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APELUL REVISTEI NOASTRE
ADRESAT ADUNÃRILOR GENERALE
ALE ASOCIAÞIEI COMUNELOR ªI
ASOCIAÞIEI ORAªELOR DIN ROMÂNIA
Spre a vã mulþumi concret pentru încrederea pe care
ne-aþi acordat-o ºi pentru colaborarea cu tot mai multe
dintre filialele si primariile dumneavoastrã, venim cu
o propunere de dezbatere, de a cãrei rezonanþã suntem
siguri în baza a ceea ce am realizat împreunã pânã
acum. Iar acestea nu sunt puþine. Iatã doar câteva
exemple din anii trecuþi :
- Am dezbãtut împreunã problema aºezãmintelor
culturale ºi a BAZEI MATERIALE A CULTURII LA
SATE ªI ÎN ORAªELE MICI ºi am fãcut propuneri
legislative în temeiul cãrora s-au luat mãsurile pentru
susþinerea acestei baze.
- Am dezbãtut, de asemenea, într-o Consfãturire
Naþionalã a Intelectualilor de la Sate problema
BUNULUI COMUN care aparþine cetãþenilor României
ºi a folosirii lui pentru a uºura facturãrile unor servicii
pentru populaþie ºi a unor venituri în plus pentru
producãtorii agricoli, fãcând propuneri legislative care,
iatã, devin valabile ºi astãzi, în cazul ciudatelor
concesiuni petroliere din Marea Neagrã ºi a recentei
dezbateri privind ingineriile financiare prin care creºte
pretul facturãrii gazelor pentru consumul populaþiei,
dezbatere pe care o reluãm chiar în acest numãr.
- Am dat cu consecvenþã diploma de onoare ºi
medalia noastrã unor primari cu merite culturale ºi iatã
cã acum, chiar în aceastã Adunare, venim sã amplificãm
un asemenea stimulent.
- Am lansat, cu sprijinul hotãrârilor multor Consilii
locale comunale ºi orãºeneºti propunerea
SÃRBÃTORII NAÞIONALE A LIMBII ROMÂNE care
astãzi se aflã pe parcursul ei legislativ, ca propunere
însuºitã de Biroul Permanent al Senatului României.
Încurajaþi de aceste mãsuri înfãptuite prin colaborarea
noastrã, am înmânat fiecãruia dintre participanþii la
Adunarea Generalã a Asociaþiei Comunelor din
România numãrul anterior din revista « Albina
româneascã » pe ultima paginã a cãruia este
argumentatã pe larg propunerea pe care v-o facem
tocmai ca o mãsurã - una dintre mãsuri ce ne stã nouã
în putinþã – pentru prevenirea pe cât posibil a efectelor
crizei la populaþia satelor care, ºi aºa, trãieºte într-o
perioadã de mare dezavantajare a ei ºi a posibilitãþilor
ei de trai.
Procedãm ºi cu acest numãr la fel, aºezându-l în mapa
fiecãrui participant la Adunarea Generalã a Asociaþiei
Oraºelor din România, tocmai pentru a relua dezbaterea
noastrã privind BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR
ROMÂNIEI ºi a gospodãririi lui în folosul cetãþenilor
þãrii care sunt BENEFICIARII DE DREPT A
BUNURILOR NATURALE PE CARE LE POSEDÃM.
Dorim ca, dezbãtînd mai departe aceste probleme în
condiþiile sociale pe care le prefigureazã starea
economicã a þãrii în contextul crizei mondiale, sã
ajungem la soluþii care sã uºureze povara facturãrilor
unor servicii publice pentru populaþie, tocmai prin
restituirea cãtre cetãþean a beneficiilor pe care el trebuie
sã le aibã de pe urma a ceea ce este bun comun din
bogãþiile þãrii ºi a ceea ce este drept al sãu din bunurile
pe care le produce. Pe aceastã cale se pot gãsi multe
soluþii de îndulcire a crizei ºi de favorizare a populaþiei,
a cetãþeanului care nu se face vinovat de nici unul dintre
motivele recesiunii.
Pe lângã mãsurile guvernamentale, care nu depind
de noi, existã ºi unele care se pot lua pe plan local.
Noi am lansat mai multe apeluri în acest sens, cãutând
soluþii simple ºi fireºti pentru viaþa oamenilor care sperã
în mai bine ºi, ca un mic exemplu, doar, afirmãm aici
rãspicat cã nu mai trebuie sã suportãm sechele ceauºiste
de genul aducerii pâinii de la oraº pentru populaþia
satelor sau a favorizãrii unor producþii industriale
energofage în defavoarea consumului casnic al
familiilor. Pentru cã exac aceste familii care constituie
populaþia þãrii sunt proprietari de drep ai bunului comun
de pe teritoriul României, singurii faþã de care Legea
încã nu ºi-a pus problema restituirii drepturilor naturale
pe care le au.
Pe de o parte, toate studiile recunosc faptul cã
(continuare în pag.3)

Cel care a fãcut acest desen denumindu-l vizionar: ,,Bucureºteanul la ºtrand” este:

„În mânã cu a sa chitarã,
Pe stradã trecea Viorel
La braþ cu a sa Mãrioarã,
Din gurã cântându-i astfel:
Iubiiireaa cââând te priiindeee...”...

