1949 și s-a terminat în
1962.
4ştraf-camion
5conie-bucătărie
6duhănaş-fumător

Text și foto: Mut Liviu-Dan

Fotografia a fost făcută în vara anului �011, în grădina familiei Leucean din Țebea

Fals tratat de etnografie

Carul cu boiCarul cu boi
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VALENTIN 
TĂNASE„Ca orice spirit universal

este măcinat de perfecția
lucrurilor...”

”As any universal spirit,
he is born by the

perfection of thing ...”

(Radu Bâlbâie)


