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O pagin[
din jurnalul lui
Titu Maiorescu
`n arhiva
Informa\ia Zilei

~n memoria
poetului
Petre Stoica
Zilele Culturii Na\ionale nu
`nseamn[ numai recit[ri, dansuri ;i
c]ntece pe versurile lui Eminescu.
~nainte de toate ar trebui s[ `nsemne
o retrospectiv[, o dezbatere de idei pe
marginea actului cultural `n
general. Fiind vorba despre Titu
Maiorescu, cu ocazia Zilelor Culturii
Na\ionale nu ar fi lipsit de interes s[
se dezbat[ teza “formelor f[r[ fond”,
o tem[ mereu actual[.
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Personalit[\i
ale culturii
din \ar[
;i str[in[tate
prezente
la Poesis
Cum a reușit "Poesis" să se afirme în
plan național - și european? Credem că e
important să reamintim celor de azi - în
primul rând, prin proiectul ei ambițios - a
fost prima revistă "de poezie" din
România de după Revoluție. Apoi, a fost
"programul" valoric susținut - deschiderea
spre generația "optzecistă" dar și spre
marile valori naționale cu atragerea unor
scriitori europeni. O sumară "repede
ochire" în șirul celor care au fost aici va
spune totul despre impactul și audiența pe
care a creat-o "Poesis".
PAGINA 5

Corina Chindri;< “profesorul este 200 de ani de la Revolu\ia Comunismul moare,
motorul schimb[rii în educa\ie” lui Tudor Vladimirescu
dar nu se pred[
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TRADI}II
172 de ani
de la na;terea
lui Badea Câr\an
Născut la 24 ianuarie 1849, Badea Cârțan a fost un neobosit militant pentru independența românilor din Transilvania.
Toată viața și-a dedicat-o pentru unirea
românilor din Transilvania cu cei din Vechiul Regat.
A văzut lumina zilei la Cârțișoara, Sibiu, acum 172 de ani, și a decedat la 7 august 1911, fiind înmormântat la Sinaia.
Badea Cârțan a luptat pentru românii
din Transilvania care aparținea, la vremea
respectivă, de Imperiul Austro-Ungar. Cea
mai importantă armă cu care a făcut acest
lucru a fost cartea. Pe parcursul a 30 de
ani, a trecut munții în Transilvania, având
în traistă sute de cărți românești. A ajuns
de multe ori în capitala București, unde a
învățat despre istoria poporului său, de la
oameni de cultură. Dorind să vadă cu proprii ochi dacii de pe Columna lui Traian,
Badea Cârțan a luat-o pe jos până la Roma.
În ianuarie 1896, a făcut, 20 de zile până
în capitala Austriei, Viena. De acolo, tot
pe jos, a făcut 23 de zile până în capitala
Italiei, Roma. Badea Cârțan s-a dus mai
întâi la Columna lui Traian. "Cum era singur și al nimănui, cum se făcuse seară, sa așezat pe trotuar și s-a culcat la picioarele
Columnei. A doua zi dimineața, trecătorii,
polițiștii, ziariștii, au avut o revelație< un
țăran din Corjați, un dac la picioarele Columnei lui Traian.
Presa din Roma a publicat numeroase
articole care au făcut senzație în jurul românului ajuns pe jos, la Roma< "Un dac a
coborât de pe Columnă> cu plete, cu cămașă și cușmă, cu ițari și cu opinci”.
A fost întâmplarea care i-a deschis
multe drumuri, atât în mediul politic italian, cât și în presă, și cultură. A fost primit
cu prietenie și deschidere peste tot.
Și-a dedicat o bună parte din viață călătorind în Ungaria, Italia, Austria, Egipt,
Elveția, Germania, Ierusalim, dar nu a neglijat nici țara sa. În fiecare din călătoriile
sale a urmărit să cunoască strămoșii poporului său și ce au lăsat aceștia pentru
posteritate. Astfel, a ajuns să fie îndrăgit și
prețuit de către oamenii politici din Vechiul
Regat, de către patrioți, de oamenii de cultură. Dat fiind că îndrăgea cărțile românești mai presus de orice, Badea Cârțan a
cerut, de două ori, permisiunea de a face
negoț cu ele. Avea însă ceea ce se consideră
și în ziua de azi un mare defect, și anume
obișnuia să spună ce gândește. Pentru acest
lucru, Badea Cârțan nu a primit autorizație, la prima lui solicitare de a vinde volume
în limba română, iar a doua oară a fost
arestat.
S-a stins din viață la 62 de ani, în 1911,
fără să vadă cu ochii visul său< ziua întregirii tuturor românilor. Pe mormântul său
au fost gravate următoarele cuvinte< „Badea Cârțan doarme aici visând întregirea
neamului său”.
Spre cinstirea memoriei sale, în satul
natal Cârțișoara există un muzeu cu obiecte care i-au aparținut și se numește "Muzeul
Etnografic și Memorial Badea Cârțan". Tot
pentru a-i aduce un omagiu post-mortem,
autoritățile din Bistrița i-au ridicat o statuie,
care reproduce omul, dar și toiagul său faimos, care îl însoțea pretudindeni.
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Filipii de iarnă trebuie marcați cum se cuvine și ținuți de fiecare gospodărie. Credințele populare spun că, în caz contrar,
lupii ar putea aduce mari pagube între oi, sau în culturile pentru care țăranii muncesc aproape tot anul. În casele de ciobani,
în gospodăriile cu multe animale, și în special oamenii de la sate evită să ducă la îndeplinire anumite sarcini și, pe de altă
parte, unele gesturi au căpătat un caracter ritualic. Una dintre superstițiile cele mai importante este aceea că femeile nu au
voie să se spele pe cap în aceste zile. De asemenea, le este interzis să coasă ori să țeasă ceva. Grijă față de această sărbătoare
trebuie să arate și meșterii cioplitori în lemn, pentru a avea de lucru tot anul.

De “Filipii de iarn[”, ciobanii leag[
o secure la horn pentru a alunga lupii
Gospodinele nu trebuie să coasă nimic în perioada celor trei sau cinci zile ale sărbătorii
Sfârșitul lunii ianuarie este
marcat de două sărbători
importante pentru creștinii
ortodocși. Este vorba de un
praznic laic, ce își are originile în
vechile credințe geto-dacice și
poartă numele de Filipii de iarnă,
iar celălalt praznic este unul
religios, și îi cinstește pe unii din
cei mai mari sfinți ai Bisericii
Ortodoxe, cei Trei Ierarhi, Vasile,
Grigore și Ioan.
La ambele sărbători este bine a se
evita lucrul în gospodărie, astfel
acordându-se importanța cuvenită
fiecărui praznic. Informațiile despre
sărbătoarea laică ce se mai păstrează vag
în conștiința românilor s-au pierdut în
negura timpului.Totuși, anumiți etnologi
și culegători de folclor s-au ocupat să
adune date legate de Filipii de Iarnă,
pentru a rămâne vii, cel puțin prin prisma
publicațiilor lor.

Gospodinele trebuie să spele
hainele cu apă opărită
Sărbători dedicate lupilor avem mai
multe, de-a lungul anului. De mare
însemnătate este, în primul rând, cea
denumită Filipii de Toamnă, care
marchează începutul perioadei de
împerechere a lupilor.
O altă sărbătoare dedicată acestor
fiare sălbatice, în luna ianuarie, este
denumită Filipii de iarnă. Încep la 29
ianuarie și țin trei zile, până în data de 31
inclusiv. În unele sate din România, Filipii
de iarnă durează chiar cinci zile, până în
2 februarie.
Filipii de iarnă trebuie marcați cum se
cuvine și ținuți de fiecare gospodărie.
Credințele populare spun că, în caz
contrar, lupii ar putea aduce mari pagube
între oi, sau în culturile pentru care țăranii
muncesc aproape tot anul. În casele de
ciobani, în gospodăriile cu multe animale,
și în special oamenii de la sate evită să
ducă la îndeplinire anumite sarcini și, pe
de altă parte, unele gesturi au căpătat un
caracter ritualic. Una dintre superstițiile
cele mai importante este aceea că femeile
nu au voie să se spele pe cap în aceste zile.
De asemenea, le este interzis să coasă ori
să țeasă ceva. Grijă față de această
sărbătoare trebuie să arate și meșterii
cioplitori în lemn, pentru a avea de lucru
tot anul.
Femeile bătrâne știu că, în aceste zile,
hainele se spală doar cu apă clocotită,
pentru că doar așa vor opări gura lupului.
Tot legat de această credință este și faptul
că, în prima zi a sărbătorii, femeile lipesc
gura sobei, ca să astupe, în mod simbolic,
și gura sălbăticiunilor.
Interesantă este și credința potrivit
căreia, la fiecare casă cu animale, se leagă
o secure sau un topor, lângă coșul de fum,
astfel încât lupii să nu se apropie de
aceasta.
Câteva prevestiri de timp se leagă de
zilele Filipilor de iarnă. Potrivit vechilor
credințe moștenite, anul va fi unul rodnic
și bogat, dacă este lună plină în perioada
dedicată Filipilor. Tot în aceste zile, dacă
este ger și nu plouă ori ninge, se
prevestește că luna februarie va fi umedă
și ploioasă. Dacă cerul este limpede și
senin, în aceste zile, atunci vom avea parte
de o vară frumoasă și câmpuri pline cu
rod.
Trebuie menționat că, în credințele
poporului român, perioada cuprinsă între
Filipii de Toamnă și Filipii de Iarnă este
dedicată împerecherii lupilor.
În alte părți ale țării, sărbătoarea este
marcată între 25 ianuarie și 2 februarie,
respectiv 29 ianuarie - 2 februarie. Aceste
zile marchează practic, o lungă perioadă,
de 80 de zile, în care lupii s-au

Este bine ca, de Sfinții Trei Ierarhi, mamele cu fete nemăritate să se roage pentru
norocul lor, să se căsătorească bine
împerecheat.

Filipii erau considerați a fi
zeități protectoare ale lupilor
Filipii sunt considerați a fi zeități
protectoare ale lupilor dar, din păcate, nu
s-au păstrat destule informații legate de
acest aspect.
Potrivit mitologiei românești, lupul ar
fi fost creat de diavol, pentru paguba
omului. Necuratul a încercat să-și
desăvârșească creația, dându-i viață, însă
nu a reușit, după ce i-a creat trup din
humă sau lemn. Astfel, a făcut un pact cu
Dumnezeu< lupul va prinde sufletul, dar
va fi al aceluia "după care s-ar lua să-l
mănânce". Imediat ce a prins viață, fiara
mânată de o foame de nestăvilit, s-a
repezit la necuratul, care abia a reușit să
se aciueze într-o baltă. Chiar se crede că
o bucată din călcâiul diavolului a rămas în
colții lupului. Astfel, două ființe malefice
au ajuns să se respingă reciproc, în loc să
conlucreze. Se zice că momentul
culminant al înfruntării dintre cele două
ființe demonice este la miezul iernii, când
diavolii nu se mai pot ascunde nici măcar
în apele stătute și adânci. Lupii îi mănâncă
mai repede decât pe purcei. Refugiul cel
mai de preț al duhurilor necurate sunt
toate tipurile de ape sătute< bălțile,
lacurile.
După ziua de Bobotează, când se
sfințesc apele, dracii nu mai au puterea să
se ascundă nicăieri, astfel că sunt goniți
chiar de ființa cărora necuratul le-a dat
viață. Tocmai de aceea, fiara aceasta
considerată malefică este omniprezentă în
tradițiile poporului român, în special în
cele care țin de ordinea beneficului. Este
invocat deseori în datinile de naștere,
pentru protecția noului născut. La
"schimbarea numelui", copilul primește
un nou apelativ care, de preferat, este
chiar numele unei fiare sălbatice. Acest
lucru imprimă o oarecare frică în cei care
doresc răul copilului, numai prin
pronunțarea numelui animalului, fie că e
vorba de urs, lup, vidră. Datina aceasta se
aplică atât fetelor, cât și băieților. Este o
credință din popor potrivit căreia celui
care are nevoie de descânt, i se promite<
"Mâncarea lupului, / Puterea ursului, / Să
mănânci cât lupu / Și să poți cât ursu.”
Totuși, lupul este mai de temut decât
ursul, deoarece prima fiară sălbatică
omoară întotdeauna mai mult decât poate
să mănânce.