GENIALUL PUCÃ

...pe urmã venea strofa cu „Iubiiireaa cââând te
lasããã”, pe urmã unele ºi mai stupide, demne de
topurile inverse ale celor mai incult-sentimentale
kitsch-uri care, la vremea aceea, nu trãiau concurenþa
unor stupiditãþi ºi mai mari cum au scos la ivealã
manelele. Eram încã în epoca nemodernã a
imitatoarelor Mariei Cunþan care scriau romanþe de
genul „Am avut ºi eu odatã/ Un iubit frumos ºi bun /
ªi-a plecat în þãri strãine / ªi-a murit de glonþ de tun”...

cuplete lãutãreºti ca: „De la mine la Ploieºti/ Nu e
departe când iubeºti” sau: „Foaie verde,
anghinarea,/ Eu sunt Miþa taxatoarea” ºi, cel mult
produse ale industrializãrii ºi moralei socialiste
precum: „Ridicã Tanþo picioru / Ca sã-þi vãd
televizoru!” ... deplângerea melodiilor cu specific
þigãnesc având ºi ea amprenta afirmãrii de clasã
care despãrþea familiile fãcându-i pe tovarãºii
promovaþi în funcþii sã se-ncurce cu dame mai
evoluate decât pirandele lor care cântau: „Pogoarã
Doamne pã pãmânt / Sã vezi Stalin ce-a fãcut!/
...C-a fãcut din cai cârnaþi / ªi din þigani dipotaþi. /
Cã i-a-mbrãcat în paltoane / ªi i-a trimis la raioane,
/ C-au rãmas þigãncili / Sã-ºi usuce poftilii” ...

Corneliu LEU
(continuare în pag.7)

LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI
Articole-program ale revistelor paºoptiste ºi
renaºterea naþionalã în Principatele Valahilor

MULT E DULCE ªI FRUMOASÃ LIMBA CE-O VORBIM

În epoca simbiozei clasicism-romantismului paºoptistunionist valah ºi a deschiderilor spre realism, 1821 – 1877 (cf.
TDelr, 153), presa a înregistrat o dezvoltare impresionantã.
În Bucureºti, Ion Heliade Rãdulescu a redactat / editat
– încã din anul 1829 – gazeta politicã, administrativã, culturalã
ºi literarã, «Curierul românesc» (între 8 aprilie 1829 ºi 19 aprilie
1849, reapãrând în 1859, în câteva numere, cu titlul «Curierul
român» – cf. HDic, 101 sq.).
«Curier de ambe sexe», redactatã / editatã tot de I. H.
Rãdulescu, între anii 1837 ºi 1847, a fost o veritabilã revistã
bucureºteanã de culturã / literaturã.
La Iaºi, între 1 iunie 1829 ºi 29 decembrie 1849, Gh.
Asachi a redactat / editat gazeta politicã ºi literarã, «Albina
româneascã» (apãrea de douã ori pe sãptãmânã; din 9 ianuarie
1850, în locul «Albinei româneºti» a fost editatã «Gazeta de
Moldavia»; ºi în locul acesteia, din 27 noiembrie 1858 ºi pânã
în 5 octombrie 1859, a fost tipãritã gazeta «Patria»).
Ca supliment al ziarului / gazetei din Iaºi, a apãrut –
din 14 martie 1837 ºi pânã la 1 septembrie 1838 – revista literarã
«Alãuta româneascã» (dupã modelul «Curierului de ambe sexe»
– cf. HDic, 31).
Din cauza severei cenzuri de Viena a Imperiului
Habsburgic, Ardealul intrã mai târziu cu un deceniu în marele
circuit al presei de limbã valahã / dacoromânã. În Braºov, de la
21 martie 1838, sub redacþia lui G. Bariþiu, a vãzut lumina
tiparului «Gazeta de Transilvania»