De Sfinții Trei Ierarhi este
interzis lucrul în gospodărie
În mentalitatea țăranului român a
rămas adânc înrădăcinată ideea că, în 30
ianuarie, nu se lucrează nimic în
gospodărie, deoarece nu-i va merge bine
în ale casei celui care nesocotește această

rânduială. Astăzi se obișnuiește să se facă
praznice de pomenire a celor decedați din
familiile ortodoxe, iar fetele tinere se
roagă și țin post pentru a avea o căsnicie
binecuvântată. De asemenea, este bine ca
de Sfinții Trei Ierarhi, mamele cu fete
nemăritate să se roage pentru norocul lor,
să se căsătorească bine. Fiecare mamă
trebuie să respecte cu sfințenie
sărbătoarea, să nu presteze munci în
gospodărie și să se roage la biserică pentru
norocul fetei sale.
Gospodinele știu că acest praznic
trebuie respectat cu sfințenie. Nu se fac
deloc treburi casnice, nu se dă cu mătura
în casă pentru a se evita pericolul de înec,
de întâmplări violente și de infirmitate.
De asemenea, nu se spală rufele în această
zi.
Și la acest praznic, precum și la altele
este bine a nu se înstrăina lucruri. Se crede
că astfel căminul va fi protejat de pagubă.
Potrivit credințelor populare, în 30
ianuarie începe să încolțească grâul care
nu a încolțit de anul trecut, din toamnă.
Se mai crede că, tot din această zi, se
schimbă temperaturile. Expresia folosită
în popor este "se strâmbă pârtiile", și face
referire la faptul că oamenii își iau rămas
bun de la vremea geroasă și că ne
îndreptăm cu pași repezi spre primăvară.
În popor există credința potrivit
căreia primăvara va fi friguroasă dacă
streșinile caselor curg. În schimb, dacă în
30 ianuarie va fi o zi geroasă, vom avea
vară călduroasă.
În mai multe zone etnografice din
țară, gospodinele obișnuiesc să facă o
colivă pentru cei decedați din familie.
Practic, se consideră că acest preparat
dulce este ca o ofrandă oferită pentru
morții neîmpărtășiți. După ce a fost
binecuvântată de preot, alături de fructe
și pește, aceasta se împarte la trei bărbați,
înspre cinstirea memoriei rudelor
decedate în familie.
Femeile care au săvârșit marele păcat
al avortului trecbuie și ele să respecte cu
sfințenie sărbătoarea< să împartă ofrande
și să facă pomeniri, prin aceste gesturi
fiind iertate pentru pentru păcatul lor.
Bătrânii spun că, în această zi, este
bine a se da de pomană o lumânare. Se
crede că astfel se va lumina viața celui care
o dăruiește.
Se obișnuiește ca, în această zi, să se
facă pelerinaje în lăcașuri de cult care
poartă acest hram. Tot astăzi, este bine a
fi ajutați copiii săraci, care doresc să
îmbrace haina preoției.

Mare dispută la sfârșitul
secolului al XI-lea
Cei mai mari învățători și păstori ai
Bisericii Ortodoxe, Sfinții Vasile, Grigore
Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt
prăznuiți împreună, la sfârșitul lunii

ianuarie, în data de 30.
Cei Trei Ierarhi au stârnit o dispută
mare la sfârșitul secolului al XI-lea. La
Constantinopol s-au purtat discuții în
jurul întrebării< Care sfânt este mai mare?
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie
Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur?
După ce au trecut câțiva ani de la
iscarea acestor neînțelegeri, cei trei sfinți
au început să se arate, cu diferite ocazii,
Episcopului Evhaitelor, Sfântul Ioan
Mauropous. Abia în anul 1084, într-o altă
arătare, cei trei i-au apărut fericitului
împreună, adresându-i cuvinte prin care
i-au arătat modul în care sfinții
conlucrează< cu Dumnezeu și între ei, așa
cum trebuie să viețuiască orice creștin pe
acest pământ, în bună înțelegere și unitate,
în cuvânt și în lucrare.
"După cum vezi, noi la Dumnezeu
una suntem și nici o vrajbă nu este între
noi. Fiecare din noi, la timpul său,
îndemnați de Duhul Sfânt, am scris
învățături pentru mântuirea oamenilor.
Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am
învățat. Nu este între noi unul întâi și altul
al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți
doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește,
celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe
pentru noi. Că nevoința noastră, cât am
fost în viață și după moarte, a fost să
împăcăm pe oameni și să aducem în lume
pace și unire. Împreunează-ne, dar,
făcându-ne praznic la câte trei într-o
singură zi și înștiințează cu aceasta pe
creștini, că noi în fața lui Dumnezeu, una
suntem.” La auzul acestor cuvinte, Sfântul
Ioan Mauroporus a ales ziua de 30
ianuarie pentru a-i prăznui pe cei trei
sfinți.
În anul 1936, la primul Congres al
Profesorilor de Teologie, desfășurat la
Atena, a fost recunoscută valoarea
teologică a Sfinților Trei Ierarhi. Astfel, au
devenit patronii spirituali ai instituțiilor
de învățământ teologic din întreaga lume.
Cunoscut drept mare îndrumător al
călugărilor, Sfântul Vasile cel Mare a fost
păstor al mirenilor. Rânduielile pe care lea dat călugărilor, acum 16 veacuri, sunt
păstrate cu sfințenie și astăzi. A fost cel
care a arătat cât este de însemnată munca
în viața călugărilor, alături de rugăciune.
Astfel, a unit cuvântul cu fapta,
îndemnându-i pe cei bogați să finanțeze
așezămintele creștine pe care el le-a
fondat. Despre Sfântul Ioan Gură de Aur
și Sfântul Vasile cel Mare se știe că au
înfumusețat și desăvârșit Sfânta Liturghie,
în timpul vieții lor. Au lăsat Bisericii
Răsăritene cele două Liturghii care le
poartă numele, și care se săvârșesc în
Biserica Ortodoxă chiar și în zilele
noastre.
Sfântul Grigorie Teologul este
apărătorul văduvelor. La el apelează în
rugăciuni, cele care au rămas fără soț și
au probleme financiare, de sănătate ori
sunt înconjurate de dușmani aprigi.
Foarte important de reținut este faptul că
gospodina care nu respectă sărbătoarea și
aruncă lături în curte, spală vase și mătură
în gospodărie, după ce a împărțit ofrande
pentru morți, va rămâne văduvă.
Unul dintre cei mai pricepuți sfinți
care au propovăduit cuvântul Lui
Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur, a
avut darul de a-i chema pe toți la el,
pentru a-i asculta cuvintele de învățătură.
Avea darul de a dojeni, dar și de a
îmbărbăta în același timp, de a chema la
pocăință, dar și de a-i învăța pe ceilalți ce
este milostenia. Tâlcuirile sale sunt o
adevărată Evanghelie practică.
Cei trei ierarhi s-au asemănat foarte
mult prin faptul că aveau o sănătate
plăpândă, dau au răbdat enorm și și-au
dus crucea cu tărie în credință. Au fost
cinstiți în toată lumea creștină cu multă
evlavie, fiecare fiind reunoscut pentru
darurile sale cu care i-a înzestrat
Dumnezeu.
Pagină realizată de Mirela Filimon
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“Manuscrisul din jurnalul Titu Maiorescu mi-a fost d[ruit de
Petre Stoica. Prin urmare, ne facem o datorie de onoare `nchin]nd
aceste r]nduri memoriei poetului, dar ;i colec\ionarului Petre
Stoica.”

IN MEMORIAM

O pagin[ din jurnalul lui Titu Maiorescu
`n arhiva Informa\ia Zilei
~n memoria poetului Petre Stoica
D. P[curaru
Printre c[r\ile vechi ;i rare,
printre numeroasele manuscrise
apa\in]nd unor personalit[\i
istorice ;i literare, `n arhiva
Informa\ia Zilei se afl[ una cu
totul deosebit[< o pagin[ din
jurnalul lui Titu Maiorescu.
Nu mai pu\in interesant[ este
provenien\a acestei pagini de aur.
La ultima vizit[ pe care i-am
f[cut-o poetului Petre Stoica,
retras la Jimbolia, unde a
`nfiin\at primul muzeu al presei
din Rom]nia dup[ 1989, mi-a
d[ruit, printre altele, o fil[ din
jurnalul lui Titu Maiorescu.
Pentru scriitori, ;i nu numai, o
pagin[ original[ a unui mare
scriitor este ca o relicv[ pentru
credincio;i.
Zilele Culturii Na\ionale nu
`nseamn[ numai recit[ri, dansuri ;i
c]ntece pe versurile lui Eminescu.
~nainte de toate ar trebui s[ `nsemne o
retrospectiv[, o dezbatere de idei pe
marginea actului cultural `n
general. Fiind vorba despre Titu
Maiorescu, cu ocazia Zilelei Culturii
Na\ionale nu ar fi lipsit de interes s[ se
dezbat[ teza “formelor f[r[ fond”, o
tem[ mereu actual[.

Titu Maiorescu (15 februarie 1840- 18 iunie 1917)

Fragment din jurnalul lui Titu Maiorescu

Titul Maiorescu despre
`nmorm]ntarea lui
Eminescu< “Am rupt o frunz[
de la co;tiug ;i pentru tine
;i \i-o trimit aici”.

“Forme f[r[ fond” `nt]lnim
la tot pasul `n zilele noastre
~ntr-o mare, `ntr-o prea mare
m[sur[, “forme f[r[ fond” `nt]lnim la
tot pasul `n zilele noastre. Sintagma
at]t de des `nt]lnit[ `n programele
partidelor, a candida\ilor la prim[rii,
“Vom sprijini cultura, sportul” este `n
multe cazuri o form[ f[r[ fond.
“Trebuie acordat[ o aten\ie deosebit[
tinerei genera\ii…” este o form[ f[r[
fond. Nu este sus\inut[ nici cultura,
nici t]n[ra genera\ie a;a cum ar
merita.
Cultura, arta, literatura `n cazul
nostru, este un fenomen complex `n
care scriitori din toate genera\iile, din
toate culturile, intr[ `n combina\ii
dintre cele mai nea;teptate.
C[r\ile `;i au destinul lor.
Manuscrisele, fie c[ sunt donate unor
muzee, fie c[ ajung `n colec\ii
particulare, `;i etaleaz[ valoarea c]nd
sunt f[cute publice. A;a cum de
exemplu am procedat cu zecile de
manuscrise dr. Vasile Lucaciu, aflate
`n arhiva Informa\ia de Dumic[,
prelucrate, explicate ;i prezentate de
drd. Adriana Zaharia `n diferite ocazii,
la Satu Mare, Cluj, Oradea, Timi;oara,
Arad, Baia Mare etc.
~nt]mplarea a f[cut ca la Jimbolia
s[ merg `mpreun[ cu primarul
municipiului Satu Mare. Iuliu Ilyes era
prieten cu primarul din Jimbolia,
Kaba Gabor, iar eu eram prieten cu
poetul Petre Stoica. A fost o adev[rat[
c[l[torie de studiu. Din p[cate, a fost
ultima `nt]lnire pe care am avut-o, la
scurt[ vreme marele poet a `ncetat din
via\[.
~nainte de a trece la prezentarea
manuscrisului,
de
fapt
a
manuscriselor, ne facem o datorie de

Mai afl[m c[ s]mb[t[, 22
octombrie 1887, a `nceput cursul de
filozofie german[, cu o introducere `n
opera lui Kant. Lume `nghesuit[, `ntre
al\ii ;i Alexandru Odobescu, Jean
Kalinderu, Filipescu. Mai sus notase
c[ `n perioada respectiv[ Odobescu
lucra la studiul despre Pietroasa (este
vorba despre tezaurul Clo;ca cu pui de
aur). P]n[ dup[ miezul nop\ii,
noteaz[ Maiorescu, eu ;i Odobescu,
singuri, vorbind, desigur, despre
misterul tezaurului de la Pietroasa.
Miercuri,19 octombrie, a lucrat la
articolul psihologic pentru “Rom]nia
Jun[”.
Jurnalul lui Titu Maiorescu a fost
publicat. ~n perioda interbelic[ au
ap[rut trei volume sub titlu
“~nsemn[ri zilnice”, edi\ie `ngrijit[ de
I. R[dulescu-Pog[neanu, edi\ii
republicate de Acadamia Rom]n[ `n
anul 2013, unde de altfel se afl[ cea
mai mare parte a manuscriselor
“~nsemn[rilor zilnice”.
V[z]nd fila noastr[ avem o
imagine a muncii pe care a f[cut-o
redactorul de carte. Dar cam a;a scriu
marile personalit[\i. ~n timp ce lucram
la monografia pictorului Aurel Popp
ne-am confruntat cu un scris greu
citibil. Ne ;i miram cum poate cineva
desena ;i picta cu at]ta acurate\e, at]t
de frumos, iar pe de alt[ parte cum
poate scrie at]t de ur]t, at]t de
neglijent.

Petre Stoica (15 februarie 1931-21 martie 2009)
onoare `nchin]nd aceste r]nduri
memoriei
poetului,
dar
;i
colec\ionarului Petre Stoica.

~n doar o singur[ pagin[
din jurnalul lui Maiorescu
reg[sim mari nume
ale literaturii rom]ne
Manuscrisul Maiorescu con\ine
note de jurnal din anul 1887, luna
octombrie. Ca orice jurnal scris `n
grab[, autorul a revenit, a corectat, a

Manuscrise semnate de Petre Stoica

ad[ugat elemente noi.
“S]mb[t[, 8 octombrie 1887.
Desear[
deschiderea
stagiunei Teatrului Na\ional cu
renumita dram[ a lui Alecsandri
Ovidiu, acum `n 5 acte.”
Printre r]nduri a completat< “Ceva
mai cald, dar cam umed. La 7 ore
diminea\a term. 10 grade R. ieri la
mine la mas[ simpaticul Eduard
Gruber ;i Mitic[ Rosetti, care au mai
g[sit la mine pe Vas. Alecsandri. Apoi
la ora 7, mas[ la mine de 12 persoane
( Carp, Odobescu, Nic. Cerkez, cu

so\ia,
Duca cu Olga, Zoe
Costaforu, Duiliu Zamfirescu, Al.
Marghiloman, Mitic[ Rosetti) Sara
lectura "Fricei" lui Zamfirescu, nou[
schi\[.” ~n doar o singur[ pagin[
reg[sim mari nume ale literaturii
rom]ne, de la Vasile Alecsandri la
Alexandru
Odobescu,
Duiliul
Zamfirescu, dar ;i oameni politici,
Marghiloman, Carp, Filipescu.
Dincolo de cina acas[ la
Maiorescu de 12 persoane se poate
reface un cr]mpei din via\a literar[,
dar ;i politic[ de acum 134 de ani.

~ntr-o scrisoare adresat[ unei
doamne, Emilia, Titu Maiorescu
relateaz[
cum
a
decurs
`nmorm]ntarea lui Eminescu, la
bierica Sf. Gheorghe Nou.
Iat[ textul scrisorii< “Bucure;ti, 21
iunie/3 iulie 1889< Emilia drag[, ~n
Biserica Sf. Gheorghe cosciugul
deschis al lui Eminescu era `ncins cu
crengi de tei, `n amintirea poesiilor lui
parfumate cu flori de tei, am rupt o
creeang[ de la co;ciug ;i pentru tine ;i
\i-o trimit aici. Sub band[ prime;ti ;i
un num[r din “Constitu\ionalul” cu
descrierea `ngrop[rii ;i articolul de
Caragiali. C]nd am `nso\it pe jos, cu
capetele goale, pe Eminescu de la
biseric[ la cimitirul Bellu, to\i v[rsar[
lacrimi. Admirabilul cor de la
Mitropolie era singura pomp[>
atmosfera lini;tit[, nu v]nt, nu
zgomot, c]teva pic[turi de ploaie, 5
minute, apoi iar bine. Cortegiul a
pornit din biseric[ pe la 6 ore ;i a sosit
la cimitir pe la 71/4. S-a luat de la
Prim[rie un morm]nt de veci pentru
el> e ceva mai `n fund, `n dreapta de la
tata. Din `nt]mplare, un mare copac
de tei e `n apropiere.
Pentru grilaj ;i o piatr[ pe
morm]nt (era cred) o mare st]c[
brut[ de marmur[ cenu;ie, cu o
singur[ parte netezit[, pe care s[ fie
inscrip\ia Mihai Eminescu ;i poate 4
versuri ale lui, le vom face
(indescifrabil). P[rerea mea este de 50
de bani, pentru ca to\i ;colarii, ;i din
Transilvania s[ contribuie. S]mb[t[
sara s-a înmorm]ntat Eminescu.
T. Maiorescu.”
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Există “o ciudată ispită” – spune N. Steinhardt – ispita că, “prin credin\ă scăpăm de
boli, că nu se poate să mai fim bolnavi> sau, dacă ne îmbolnăvim, că nu avem nevoie de
medici ;i medicamente, de vreme ce ne putem oricând tămădui prin rugăciuni.”
(„Jurnalul fericirii”, Editura Mănăstirii Rohia, 2005> 183-184).

O ideologie de partid g[unoas[
;i d[un[toare ca un nou virus
I. Nistor
E vizibil faptul că pandemia a
tulburat lumea ;i parcă a
tulburat mai abitir societatea
românească.
Sindicatele
socialiste î;i umflă mu;chii, la
Cluj se umflă 2-3 capete de
liberali, presa e dusă de acasă
pentru a studia mu;chii
vaccina\ilor, pensionarii de lux
\ipă ar\ăgo;i pentru cele 40 de
procente etc. Dar mai e ceva< nu
e buletin de ;tiri fără omucideri,
violuri, bătăi, furturi... ;i în acest
timp înainte mergătorii nu se
ceartă pentru a impune respectul
fa\ă de lege, ci pentru a mai
stabili o dată genul îngerilor.
De;i avem destui învă\ători ;i
gânditori care ne-ar putea fi de
folos pentru a ne îndrepta pa;ii,
suntem invita\i să dăm curs
numeroaselor interven\ii în
problemele cotidiene ale unor
personaje cu destule caren\e de
informare ;i chiar de bun-sim\.
Nu exclud dreptul fiecărui om la
opinie, dar de ce să-\i faci cunoscute
ideile în public, când po\i să pui oglinda
în fa\ă ;i să turui, sau să faci o ;edin\ă de
familie. Fac asta ni;te politicieni, mai
vechi sau mai noi, care nu văd dincolo
de perete ;i, crezând că părerea lor este
infailibilă, îi dau drumul. Nu ratează
ocazia \âpuritoarele ;i nemasca\ii celui
mai mare partid, care a câ;tigat degeaba
ultimele alegeri. Liderilor nu li se aude
vocea. Campion la răcnete anti-masă
este junele V. Cataramă, propagandist
lă\it pe toate posturile TV. Desigur, am
în vedere mass-media vizuală, cea mai
răspândită ;i comodă variantă a
comunicării. Dar ;i cea mai non
selectivă ;i riscantă, dacă î;i uită rolul
educativ.
Este limpede că agitatorilor răma;i
de pe vremea Partidului Muncitoresc

Român, din epoca lui Stalin, le lipse;te
autocontrolul ;i respectul fa\ă de cuvânt.
Vulgar spus, volubililor li se spune că
lansează „idei nerumegate” (nu ;tiu cum
s-a ajuns la această sintagmă!).
Surpriza ultimelor zile în ceea ce
prive;te vaccinarea este oferită de
op\iunea procentul mare de cadre
didactice de a refuza vaccinul sau de a-l
amâna. E dreptul lor, dar cum stăm cu
inabilitatea de a da învă\ăceilor exemple
de impertinen\ă. Să se fi molipsit de la
recalcitran\ii claselor, că ;tim bine, sunt
;i din aceia...
Dar cei mai vizibili sunt la ora
actuală reprezentan\ii unui partid, cică
nou, în fond născut din reziduurile
politicianismului românesc, a;a cum sa întâmplat cu partidele extremiste
române;ti, de stânga ;i de dreapta.

Partidul cu o ideologie tulbure
Ideologia AUR, că despre el vine
vorba, este ca un nor gros încărcat cu
COVID. Cel pu\in a;a rezultă din ie;irile
în public ale liderilor săi (nume greu de
memorat).

S-ar putea spune că nu e doar
găunoasă, ci chiar... „nasoală”, argoul
potrivindu-li-se ;i fiind u;or de
demonstrat. Mai întâi, să observăm că
partidul acela (nu-l resimt ca de-al
nostru, ci de-al altora) î;i revendică o
componentă religioasă. Fals. Și e mult de
discutat despre asta. Oricum, se observă
îndată lipsa virtu\ilor cre;tine;ti, pe
lângă deficien\ele culturale stridente.
Lecturile lor par nule. Bunăoară, ar fi
putut citi „Jurnalul fericirii” al lui
Nicolae Steinhardt ;i ar fi ajuns la
concluziile acestui gânditor recunoscut
al ortodoxiei. Mă refer la atitudinea
ideologilor AUR de a nu respecta legea
„de război” cu pandemia, o lege făcută
nu pentru vanită\ile unora, ci pentru a
nu-i îmbolnăvi pe ceilal\i. E, cu alte
cuvine, grija fa\ă de aproapele< să-l
respec\i, să nu atentezi la sănătatea lui,
conform uneia dintre cele zece porunci.

Ce ne spune marele filosof
cre;tin
Neavând pregătire teologică, în
comentariile mele de cetă\ean ;i scriitor,

recurg la autorii consacra\i, la acest
spirit religios înalt, care a fost N.
Steinhardt ;i care a accepta mai degrabă
să sufere umilin\a temni\ei decât să-;i
trădeze crezul.
Iată ce spune în legătură cu
rugăciunea ;i ar fi fost bine dacă
ideologii partidului împopo\onat cu
titlul metalului nobil, ar fi cugetat pu\in
înainte de a întreprinde turbulen\ele
antistatale de la pelerinaje ;i servicii
religioase. Ne amintim formele de
manifestare ale trupe\ilor desanta\i pe la
mănăstiri, în zile de pelerinaj, pentru a
demonstra că legea dată de guvern (de
stat, de autoritate, de Cezar...), detestat
din motive electorale, poate fi încălcată
;i că ideologia noului partid ar fi
conformă cu preceptele religioase.
Considerentul că Dumnezeu nu se lasă
umilit nu e frumos să fie spus, atâta timp
cât Dumnezeu-Fiul s-a lăsat chinuit,
umilit, răstignit pentru îndreptarea,
tămăduirea fizică ;i trupească a
oamenilor, pentru mântuirea omenirii.
Prin încercările acestei pandemii, s-au
pus la încercare ;i orgoliile primatului
credin\ă-ra\iune. Probabil. Întrebare< să
fie, pe scurt, bune recomandările> nu
mască, nu distan\are în incintele
bisericilor, nu cuminecare grijulie fără
riscuri de transmitere a virusului?
Dileme inutile, dar pe gustul ;i la
discre\ia antivaccini;tilor.
Există „o ciudată ispită” – spune N.
Steinhardt – ispita că, „prin credin\ă
scăpăm de boli, că nu se poate să mai
fim bolnavi> sau, dacă ne îmbolnăvim,
că nu avem nevoie de medici ;i
medicamente, de vreme ce ne putem
oricând tămădui prin rugăciuni.”
(“Jurnalul fericirii”, Editura Mănăstirii
Rohia, 2005> 183-184). Această ispită –
mai spune în\eleptul monah ‑ este tot
una cu „ispitirea lui Dumnezeu prin
exigen\a unei minuni”, atâta vreme cât
„medicii ;i medicamentele sunt ;i ele de
la Dumnezeu. De asemenea, minunile
nu sunt foarte dese ;i nici nu se ob\in
„prin soma\ii”.
Ci printr-o preven\ie grijulie, putem
adăuga, de care se pare că nici la cel mai
înalt nivel nu e convingere totală, din
moment ce enoria;ii sunt invita\i la
ordine, nu din convingere, ci pentru ca

„să nu se spună că...” (6 ian. 2010, cu
zâmbet complice).
Să fie fără cauze revenirea la un
număr record de îmbolnăviri tocmai
după ce vocile stridente tip ;o;oacă au
fost lansate? Teoria lor, dedusă, „mai
bine de COVID decât de injec\ie” este
morbidă ;i caraghioasă. N. Steinhardt ne
lasă a în\elege că sensul rugăciunii este
mult mai adânc decât o solicitare foarte
pământeană, târgovea\ă.
În sfâr;it, o precizare. Am cumpărat
volumul despre fericire din vechiul
Tomis ;i, când am mai solicitat un
exemplar, mi s-a spus că la Tomis au
primit doar unul singur...

Să auzim glasul bisericii!
Inabilită\ile au adus animozită\ile.
Dacă s-ar fi luat aminte la cuvintele de
învă\ătură din Pastorala de Sf. Pa;ti din
2020, scrise de ÎPS Iustin, Episcopul
Maramure;ului ;i Sătmarului, mul\i s-ar
fi dumirit. Dar Bucure;tii sunt la distan\ă,
litoralul a;ijderea, de aceea e bine să fie
amintite< „Dumnezeu a îngăduit să vină
peste întreaga lume această boală
molipsitoare, pandemia de coronavirus,
atât de periculoasă ;i uciga;ă, care a
îngenunchiat
umanitatea,
;tiin\a
medicală, cercetătorii ;i savan\ii lumii, iar
conducătorii popoarelor nu au găsit altă
formulă decât să ne ceară să ne ascundem
de virus, spre a nu ne afecta, îmbolnăvi ;i
ucide. Mai marii lumii, fără voia lor, au
împlinit o poruncă a lui Dumnezeu, care
în Vechiul Testament a îndemnat prin
proorocul pe poporul ales, să se ascundă
până va trece urgia< «Du-te, poporul Meu,
intră în cămările tale ;i închide u;a după
tine, ascunde-te pentru pu\ine clipe, până
când mânia va trece» ‑ Isaia, 26> 20” (Loc.
cit., p. 2). Admirabil!!!
În lumina democra\iei, nu a celei
comuniste, nici a celei originale, între stat
;i oamenii bisericilor nu poate exista
competi\ie. De niciun fel. În trafic, la
semafor, în pandemie, nu pot fi legi
disjunctive, nici mai mul\i emiten\i.
Pentru a limita tulburarea mul\imilor
care, iată, se poate observa.
Continuare `n pagina 5

Corina Chindri;, directoarea :colii Octavian Goga< "profesorul este motorul schimb[rii în educa\ie"
Săptămâna trecută, unităţile
de învăţământ din judeţ au marcat printr-o serie de evenimente,
în mare parte în mediul online,
împlinirea a 171 de ani de la
nașterea poetului Mihai Eminescu.
Chiar și "la distanţă", cadrele didactice și elevii s-au implicat trup și suflet
pentru a face lucruri frumoase în această
zi importantă pentru fiecare dintre noi,
ziua nașterii marelui nostru poet, 15 ianuarie. Despre cum e să sărbătorești online, despre învăţământul în pandemie,
am povestit și noi cu directoarea Școlii
Gimnaziale Octavian Goga din Satu Mare, profesoara Corina Chindriș. O discuţie telefonică și online, ca-n vremurile
pe care le trăim.
"Învăţătorii îţi deschid ușa, însa numai tu însuţi poţi trece dincolo de ea...
Școala românescă trece în prezent prin
momente unice datorită schimbărilor
apărute în urma epidemiei de Covid-19.

Acest lucru este o adevarată provocare pentru toţi partenerii educaţionali
începând de la elevi, părinţi, societate civilă, dar și autorităţi publice.
Este momentul unei regândiri a profilului profesorului actual, un profesor
digital al mileniului III. Trebuie să punem punct unui trecut și să schimbăm
maniera de lucru pe care o aveam în trecut.
Profesorul actual trebuie să fie un
“Homo sapiens”, adică omul înțelept sau
omul inteligent care face un raport de
complementaritate între învăţământul
tradiţional și cel modern, un învăţământ
într-o eră digitalizată în care elevii să nu
se refugieze, ci să rezoneze armonic cu
profesorii, iar elevii efectiv să fie cuceriţi
la ei acasă.
Să nu ne fie teamă și să nu avem nostalgii trecute pentru că învăţarea este una
care se formează continuu pe tot parcursul vieţii și azi ea denume;te o stare a
timpului în care trăim în care distanţele
sunt topite, iar informaţia este aproape
de noi", ne spune directoarea Corina

Chindriș.
Profesoara accentuează în conversaţia cu noi și rolul elevului în toată
această transformare și adaptare, spunând că fiecare elev este astăzi într-o
competiţie cu el însuși, "iar atunci când
generaţia de azi va fi adultă mâine, configuraţia ei va fi complet diferită.
Cred că merită să reflectăm la acest
salt enorm în tehnologia informatizată
la care elevii și profesorii am aderat în
condiţiile actuale, perfecţionându-ne
profesional și formând o cultură colaborativă între profesori, profesori-elevi,
profesori-elevi-părinţi.
Această învăţare online poate să fie
momentul în care formăm un profil al
elevului flexibil, adaptabil, pornindu-l
încă de pe băncile școlii într-o nouă paradigmă în care nevoile de învăţare ale
elevilor sunt diferite, iar în acest context
profesorul este motorul schimbării în
educaţie. Orice informaţie știinţifică se
învaţă, dar ca om te formezi".
A consemnat Ioana Vladimirescu
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Cum a reușit "Poesis" să se afirme în plan național - și european?
Credem că e important să reamintim celor de azi - în primul rând,
prin proiectul ei ambițios - a fost prima revistă "de poezie" din
România de după revoluție. Apoi, a fost "programul" valoric susținut
-deschiderea spre generația "optzecistă" dar și spre marile valori
naționale cu atragerea unor scriitori europeni.

CULTUR~

Personalit[\i ale culturii din \ar[
;i str[in[tate prezente la Poesis
G. Vulturescu
Până la apariția revistei
“Poesis” (nr. 1 - ian. 1990) nu am
avut în acest spațiu de Nord-Vest
o publicație culturală cu
rezonanță în plan național și
internațional.
“Tradiția” revuistică (despre
care a scris o viață Nae
Antonescu) a trebuit să fie reinventată, aici, cu fiecare
apariție (“Țara de Sus”- 1921,
“Icoane maramureșene” - 19231924, “Muguri” - 1929,
“Datina”- 1938, și, la Carei,
“Prietenii artei” - 1947.
În anii regimului socialist-comunist
am avut o "pagină culturală" (la sfârșit
de săptămână) în ziarul Cronica
sătmăreană și suplimentul ei, "Geneze"
(1975-1988). De o mare importanță
pentru "condeierii” (așa ni se spunea)
sătmăreni au fost atunci cele două
antologii - "Afirmarea" (din 1978 și
1989) realizate de Vasile Savinescu,
Ovidiu Suciu, Ion Vădan. O breșă de
ieșire din limesul "regional" s-a încercat
cu suplimentul "Pagini sătmărene"
(1985-1986) din interiorul revistei
"Tribuna" (unde ne sprijinea Vasile
Sălăjan, red.șef, sătmăreanul nostru).
Pentru el au fost alături - V. Savinescu,
Ion Ghiur, R. Ulmeanu, Ion Vădan,
George Vulturescu (finanțată prin Casa
de cultură "G. M. Zamfirescu" - unde
lucram atunci).
Cum a reușit "Poesis" să se afirme
în plan național - și european? Credem
că e important să reamintim celor de
azi - în primul rând, prin proiectul ei
ambițios - a fost prima revistă "de
poezie" din România de după revoluție.
Apoi, a fost "programul" valoric
susținut - deschiderea spre generația
"optzecistă" dar și spre marile valori
naționale cu atragerea unor scriitori
europeni. A fost, de asemenea, foarte
importantă credibilitatea valorică a
redactorilor (G. Vulturescu, Al.
Pintescu, D. Păcuraru, Gh. Glodeanu,
Emil Matei, Ioan Nistor, Al. Zotta, Ilie
Sălceanu,
Ion
Vădan)
și
inițiativa dialogurilor culturale în
cadrul proiectului "Zilele culturale ale
revistei Poesis" care a adus la Satu Mare

Zilele Culturale Poesis, edi\ia din 2017< scriitorii ;i c];tig[torii concursului de p[linc[
valorile culturale ale zilei, a facilitat
contactul cu creatorii de aici.
O sumară "repede ochire" în șirul
celor care au fost aici va spune totul
despre impactul și audiența pe care a
creat-o "Poesis" - dintre președinții
Uniunii Scriitorilor - au fost prezenți,
în repetate rânduri - Laurențiu Ulici,
Eugen Uricaru, N. Manolescu, alți
președinți ai Uniunilor de Scriitori din
Franța - Andreas Sorel, din Serbia Radomir Andrici, din R.Moldova - M.
Cimpoi, din Ungaria - Pomogacs Bella,
Szentmartoni Janos.
Iar dacă am urmări șirul cu nume
"glorioase" ale celor care au acceptat
(pentru că e o mare onoare să vină
cineva din elita valorilor naționale aici,
pe granița de Nord-Vest) premiul
pentru OPERA OMNIA - dintre ei
enumerăm pe Vasile Igna (1990), Aurel
Rău (1992), Mihai Ursachi (1993), Geo
Dumitrescu (1994), Cezar Baltag
(1995), Cezar Ivănescu (1996), Ștefan

Aug. Doinaș (1997), Ilie Constantin
(1998), Alexandru Lungu (1999),
Șerban Foarță (2000), Ion Pop (2001),
Cristian Simionescu (2003), Mihai
Cimpoi, Nicolae Breban (2004), Mircea
Martin (2005), Matei Călinescu,
Augustin Buzura, Nicolae Balotă
(2006), Marin Mincu (2007), Grigore
Vieru, Marko Bella, Mircea Muthu
(2008), Dumitru Țepeneag (2009),
Andrei Marga (2010), Nora Iuga
(2011), Eugen Simion, Leons Briedis
(2012), Radomir Andric, Nicholas
Catanoy (2014), Acad. Ioan Aurel Pop
(2015), Ileana Mălăncioiu, Eugen
Negrici (2017)....
Am nominalizat doar premiul
pentru Opera Omnia, dar, la fiecare
ediție existau secțiuni pentru "cartea de
poezie a anului", cartea de critică,
Marele premiu "Frontiera Poesis",
premiile pentru revistele care publică
poezie...
Ne-au onorat - și i-am onorat noi,

sătmărenii, pentru cărțile lor pe Ana
Blandiana, Valeriu Matei, Adam
Puslojic,
Constantin
Abăluță,
Constanța Buzea, Horia Bădescu, Leo
Butnaru, Gh. Crăciun, Al. Mușina,
Andrei Bodiu, Traian T. Coșovei, Ioana
Crăciuneacu, Petru Cârdu, Ruxandra
Cesereanu, Marta Petreu, Gabriel
Chifu, Doina Uricaru, Al.Cistelecan,
Vasile Dan, Ioan Moldovan, Romul
Munteanu, Irina Petraș, Mihai
Prepeliță, Petre Stoica, Marius Tupan,
Lucian Vasiliu, Gellu Doian, Daniel
Corbu, Cassian Maria Spiridon,
Varujan Vosganian, Călin Vlasie... și
alții și alții, din cei peste 700 de scriitori
prezenți la cele 19 ediții...
Dar, important ar fi să recapitulăm
câteva dintre cele mai spectaculoase
inițiative pe care le-a avut redacția
"Poesis" la Satu Mare - primul târg de
carte sătmărean ("Salonul Editorilor de
Poezie," 1995), Festivalul Internațional
de poezie "Cornona carpatica" -

organizat în tandem cu scriitorii din
Ucraina, Seminarii internaționale de
traduceri, Colocviul revistelor literare
din
Transilvania,
Conferințele
"Cuvântul" și ASPRO, expoziții
documentare - manuscrisele și
dedicațiile
Monahului de la Roahia, expoziția
"Avangarda literară - Tristan Tzara"
(1994, cu Muzeul Literaturii din
București,
director
Al.
Dan
Condeescu), primele decernări ale
titlurilor de "Doctor honoris causa" la
Satu Mare - pentru D. Țepeneag,
Grigore Vieru, Adam Puslojic, Mihai
Cimpoi, Nicolae Breban, Dinu
Flămând, Varujan Vosganian, Augustin
Buzura, Joaquin Garrigos Buenos...
Sau conferirea de premii (singurele
primite
în
Satu
Mare)
iluștrilor sătmăreni - Mircea Zaciu, Gh.
Bulgăr, Radu Enescu, Fenyi Istvan, Nae
Antonescu, Ion Ghiur, Gabriel
Ștrempel, Ilie Sălceanu, Al. Pintescu,
Ion Vădan, Ion Baias,Vasile Tarța...
Desigur într-un articol nu putem
epuiza tot ce s-a făcut - în regim de
pionierat, cu inițiative unice- în jurul
Centrului Multicultural Poesis, cu
prezențele unor mari personalități
universitare și culturale la lansări de
carte pe care sătmărenii nu le-ar fi
putut vedea altfel. Aici, la acest "centru"
este, cum se știe, focarul viu de cultură
al creatorilor sătmăreni - cenaclul
literar "Afirmarea", cu serile de muzică
și poezie, cu expozițiile unicat (cine nuși amintește de șansa de-al avea aici pe
ilustrul Mircia Dumitrescu cu
expoziția dedicată lui Nichita
Stănescu?), cu întâlnirile ziariștilor și
pictorilor... Suntem, prin aceste
inițiative, racordați la marile valori
naționale, depinde de noi dacă dorim
să ne menținem în prima linie, să fim
reprezentați și să fim incluși între
creatorii originali de azi.
Din fericire, unele instituții de
cultură locale (Direcția pentru Cultură,
Muzeul Județean,Biblioteca județeană,
Școala de Arte, Casa de cultură "G. M.
Zamfirescu") se alătură acestor
inițiative, susținându-le, pentru că
înțeleg adevărul simplu - cultură nu se
poate face decât într-un dialog al
valorilor naționale, la zi, care poate
duce la promovarea valorilor
sătmărene... Cine vrea să rămână doar
într-un județ în care..."se agață harta-n
cui"?

O ideologie de partid g[unoas[ ;i d[un[toare ca un nou virus (II)
Urmare din pagina 4
Să fie antivaccinismul
câmpul de bătălie al vitejilor
de tip nou?
În aceste condi\ii, nu e de mirare că
apar
tot
mai
dese
abera\ii
comportamentale precum ar\ăgosul Al.
Cumpăna;u, precum comediantul care;i slu\e;te chipul lăsat de Cel de Sus ;i
recurge la un umor subnutrit intelectual
‑ Garcea, precum cântăre\ul bosumflat
de venituri dezumflate ‑ Dan Bittman,
;i, surprinzător, la fel ca pehlivanii
posomorâ\i M. Diaconu, ;i el fost
candidat preziden\ial, decăzut ru;inos,
sau ca Puric, Cristi Puiu etc. Ambigue,

acordurile de trompetă ale Monicăi Pop
sunt virale pe Internet.
Iar România, în loc să se remarce
prin idei ;i prin atitudini constructive
în vreme de criză, venite din partea
oamenilor care gândesc, se eviden\iază
în Europa, prioritar, prin arogan\e
distructive.
Cât despre AUR, am dezlegat
ini\ialele< Anarhi;ti, Ultrademagogi,
Retrograzi. Ca nume, găselni\a este
potrivită, mai a;teptăm să imite
coarnele lui Jake Angeli ;i pielea tatuată
cu baligi negre a acestuia. Cât despre
strigătul „Freedom!”, acesta nu e greu de
tradus.
AUR apare ca o adunătură
(alăturare) de introverti\i preocupa\i de
lumea interioară ;i rup\i de realitate,
victime ale unor impulsuri ira\ionale. Să

\ipi precum Tănasă, :o;oacă, Simion ;i
al\ii nu e o trăsătură civilizată. Li se văd
cariile dentare. Mai e ceva.
Un partid cu temelie solidă nu se
na;te peste noapte, ci după o gesta\ie
îndelungată, după frământări, căutări,
confruntări cu opiniile oamenilor. Au
pă\it-o ;i marii salvatori ai României
când erau în pantaloni scur\i, bine că sau maturizat.
Aur-i;tii nu ;i-au explicat crezul real
;i de aceea au racolat mul\i adep\i care
au căzut ca mu;tele în lapte. Au pă\it-o
toate partidele fără istorie, dar cu
înclina\ii de for\ă ;i extremism. AUR
este o ciorbă în care doza de o\et de
Cricova ;i hrean traco-getic a fost
depă;ită, iar respectivele condimente
stimulează numai supra secre\ia de
fiere.

E firesc să ne întrebăm cui folose;te
disolu\ia de facto promovată de un
partid care se intitulează al unită\ii?
Procentele unui astfel de partid e un
semn rău. Inamicii României (s-ar
putea să nu avem?) vor specula punctele
slabe ;i î;i vor da coate insinuând că
„uite ce u;or pot fi zăpăci\i de cap
românii ă;tia, ne putem bate joc de ei
cum vrem!”. În acest sens, aduc un
argument. Pre;edintele Harry S.
Truman a stopat prin decizii de for\ă în
1946 agresiunea URSS în Marea Egee,
menită să instaleze baze militare de-a
lungul Strâmtorilor Dardanele ;i Bosfor.
Cunoscând bine asemenea tactici,
pre;edintele american spunea< „Odată
ce Uniunea Sovietică identifică un
punct slab, începe să facă presiuni.”
Tendin\a semnalată atunci este

neschimbată până azi, semn că
„Aurarii” nu cunosc istoria ultimelor
secole? Cât despre unul dintre liderii
guralivi, se poate spune totul cu un citat
din C.G. Jung, care în „Tipuri
psihologice”, spune, pe urmele lui
Furneaux Jordan, despre bărbatul
extravertit că este< imprevizibil ;i
indecis în atitudine, înclinat către
dispozi\ie
capricioasă,
agita\ie,
nemul\umire ;i criticism.
Extravertitul „judecă orice ;i pe
toate la un loc în mod depreciator ;i este
întotdeauna mul\umit de sine. De;i
judecata îi este adesea falsă iar
proiectele îi e;uează, are nemăsurată
încredere în ele.” (Op. cit., Humanitas,
1997< 174). Acesta să fie politicianul
ideal de care ar avea nevoie o alian\ă
pentru unitatea românilor?
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ISTORIE
Alexandru
Ioan Cuza,
Domnul Unirii
Principatelor Române
În anul acesta se împlinesc 162 de ani
de la Unirea Principatelor Române de la
24 ianuarie 1859, cunoscută și sub denumirea de Mica Unire. Am considerat că
este necesar să îi aducem un omagiu, personalității exponențiale a lui Alexandru
Ioan Cuza, cunoscut sub denumirea de
Domnul Unirii.
Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20
martie 1820 la Bârlad. Se trage dintr-o familie moldoveană din părțile Fălticeniului,
având reprezentanți în divanul domnesc
încă din secolul al XVIII-lea. Începătorul
cunoscut al familiei, atestat (1638), este
Cuza vistiernicelul. Membrii familiei trec
activ prin istoria Moldovei, sprijinind pe
domnii în scaun sau luând parte la comploturi împotriva lor ( exemplu ar fi Dumitrașco Cuza, amestecat în complotul
împotriva lui Mihai Racoviță).
Familia Cuza se înrudește și cu vestiții
cronicari ai Moldovei, Costineștii. Tatăl lui
Alexandru Ioan Cuza, Ioan Cuza, ocupă
diferite dregătorii < spătar, ispravnic de Fălciu, apoi de Covurlui ( în timpul lui Ioniță
Sandu Sturdza), apoi postelnic. Mama sa,
Sultana, era născută Gozadini, dintr-o familie de origine greco-italiană din Istanbul,
dar românizată.
Se cunosc puține despre copilăria lui
Alexandru Ioan Cuza. Îl aflăm elev (1831)
în pensionul francez de la Iași al lui Victor
Guenin, unde îi are colegi pe Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu sau Matei
Millo. Își trece bacalaureatul în litere, la
Paris (1835). Deși îl atrăgea medicina, se
înscrie la drept, studii pe care nu le-a încheiat. Se întoarce în țară și intră în armată
(în toamna anului 1837) cu gradul de cadet
(aspirant la ofițer). Își dă demisia (8 februarie 1840) și alege calea demnităților
civile < prezident al judecătoriei ținutului
Covurlui (1842), unde rămâne până la
1845. Cu un an înainte se căsătorise cu
Elena Rosetti-Golescu.
Alexandru Ioan Cuza a avut un rol important și mari merite în Revoluția română
de la 1848. La adunarea de la Iași (27 martie
1848), este unul dintre fruntașii mișcării
naționale și principal opozant față de autocratismul lui Mihail Sturdza. Arestat împreună cu un grup de fruntași ai mișcării,
este trimis sub pază la Galați, pentru a fi
trecut în Imperiul Otoman. Reușește să se
salveze și împreună cu ceilalți, merge la
Brașov. Cuza este prezent pe Câmpia Libertății de la Blaj (mai1848), apoi pleacă
în Bucovina unde continuă lupta. Face parte din comitetul revoluționar moldovean.
În perioada postrevoluționară, Cuza
este susținut de domnitorul Grigore Alexandru Ghica, om cu vederi liberale, și numit, mai întâi președinte al judecătoriei
Covurlui (octombrie 1849 – februarie
1851), apoi director al Ministerului de Interne și, în sfârșit, la 6 iunie 1856, Ghica îl
numește pârcălab de Galați. După încetarea domniei lui Ghica, caimacamul antiunionist, Teodor Balș, îl înlocuiește pe Cuza din funcție. Succesorul acestuia, Neculai
Vogoride, și el antiunionist, îi redă funcția
(1857) în scopul de a-l folosi în acțiunile
sale. Cuza este reintegrat în armată, avansând repede până la gradul de maior.
Ca urmare a marilor confruntări de
forțe de după Congresul de la Paris (din
1856), pe plan extern și intern, Partida Națională izbutește să-l impună ca domn la
Iași pe Cuza (la 5 ianuarie 1859) și la București (la 24 ianuarie 1859) tot pe Cuza.
În felul acesta, Alexandru Ioan Cuza devine domnul Unirii Principatelor Române.
La 24 ianuarie 1859, Cuza apare ca “omul
providențial”, ce patronase un mare act istoric. Dar dubla alegere a lui Cuza nu a
fost întâmplătoare și numai de conjunctură, ci pentru că el avea merite< se afirmase
ca om politic și patriot încă din perioada
pașoptistă, luptase în revoluție, luase parte
activă în lupta pentru unire, zădărnicise
planurile antiunioniste ale caimacamului
Vogoride.
Continuare `n pagina 7

Dac[ nu venea
Revolu\ia, Ceau;escu
ar fi `mplinit 103 ani
:i poate c[ mai tr[ia `nc[ mult ;i bine
datorit[ tratamentului lui Ana Aslan
S-au împlinit 31 de ani de la
evenimentele sângeroase din Decembrie 1989 (Revoltă populară
? Revoluție ? Lovitură de Stat?).
Chiar dacă au trecut 31 de ani, încă se mai comentează acest caz
trist, iar părerile și concluziile
sunt diametral opuse. A vorbi
obiectiv sau a scrie despre această
temă dureroasă, imediat ești “taxat” de hienele foste comuniste
din trecut transformate în prezent
în mari anticomuniști, care și-au
atins scopul, cu ramificații mafiote în toate sferele centrale și locale, în detrimentul celor mulți și
sărăciți de la orașe și sate, care
abia își duc traiul de pe o zi pe alta.
Poporul român a crezut sincer că
prin înlăturarea orânduirii socialiste și
prin scoaterea în afara legii a Partidului
Comunist Român ) și uciderea mișelească a cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu,
vor avea o viață mai bună și prosperă.
Datorită manipulărilor dibace și
mincinoase a unor forțe ostile Națiunii
Române din interior și cu sprijinul logistic din exterior, situația României a
luat o întorsătură diabolică. Ne vom referi doar la situația economică, socială și
politică internă și internațională. Oare
de ce nu s-a găsit averea lui Ceaușescu
ascunsă în străinătate ? Răspunsul e foarte simplu < ea nu a existat.
Acea avere erau creanțele României
în valoare de peste două miliarde de dolari, pe care le-a furat pleava hămesită
venită la putere, De asemenea, Nicolae
Ceaușescu a trăit și îmbătrânit înainte
de vreme (cu bune și cu rele), a muncit
de dimineață și până noaptea pentru Neam și Țară și a lăsat în bugetul României
peste două miliarde de dolari.
De remarcat, că o parte a românilor
s-a bucurat când Ceaușescu a fost împușcat la Târgoviște, apoi au revenit în
Țară diverși trădători cu un scop bine
definit < să jefuiască bogățiile materiale
și culturale și să învrăjbească românii
contra românilor.
Suntem conștienți că cercetătorii și
istoricii care vor fi obiectivi, se vor apleca
cu respect asupra perioadei orânduirii
socialiste din România, iar pe baza documentelor vor putea analiza fără ură și
părtinire, cu lumini și umbre această etapă din Istoria Poporului Român.
Din păcate, în cei 31 de ani lupta
principală din România se duce și astăzi
împotriva comunismului, o “himeră” care nu s-a realizat și nici nu se va realiza
vreodată pe mapamond. În nici o țară
fostă socialistă din Europa, chiar și din
Uniunea Sovietică, nu se pretindea că au
construit comunismul. De ce în România
se minte în permanență prin presa scrisă,
vorbită și audiovizuală, că societatea românească a fost comunistă ? Este cu totul
altceva privind Partidul Comunist Român, care a introdus o politică dictatorială. Dacă ne referim la cei mai mari anticomuniști, ei sunt cei care înainte de
1989, au fost cei mai mari comuniști la
toate nivelurile societății românești.
De la o țară independentă și suverană, respectată în lume, fără datorii externe, România de azi este o colonie a
marilor puteri, iar vocea sa a devenit mută. România strânsă în menghina mafioților interni și a trădătorilor de drumul

mare, s-a schimbat într-o țară a capitalismului sălbatic și nici după 31 de ani
nu se vede nici o perspectivă de redresare. Democrația e doar mimată, iar minoritatea conduce de la cele mai înalte
forumuri și până la administrațiile județene și locale.
Anul acesta se împlinesc 10 ani de la
trecerea în eternitate a poetului Adrian
Păunescu. E o mare pierdere pentru Cultura Română a omului definit ca autor,
critic literar, eseist, director de reviste,
poet, publicist, textier, scriitor, traducător
și om politic de excepție, fiind o persoană
cu vederi de stânga. Adrian Păunescu e
cunoscut cel mai mult ca poet și ca organizator al Cenaclului “Flacăra”, începând din anul 1973 și până în anul 1985.
Cenaclul a devenit fenomen de masă cu
peste 6 milioane de spectatori. Talentul
său poetic a fost apreciat de criticii literari, care l-au considerat pe Adrian Păunescu cel mai mare poet social după Arghezi. Eugen Simion îl consideră “ultimul
mare poet social român”.
Viața ne-a demonstrat că nimic nu
se poate construi pe o crimă oribilă, înfăptuită mai ales în Sfânta zi de Crăciun
a anului 1989. Prin procesul și verdictul
lui, este pentru Justiția Română, cea mai
neagră pagină din Istoria Națiunii Române. Oare va fi vreodată timp pentru
rejudecarea procesului ?
După “mascarada procesului” din cazarma militară din Târgoviște (fosta capitală a Țării Românești), noii actori foarte obedienți față de noua putere politică,
vorbeau de Țară și de Poporul Român
cu dușmănie, cu doi bătrâni bolnavi, înghesuiți între două bănci.
Soții Ceaușescu simțeau cum se apropie plutonul de execuție înainte de pronunțarea sentinței. Avocatul apărării, generalul Lucescu a apreciat într-o mărturisire televizată, că membrii completului
de judecată erau ca o adevărată formație
tipică de teroriști.

În 3 februarie 1992, Adrian
Păunescu a publicat poezia
“Bocet pentru ăl Bătrân”
Ce oameni răi, ce tragic timp păgân,
Se-mparte țara noastră în partide,
De când l-am omorât pe ăl bătrân,
Mormântul lui nici nu se mai închide.
Am tras în el ca-n malul de pământ,
Nu l-am putut, în timpul vieții frânge,
Și el s-a dovedit de neînfrânt,
Că nu ne-a dat nici lacrimi și nici sânge.
Cu el am omorât-o și pe ea,
Într-un concurs fanatic de păcate,
Și-atunci, păcatul nostru devenea
Mai greu ca ale lor, împreunate.
Așa puține vorbe mai rămân,
Într-o tăcere plină de rafale,
Și, vai, l-am omorât pe ăl bătrân,
Erori peste eroarea vieții sale.
Se-mpleticea, de parcă era beat,
Și totu-i apărea confuz, departe,
Prin gloanțele cu care l-am marcat,
El inspira și aer, dar și moarte.
Și el ne-a fost, măcar o dată, baci,
Și noi i-am fost, măcar o dată, turmă !
De ce am apăsat pe-acel trăgaci,
Când moartea, și așa, venea din urmă ?
Ne trebuia și milă, și efort,
Să le putem concilia pe toate,

De ce-am dorit să-nceapă cu un mort
Aceste ziduri de maternitate ?
Eram români și el era român,
A fost și crimă, dar a fost o gafă,
De ce l-am omorât pe ăl bătrân,
Cu mâini legate, împușcat în ceafă ?
Voi nu vedeți că nu putem dormi?
Voi nu vedeți că țara nu mai doarme?
Din zori de seară până-n zori de zi,
Strigoiul lui aleargă prin cazarmă.
Își plânge țara, ori de câte ori
De drama ei se-atinge și îl doare,
Strigoi bătân, ce cântă Trei Culori,
Cum face, la beție, fiecare.
Acest Strigoi, de unde-ncepe tot,
Privește, dintre stele, pe fereastră,
Din buzele ce a vorbi nu pot,
Pornește, cinic, libertatea noastră.
Și, totuși, într-un tragic timp păgân,
I-am încărcat cu întuneric pasul,
De ce l-am omorât pe ăl bătrân
Și nici măcar nu-i facem parastasul?
Din păcate, în cei 31 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, se urmărește insistent spălarea creierelor românilor și în special a tinerei generații,
pentru a se șterge din conștiința lor orânduirea socialistă și memoria celor doi
conducători< Gheorghe-Gheorghiu-Dej
și Nicolae Ceaușescu.
Propunem o autoreflecție asupra
unor aprecieri ale lui Petre Țuțea, economist, eseist, filozof, jurist, politician și
publicist, membru marcant al Mișcării
Legionare, fost deținut politic în anii
1953, 1956 – 1964, care referindu-se la
“Epoca de Aur” (denumită de Octavian
Paler), a scris < “Când voi muri eu, după
mine rămâne un singur mare naționalist
în care să credeți, este vorba de Nicolae
Ceaușescu.
Nu știu cât de comunist e el, dar ține
cu Nația Română, să știți de la mine. Ăsta
e român adevărat. Ține cu noi. Ați văzut,
domnule, era mai mare naționalist ca mine, că l-au omorât înaintea mea. Ceaușescu a condus România timp de 25 de
ani. Nu se poate spune că era bine pe
vremea lui Nicolae Ceaușescu, dar puțini
știu care era România înainte de Ceaușescu.
Acest conducător a fost pentru Țara
asta, ceea ce a fost Kemal Atatürk pentru
Turcia și Abdul Nasser pentru Egipt, tatăl
națiunii. Ceaușescu a scos România din
Evul Mediu, de la lumina lumânării, de
la carul cu boi, la întreprinderi producătoare de automobile, camioane, tractoare,
locomotive și avioane.

Nu știu de ce, păstrând proporțiile,
există performanțe asemănătoare în istorie. Ceaușescu a “DICTAT” să se ridice
școli, spitale, diguri, baraje, platforme industriale, hidrocentrale, căi ferate, aeroporturi, lucrări hidrotehnice, flotă comercială, irigații pe milioane de hectare,
poduri impresionante, metrou, Trans Făgărășanul, milioane de locuințe și case
noi la orașe și sate, ba chiar a început o
autostradă. În 25 de ani amărâți, a plătit
toate datoriile și a dublat populația urbană. De fapt este incredibil.
Dacă știți despre ce vorbesc, veți vedea că performanțele lui Ceaușescu frizează imposibilul. Și, peste asta, a păstrat
și a apărat demnitatea Nației Române de
tâmpiți”.
Și românii sătmăreni trec printr-o
perioadă asemănătoare ciumei politice,
economice și sociale. Cu toate că suntem
majoritari, totuși suntem socotiți ca cetățeni de categorie inferioară în propria
noastră Patrie.
În cei 31 de ani de vraiște totală politică, economică și socială, de ce Președintele, Parlamentul și Guvernul României renunță la suveranitatea Ardealului,
lăsându-l la discreția străinilor care se
plimbă în mod hulpav cum vor ei, fără
nici măcar să anunțe? Ei cer în mod fraudulos restituirea de păduri, terenuri agricole, castele și valori culturale de mare
interes pentru Istoria Poporului Român.
De asemenea, nu înțelegem cum într-o
democrație conduce o minoritate obedientă și nimeni nu reacționează față de
încălcarea în mod repetat a Constituției
și a legilor țării.
De ce românii au fost dezbinați în
permanență și împărțiți în buni și răi?
Oriunde și cu oricine vorbești domină
cuvintele< groază, spaimă, prostituție, trădare, repulsie, scârbă, frică, ură, teroare,
lașitate, ticăloșie, dezbinare, furie și
moarte.
În încheierea acestui studiu, rugăm
cititorii revistei “Flacăra lui Adrian Păunescu” și alți simpatizanți, să citească de
la elevi și până la bunici, o poezie de excepție intitulată “Neamțule”, scrisă și publicată de Andrei Păunescu, cadru universitar, jurnalist, scriitor, muzician și
caricaturist.
DIXI ET SALVAVI ANIMAM
MEAM. (Formulă rostită de filozofi și
de juriști la încheierea argumentărilor și
a pledoariilor, ei subliniază că au spus
tot ce au avut de spus). De asemenea,
“Patria –spunea eroul Tudor Vladimirescu – este norodul și nu tagma jefuitorilor”.
Prof. Ioan Corneanu,
Ing. Mircea P`rlea, Nicolae Decsei
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Personalitate controversată a istoriei na\ionale, Tudor Vladimirescu apar\ine
galeriei eroilor na\ionali din prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind
contemporan cu marii conducători de mi;cări politice na\ionale.

PERSONALIT~}I

Se `mplinesc 200 de ani de la
Revolu\ia lui Tudor Vladimirescu
În acest an, la 23 ianuarie
aniversăm 200 de ani de la citirea
Proclama\iei de la Pade;, care
constituie
;i
declan;area
Revolu\iei din |ara Românească,
condusă de Tudor Vladimirescu,
care a dus la sfâr;irea regimului
fanariot în \ările române ;i la
revenirea la domniile pământene.
De asemenea, Revolu\ia de la
1821 a fost un preambul la
evenimentele importante care vor
avea loc în \ările Române în
secolul al XIX-lea, Revolu\ia
pa;optistă ;i Mica Unire de la
1859.
Personalitatea de excep\ie a Revolu\iei
de la 1821 ;i conducătorul acesteia, la care
mă voi referi în cele ce urmează este
Tudor Vladimirescu. Conducătorul
Revolu\iei de la 1821 din \ara
Românească s-a născut în anul 1780, în
satul Vladimiri din jude\ul Gorj, în
familia lui Constantin Ursu. Părin\ii săi
făceau parte din categoria mo;nenilor
(\ărani liberi). Tudor a învă\at, în
copilărie, în satul natal, cu preotul Pârvu
Cihoiu, apoi la Craiova cu Dionisie Lupu.
În adolescen\ă a intrat în slujba boierului
oltean Ioan Glogoveanu, completându-;i
studiile în casa acestuia.
A fost promovat administrator al
mo;iilor lui Glogoveanu, Baia de Aramă
;i Glogova. Tot sub îndrumarea acestuia
a început să practice negustoria cu vite,
ceea ce i-a permis să ajungă la o situa\ie
materială satisfăcătoare. Au urmat
intrarea în slujba domniei ;i preluarea
unor func\ii în administra\ia \ării
Române;ti< mare comis, vătaf de plai la
Clo;ani, sluger. Între timp ;i-a continuat
activitatea negustorească, în comer\ul cu
vite, cereale, seu, pe;te sărat, a cumpărat
pământ, a deschis o cârciumă, a luat
pământ în arendă.
Tudor Vladimirescu a participat la
războiul ruso-turc din 1806 – 1812 în

fruntea cetelor de panduri olteni. Ace;tia
erau \ărani liberi, cu pregătire militară,
care pe timp de pace asigurau ordinea în
zonele lor de ba;tină. Alături de panduri,
Tudor Vladimirescu a luptat în armata
rusă, la Negotin, Rahova ;i Fetislam
(Cladova). A devenit locotenent al
armatei ruse ;i a fost decorat cu ordinul
Sf. Vladimir cu spade.
În 1814, a întreprins o călătorie la
Viena, din însărcinarea boierului
Glogoveanu. Aici a luat cuno;tin\ă de
dezbaterile pricinuite de Congresul de la
Viena, în cadrul căruia marile puteri luau
în discu\ie reorganizarea Europei la
sfâr;itul perioadei napoleoniene. Într-o
scrisoare trimisă din Viena, Tudor
Vladimirescu se arată preocupat de
eventualele hotărâri pe care Congresul lear fi putut lua cu privire la \ările Române<
„Se a;teaptă, la octombrie, din toate
păr\ile, mini;tri pentru Congres ;i vine ;i
împăratul Rosiei. Se sună că atunci va fi
ceva ;i pentru locurile acelea;, ci mult a
fost, pu\in a rămas.”

Tudor Vladimirescu a condus
|ara Românească între
21 martie ;i 15 mai 1821
Aflate între Rusia ;i Imperiul
Otoman, în plin regim politic fanariot,
Principatele Române a;teptau momentul
prielnic înlăturării acestui regim opresiv
;i corupt, văzut ca o prelungire a
domina\iei otomane. Speran\ele revenirii
la domniile pământene ;i limitării
amestecului otoman în \ara Românească
;i Moldova, au fost legate, către 1820, de
Eteria, organiza\ie secretă grecească,
constituită pe teritoriul Rusiei, la Odessa,
în 1814. Aceasta, condusă de Alexandru
Ipsilanti ;i sprijinită tacit de \arul Rusiei,
Alexandru I, urmărea răscularea
popoarelor cre;tine din Turcia europeană
pentru înlăturarea jugului otoman. În
Principate au fost create eforii (filiale) ale
Eteriei, din care făceau parte mul\i boieri
români. Există documente care confirmă
;i apartenen\a lui Tudor Vladimirescu la

Eterie. Conform planului Eteriei, urma să
declan;eze, împreună cu pandurii săi, o
amplă mi;care de revoltă în Oltenia, care
să permită armatei eteriste traversarea
Moldovei ;i \ării Române;ti către Dunăre.
Dincolo de planul ini\ial, Tudor
Vladimirescu a transformat mi;carea din
Oltenia într-o revoltă cu caracter social ;i
na\ional, îndreptată împotriva regimului
fanariot ;i abuzurilor boiere;ti.
În ianuarie 1821, după moartea
ultimului domnitor fanariot, Alexandru
:u\u, la cererea “Comitetului de
oblăduire” format din mari boieri,
membri ai Eteriei, ce urmau să asigure
conducerea provizorie a \ării Române;ti,
Tudor Vladimirescu a plecat în Oltenia
pentru a declan;a revolta plănuită.
Centrul ini\ial al mi;cării a fost fixat
în zona mănăstirii Tismana, pe care
Tudor Vladimirescu a fortificat-o. La
Pade;, în vecinătatea Tismanei, s-a
constituit Adunarea norodului ;i a fost
făcută publică Proclama\ia, care preciza
obiectivele revoltei. Mi;carea s-a extins cu
repeziciune în Oltenia ;i Muntenia. În
februarie, împreună cu armata sa, Tudor
Vladimirescu s-a îndreptat spre Bucure;ti,
urma să sosească ;i armata Eteriei, în
frunte cu Alexandru Ipsilanti. După un
popas de aproape o lună la Țân\ăreni,
Tudor Vladimirescu a ajuns la Bucure;ti.
Sosirea sa a fost vestită prin proclama\ia
adresată de la Bolintin locuitorilor
Capitalei. Între timp, mi;carea sa, care
cuprindea un mare număr de \ărani, luase
un caracter net antiboieresc ;i părea să
iasă de sub control, depă;ind planurile
ini\iale. O parte dintre boieri au preferat
calea exilului. Țarul Alexandru I a
dezaprobat ac\iunile Eteriei, datorită
exceselor armatei eteriste ;i dezvăluirii
imprudente de către Alexandru Ipsilanti
a implicării Rusiei în constituirea mi;cării
eteriste antiotomane.
Tudor Vladimirescu a condus,
practic, |ara Românească între 21 martie
;i 15 mai 1821. În condi\ii complexe, a
intervenit ruptura dintre el ;i Alexandru
Ipsilanti, instalat, la rândul său, la
Bucure;ti. Pentru evitarea interven\iei

Tudor Vladimirescu
(1780-1821)
externe otomane, Tudor Vladimirescu a
ajuns la un acord cu boierii ;i în cele din
urmă a acceptat să părăsească Bucure;tii
;i să se retragă cu armata sa în Oltenia.
Alexandru Ipsilanti ;i-a instalat trupele la
Târgovi;te ;i a luat sub administra\ia sa
zona Dâmbovi\a – Prahova – Muscel.
La 21 mai 1821, pe drumul spre
Pite;ti, Tudor Vladimirescu a fost capturat
de oamenii lui Alexandru Ipsilanti,
Iordache, Hagi Prodan ;i Dimitrie
Macedonski, acuzat de în\elegere cu
Imperiul Otoman ;i ucis în tabăra eteristă
de la Târgovi;te. O mărturie atribuită unui
martor ocular sus\ine că, în ultimele ore
ale vie\ii sale, Tudor Vladimirescu ar fi
spus < „Vre\i să mă omorâ\i ? Eu nu mă
tem de moarte. Eu am înfruntat moartea
în mai multe rânduri. Mai înainte de a
ridica steagul spre a cere drepturile patriei
mele, m-am îmbrăcat cu căma;a mor\ii.
Turcii sunt în \ară, dar nu sunte\i în stare
;i nu ve\i fi niciodată a vă bate cu dân;ii

cu ispravă.”
Personalitate controversată a istoriei
na\ionale, Tudor Vladimirescu apar\ine
galeriei eroilor na\ionali din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, fiind
contemporan cu marii conducători de
mi;cări politice na\ionale< Rafael Riego
(Spania), Karagheorghe (Serbia), Simon
Bolivar (America Latină).
Bibliografie <
Stan, Magda ;i Vornicu, Cristian –
“Dic\ionar. 101 personalită\i ;i
evenimente istorice”, Editura Niculescu,
Bucure;ti, 2003
“Istoria Românilor, volumul VII, tom
I”, Editura Enciclopedică, Bucure;ti, 2003
Sălceanu, Ilie - “Căma;a mor\ii –
Theodor Vladimirescu”, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1999
Sălceanu, Ilie - “Umbra slugerului
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Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 (II)
Urmare din pagina 6
Cuza era conștient că domnia lui devenise vremelnică și după câțiva ani națiunea însăși va reveni la dorința mai veche
(exprimată și în cererile divanurilor adhoc) de a aduce la tron un prinț străin.
Concepția sa era de a nu aștepta trecerea
anilor, ci de a folosi fiecare zi în binele națiunii. Activitatea multilaterală a lui Cuza
de după 24 Ianuarie 1859 se definește prin
măsuri realiste și energice, având ca finalitate desăvârșirea actului Uniri. Cuza merge el însuși la Constantinopol (1860) pentru recunoașterea actului Unirii. Rezultatul
a fost pozitiv. Dubla alegere a fost recunoscută de Franța, Rusia, Anglia, Prusia
și Sardinia (aprilie 1859), iar în ultima ședință a Conferinței de la Paris (25 august
1859) și de către Austria și Imperiul Otoman. A fost nevoie de încă doi ani (1859
– 1861), de strădanii politice și diplomatice
pentru ca unirea să devină fapt și în interior, prin unificarea instituțiilor moldomuntene, pe care marile puteri le hotărâseră separate.
În acești ani, Cuza trece la unificarea
aparatului de stat. Se realizează unificarea
armatei prin trimiterea de efective din
Muntenia la Iași și din Moldova la București. Se formează tabăra militară de la Florești (Prahova) cu comandă unică. Ministru de război pentru ambele Principate
este generalul Ion Emanoil Florescu
(1860). Serviciul telegrafului din Muntenia
și Moldova se unifică și inspector general

este numit Cezar Librecht (1860). Misiunile diplomatice ale Moldovei și Țării Românești la Constantinopol sunt reunite
(martie 1859) în una singură, având în
frunte pe Costache Negri, pe care Poarta
îl recunoaște ca reprezentant al diplomației
române. La Focșani își începe activitatea
Comisia Centrală (1859), care conform
Convenției de la Paris (1858) trebuia să
elaboreze legile comune pentru cele două
țări. Paralel, Alexandru Ioan Cuza desfășoară o activitate diplomatică permanentă
și ofensivă, rămâne intransigent față de încercările străinătății de a încălca autonomia statului român. La Conferința de la
Paris (1861) însă Poarta cere dreptul de
intervenție în Principate, în cazul unor noi
încălcări ale Convenției de la Paris – termen vag și care oricând putea fi atribuit
politicii naționale promovate de Alexandru Ioan Cuza. Austria admitea Unirea
doar pe durata domniei lui Cuza. Poarta
elaborează chiar Firmanul Unirii, care cuprindea condiții inacceptabile pentru români. Datorită poziției intransigente a lui
Cuza , ca și a șefului diplomației românești,
Costache Negri, precum și a celor două
camere și celor două guverne, la încheierea
lucrărilor conferinței (4 decembrie 1861),
Poarta elaborează un nou firman, prin care
renunță la condițiile puse anterior. Conferința recunoștea unirea deplină a Principatelor. Austria doar își menținea rezerva< unirea numai sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acest mare succes politic
și diplomatic patronat de Cuza are ca re-

zultat faptul că la 24 ianuarie 1862 (când
se împlineau trei ani de la Unire), Adunările reunite într-una singură la București,
hotărăsc măsurile de unificare politicăadministrativă.
Se formează un singur guvern, o singură adunare legislativă (viitorul parlament), o singură armată (acțiune care începuse), o singură capitală – la București.
Principatele Unite ale Moldovei și Țării
Românești se vor numi România.
Cuza trece la realizarea celui mai important aspect al operei sale – reformele și
crearea instituțiilor României moderne.
A urmat o fecundă activitate legislativă<
înființarea Casei de Conturi (după model
francez) pentru verificarea actelor financiare ale statului, hotărâtoare pentru contractarea unui împrumut extern la Londra
(Banca Stern), Legea organizării puterii
armate, Legea instrucțiunii, înființarea
Consiliului de Stat, legile contabilității, Legea comunală (după model francez), Codul penal și de procedură penală (23 martie 1864), Legea organizării judecătorești.
După lovitura de stat de la 2 mai 1864,
reformele cerute de modernizarea României continuă. Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit, noua constituție a
țării, numită Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris și o nouă lege electorală.
Statutul lui Cuza sporea considerabil prerogativele domnului (câștiga inițiativa legilor, dreptul de a numi un sfert din membrii Senatului, corpul ponderator și pe președintele Camerei), dar scădea pe cele ale

Adunării, al cărei regulament era alcătuit
de guvern. Consiliul de Stat elabora legile,
Senatul obținea dreptul primirii petițiilor.
Legea electorală determină creșterea considerabilă a numărului alegătorilor, ce erau
grupați în două categorii< primari (care
votau prin delegați) și direcți, diferențiați
între ei după cens (avere).
Cuza face în această perioadă (iunie
1864) o călătorie la Constantinopol și obține din partea sultanului recunoașterea
autonomiei României, primul pas spre independență. Urmează principala reformă,
cea agrară. Este votată și sancționată Legea
rurală (26 august 1864).
După ce
marile obiective ale lui Alexandru Ioan
Cuza au prins viață (Legea electorală și
Legea rurală), a urmat Legea instrucțiunii
publice (25 noiembrie 1864). Pe lângă înființarea celor două universități, cea din
Iași (1860) și cea din București (1864), era
organizat învățământul secundar (gimnazial), iar instrucțiunea de patru ani din
România devenea (între primele țări din
Europa) gratuită și obligatorie. S-a adoptat
Legea introducerii sistemului de unități și
măsuri metrice (septembrie 1864) și se
pun bazele Școlii de poduri și șosele. Urmează Legea organizării armatei (27 noiembrie 1864). Este adoptat Codul civil
916 decembrie 1864), influențat de codul
napoleonian și de cel italian. Codul civil
introducea căsătoria civilă și, corespunzător, divorțul civil, dădea posibilitatea locuitorilor evrei din România să capete împământenirea (cetățenia) și drepturi poli-

tice. Reformele purtau semnul noului, serveau unei societăți aflate în plină epocă
modernă. Fiecare trebuia, în concepția lui
Cuza, să însemne și măsura autonomiei
și, în perspectivă, a independenței. Alexandru Ioan Cuza este, așadar, și creatorul
instituțiilor moderne ale României.
După abdicare, Alexandru Ioan Cuza
pleacă în străinătate. Moare după șapte ani
la Heidelberg (Germania). Corpul neînsuflețit este adus în țară și înmormântat la
Ruginoasa, în județul Iași. Așadar, Alexandru Ioan Cuza este domnul Unirii
Principatelor Române, om politic și de
stat, diplomat, fruntaș al Revoluției române
de la 1848, unificator, reformator, legislator,
ctitor de școală și așezăminte, militar de
carieră, începător al instituțiilor României
moderne, ultimul domn pământean. Și,
în încheierea panegiricului, Mihail Kogălniceanu afirmă < “Cât va avea țara noastră
istorie, cea mai frumoasă pagină este semnată de Alexandru Ioan I”.
Bibliografie<
Popescu, Petru Demetru – Dicționar
de personalități istorice < voievozi, principi,
domnitori, regi, București, Editura Niculescu, 2001
* * *Enciclopedia marilor personalități
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Cine este Rege Jean Page, cel mai
sexy actor al momentului?
Cea mai recentă producţie Netflix,
serialul „Bridgerton“, lansat de
Crăciun, face furori în întreaga
lume. Seria se află şi în preferinţele
românilor, la fel şi actorul Regé-Jean
Page, care interpretează rolul
principal< ducele Simon Basset.
Acţiunea din serialul „Bridgerton“ are
loc în perioada Regenţei de la sfârşitul erei
georgiene (începutul anilor 1800), la
Londra. Producţia spune povestea
familiei Bridgerton< văduva Bridgerton şi
cei opt copii ai săi, patru fete şi patru
băieţi. Serialul se bazează pe romanele
scriitoarei Julia Quinn, a căror acţiune e
plasată în înalta societate londoneză, când
debutantele sunt prezentate la curte şi
caută cel mai bun partener pentru o
căsătorie. Peisajele idilice, sutele de
costume de epocă şi povestea romantică
au cucerit rapid publicul.
Dar, mai mult ca orice, s-a remarcat
tânărul actor Regé-Jean Page, care îl
interpretează pe ducele de culoare Simon
Basset, un burlac râvnit de toate
debutantele din Londra, dar şi de multe
dintre telespectatoarele Netflix. Născut
dintr-un tată englez, preot, şi o mamă
africană, soră medicală, Regé-Jean Page
şi-a petrecut copilăria în ţara sa natală,
Zimbabwe, în capitala Harare.
Apoi s-a mutat la Londra pentru a
urma şcoala gimnazială şi s-a stabilit în
Mare Britanie.
Regé-Jean Page (născut în 1990) şi-a
petrecut copilăria în Harare şi
mărturiseşte că a început să fie atras de

actorie când i s-a spus că nu era „prea bun
la nimic altceva“. „Eu am vrut să fiu
explorator când eram copil. Aceasta a fost
prima mea idee despre o meserie cu
adevărat grozavă< să descoperi locuri şi
lucruri necunoscute şi să vezi ce ai putea
aduce înapoi acasă“, a declarat el.
Însă planurile sale s-au schimbat
rapid, după ce a plecat să înveţe la Londra.
„Actoria este cel mai apropiat lucru de
meseria de explorator.
În actorie poţi explora alte lumi, poţi
înţelege culturi şi oameni cu care, în mod
obişnuit, nu ai avea niciodată de-a face“, a
mărturisit actorul pentru revista People.
Primul său rol a fost chiar în copilărie
într-o piesă de teatru jucată la şcoală, dar
recunoaşte că talentul său artistic s-a
manifestat şi altfel. A cântat, de fapt a
„urlat“, după cum mărturiseşte, într-o
trupă punk, în copilărie. Pasiunea pentru
muzică a rămas, căci a continuat să cânte
şi să compună în altă trupă, alături de
fratele său.
În serialul Netflix joacă rolul unui
bărbat dur în aparenţă, dar foarte sensibil
în realitate, la fel cum este şi el în viaţa
reală.
Într-un
interviu
pentru
Entertainment Weekly a declarat< "Sunt
un mare fan al conceptului de romantism.
Este ceva minunat, avem nevoie de mai
mult romantism în lumea de azi“.
Cât despre rolul unui nobil de culoare,
în societatea londoneză a anilor 1800,
Regé-Jean Page a declarat pentru InStyle<
„Dacă am suportat atâta vreme un Isus
alb, cred că putem suporta şi un duce
negru“.

Jazmin Grimaldi are o rela\ie str]ns[
cu tat[l ei, Prin\ul Albert de Monaco
Acum când un nou proces de
paternitate bate la uşile palatului
Prinţului Albert de Monaco, este
un moment bun să ne reamintim
de trecutul lui de playboy.
Suveranul în vârstă de 62 de ani
are cel puţin doi copii ilegitimi, pe
lângă gemenii dăruiţi de soţia sa,
Prinţesa Charlene de Monaco.
Primul dintre aceştia, Jazmin
Grace Grimaldi, în vârstă de 28 de
ani, este o americancă rezultată în
urma unei aventuri de-o vară.
Mama acesteia, californianca
Tamara Rotolo, l-a întâlnit pe Prinţul
Albert în 1991, în timpul unei
vacanţe a acesteia pe Coasta de Azur.

Cei doi au avut o relaţie scurtă şi
pasională, în urma căreia s-a născut,
un an mai târziu, fiica cea mare a
prinţului, Jazmin.
Fetei i s-a ascuns originea nu
doar pentru a-l proteja pe prinţul
monegasc, ci şi pentru că mama ei,
Tamara, era încă măritată cu primul
ei soţ, de care a divorţat de-abia în
1992.
Rotolo a decis să-şi crească fiica
în America, mai exact în Palm
Springs, departe de agitaţia şi
presiunile vieţii princiare.
Micuţa Jazmin a vizitat pentru
prima dată Monaco la vârsta de 11
ani şi atunci şi-a dorit să dezvolte o
relaţia cu tatăl ei, despre care mama
acesteia, Tamara, i-a vorbit

dintotdeauna cu sinceritate.
Trei ani mai târziu, Albert o
recunoştea, în sfârşit, pe fiica lui cea
mare, născută în afara căsătoriei,
care, din acest motiv, nu are drepturi
în ceea ce priveşte sucesiunea la tron.
E drept că această mişcare a fost
forţată de un proces de paternitate şi
de un test de ADN, în urma căreia sa confirmat că Albert este tatăl lui
Jazmin.
Cu toate acestea, Jazmin şi-a
recuperat identitatea şi numele şi are
o relaţie foarte apropiată atât cu tatăl
ei, cât şi cu soţia acestuia, Charlene.
Astăzi, tânăra călătoreşte frecvent
la palatul princiar din Monaco,
câteodată însoţită chiar de către
mama ei, Tamara.

Johnny Depp, acuza\ii
la adresa fostei so\ii
Cu imaginea îngropată de lungul
război cu fosta soţie, Johnny nu
renunţă şi se avântă din nou în luptă.
De data aceasta, Johnny spune că
Amber Heard a minţit atunci când a
spus că va dona cele 7 milioane de
dolari obţinute la divorţ< o păcăleală
aruncată în ochii presei şi ai
publicului de dragul imaginii.
În realitate, Amber a băgat banii
în buzunar. Echipa de avocaţi a lui
Depp a menţinut permanent legătura
anul trecut cu Children's Hospital
Los Angeles şi American Civil
Liberties Union, cele două instituţii
între care Amber a promis că va
împărţi banii.
Şi, în vreme ce ACLU a refuzat să
divulge date în legătură cu donaţiile,

Children's Hospital a acceptat să
coopereze, scoţând la iveală nişte
date uluitoare< până acum nu au
primit decât 100.000 de dolari de la
Amber, faţă de 3,5 milioane, atât cât
le-a promis, adică jumătate din suma
de la divorţ.
Mai mult, în iunie 2019,
managerii spitalului i-au scris
actriţei, întrebând-o dacă mai are de
gând să-şi respecte promisiunea - iar
cec-ul de doar 100.000 de dolari şi
scrisoarea sunt dovezile aduse de
Depp, care susţine astfel că această
minciună este simbolică pentru
comportamentul lui Amber, cea care
a construit un caz întreg împotriva
lui doar pe minciuni, distrugându-i
astfel nedrept imaginea.