Spunea poetul român sau în traducere liberã germanã dupã filosoful
Heidegger: Die Sprache ist mein Vaterland/Limba este patria mea.
Acum 6-7 ani, o ºtire senzaþionalã din domeniul istoriei ºi culturii umane
fãcea înconjurul mass-mediei internaþionale – din pãcate cu excepþia
Germaniei: Tãbliþele de la Tãrtãria, Jud. Alba/România, au devenit celebre
în toatã lumea, fiind cele mai vechi documente scrise ale omenirii. Cu nu mai
puþin de 2-3.000 de ani înaintea celor cunoscute pânã la acea datã în limba
sanscritã, în Asia, cu circa 2.500 de ani î.C.!
Acestea au fost descoperite, deja, în anul 1961 de arheologul Nicolae
Vlassa, însã autoritãþile de atunci ºi problemele acute politice de altã naturã
au amânat impactul valoric al revizuirii istoriei scrierii omului.
Presa italianã, Corriere della Serra, de exemplu, a omagiat aceastã
importantã descoperire cu o paginã întreagã în martie 2001, renumiþi arheolgi,
filologi ºi istorici italieni, francezi, austrieci, englezi sau americani au scris
despre acest eveniment, unii aducând în discuþie, din nou, originea limbii
române actuale.
Dar, dupã cum sublinia o concluzie uimitoare a cercetãtorilor acestor
prime documente scrise de mâna omului: spre deosebire de cele din sanscritã,
ce sunt dovada unei activitãþi administrative a societãþii, scrierea de la Tãrtãria
avea clar funcþie de legãtura cu Divinitatea, cu un Mare Spirit.
Ce origini are limba românã? Oficial ºcoala tradiþionalã ºi mass-media
conservativã mai susþin ºi acum, cã exprimarea locuitorilor României s-a
format prin impunerea limbii latine de cãtre împãratul roman Traian, dupã
cucerirea Daciei lui Decebal.

AT OMIRESCU
Prof. dr
ACHIA-T
dr.. Ion P
PACHIA-T
ACHIA-TA

(continuare în pag.2)

Eugen COJOCARU
vicepreºedinte al Asociaþiei scriitorilor de limba rmânã din Germania

(continuare în pag.4)
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LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI

Articole-program ale revistelor paºoptiste ºi renaºterea naþionalã în
Principatele Valahilor
(continuare din pag.1)
Revista «Dacia literarã» a apãrut la Iaºi, sub redacþia lui Mihail Kogãlniceanu, în numai
trei numere („fascicule“), din 19 martie 1840 ºi pânã la 23 august din acelaºi an, când a fost supusã
unei cumplite cenzuri.
Deºi cauza suprimãrii «Daciei literare» se aflã în efortul conjugat dinspre capitalele
celor trei imperii, Istambul, Viena ºi Moscova, de a tãia orice elan unionist al Valahilor (Dacomânilor)
ºi de a face totul spre a nu se trezi conºtiinþa naþionalã a Valahimii / Dacoromânimii, „potrivit
izvoarelor epocii“, se crede cã s-ar fi datorat:
1. stãruinþei «consulului rusesc din cauza publicãrei poeziei lui Gr. Alexandrescu, Anul
1840.» (KSb, 19);
2. utilizãrii proverbului «Peºtele de la cap se împute», în articolul D. A. Demidoff în
Banat, Valahia ºi Moldova, proverbul „supãrând capul Moldovei“ de atunci, domnitorul Mihail
Sturza (cf. HDic, 107);
3. «laudelor aduse de M. Kogãlniceanu domniei lui Alexandru cel Bun, în articolul
Descriere istoricã a tabloului ce înfãþoºeazã pre Alexandru cel Bun, priimind coroana de la
ambasadorii împãratului Ioan Paleolog.»
În anul 1859, «a doua ediþie» a «Daciei literare» a vãzut lumina tiparului.
Sub semnãtura lui Mihail Kogãlniceanu, chiar în primul numãr al revistei «Dacia literarã»,
este publicat programul, un veritabil manifest estetic / cultural; articolul-program poartã titlul
«Introducþie».
Principiile pentru care militeazã «Dacia literarã», principii culturale / literare valabile ºi
astãzi pentru Naþiunea Valahã, dacã nu doreºte cumva sã disparã prin vitrege / vitregitoare «istorii»
(ceea ce este sortit, fireºte, popoarelor foarte vechi, lipsite de capacitatea de a se adapta „timpurilor
noi“), impresioneazã receptorul „de peste veacuri“.
I) «Dacia literarã», prin articolul-program, datând din «30 ghenarie 1840»,
recomandã scriitorilor din Principatele Valahe sã valorifice în creaþiile lor tezaurul mitosofic
/ folcloric dacoromânesc, pitorescul obiceiurilor noatre autohtone. Dezideratul estetic romantic
paºoptist, susþinut chiar din primul numãr al «Daciei literare», prin rubrica de «scene pitoreºti din
obiceiurile poporului» (supra), este formulat foarte clar: «...frumoasele noastre þãri sunt destul de
mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitoreºti ºi poetice, pentru ca sã putem gãsi ºi la noi
sujeturi de scris...».
În acest spirit romantic, Vasile Alecsandri, «rege al poeziei» din „epoca paºoptistã“,
publicã în 1852 «Poezii poporale. Balade – Cântice bãtrâneºti», partea I; partea a II-a a vãzut
lumina tiparului în 1853; în «Poezii poporale...», a fost tipãritã pentru prima datã în volum,
capodopera folclorului Valah, «Mioriþa» / «Pe-o Gurã de Rai»; primul volum original al lui Vasile
Alecsandri, «Doine ºi lãcrimioare», tipãrit la Paris, în 1853, reflectã admirabil «însuºirea» acestui
punct din programul estetic-romantic al «Daciei literare». A. Russo, respectând acest spirit paºoptist,
dar cãutând sã atragã ºi atenþia asupra fenomenului valahic / românesc în „supercivilizatul“
spaþiu al francofoniei, scrie în limba francezã «Cântarea României» / «Chanson de la Roumanie»
(tradusã în româneºte de Nicolae Bãlcescu – cf. CILR, 191), ori «Piatra Teiului...» / «La Pierre du
Tilleul, légénde montagnarde, fragment d’un voyage dans la haute Moldavie en 1839», «Piscul
Corbului» / «Le Rocher du Corbeau» etc.
II) «Dacia literarã» – pentru a se realiza creaþii de mare / vibrantã autenticitate, de
valoare naþionalã – îndeamnã scriitorii sã se inspire din istoria Valahilor plinã de dramatism,
istorie tot atât de importantã ca ºi istoria popoarelor Europei Occidentale. Mihail Kogãlniceanu
subliniazã cã «istoria noastrã are destule fapte
eroice, frumoasele noastre þãri sunt destul de
mari [...], pentru ca sã putem gãsi ºi la noi sujeturi
de scris, fãrã sã avem pentru aceasta trebuinþã sã
ne împrumutãm de la alte naþii.»
Dupã cum se vede ºi din aceste prime
douã puncte din «Introducþie», Mihail
Kogãlniceanu abordeazã teoria specificului
publica\ie a
naþional al literaturii, promoveazã o literaturã
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
originalã valahã, orientând creatorii – poeþii,
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL prozatorii, dramaturgii – spre istoria neamului,
GRIGORIE LEU
spre tezaurul folcloric-literar, spre mitosofia
realizat[ în colaborare cu
dacoromâneascã, spre bogatul relief natural /
ASOCIATIA COMUNELOR DIN
social al Daciei. Vectorizarea literaturii în istoria
ROMÂNIA
naþionalã, în folclorul literar Valahic, în adânca
mitosofie autohtonã, are deopotrivã motivaþie
esteticã ºi implicitã educaþie a duhului naþional,
reînflorind sfera conºtiinþei naþionale
dacoromâneºti, deoarece, mai ales în acel istoric
editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOtimp «literatura avea trebuinþã de unire, iar nu
VIDEO-FILM <REALITATEA>.
de dezbinare». Dorinþa fundamentalã a
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
redactorilor de la «Dacia literarã», dupã cum se
J40/5587/1991
afirmã în program, era ca Valahii (Dacoromânii)
Cod fiscal: R33954;
«sã aibã o literaturã ºi o limbã comunã pentru
cont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
toþi». Literatura / limba – „rampã de lansare“ a
nr: RO 11BPOS70202902964ROL01
valorilor spirituale, a tradiþiilor, a istoriei
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
Valahilor – oferea argumentele luptei de
I S S N 1583-2546
emancipare naþionalã / socialã. Astfel, literatura
dacoromâneascã legitimeazã revendicãrile
REDAC|IA:
naþionale. Principiile articolului-program au
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici dobândit „autoritate ºi credit“ prin valoarea
senior editori; Drago= Sarchizian estetico-literarã a materialelor publicate în
secretar general de redac\ie; Gheorghe
paginile «Daciei literare». Prima rubricã a
Manea, Sergiu Târa, Alexandru
revistei era destinatã «compunerilor originale»;
Dumitriu, Simona Constantinescu,
în rubrica secundã, erau reproduse remarcabilele
Antoaneta Matei
„contribuþii“ relevate de celelalte publicaþii
româneºti ale vremii; a treia rubricã din «Dacia
Director marketing =i publicitate - Tudor
literarã» era destinatã „criticii operelor literarLeu. Tehnoredactare computerizat[ - Veartistice ºi cultural-stiinþifice“; ultima rubricã
ronica Ionescu. Adresa: Redactia si
se numea «Telegraful Daciei», rubricã în care se
Administra\ia: bd. Dacia nr. 126, sector 2,
rezuma / aprecia tot ceea ce se publica în
Bucure=ti 020064.
celelalte reviste / ziare din Principatele Române.
Telefon/fax: 021 6105659
Tot spre a ilustra direcþia paºoptistã a creaþiilor
E-mail: albina@vipnet.ro;
originale (dupã cum s-a remarcat din conþinutul
rubricilor – supra) au fost publicate: «O alergare
Internet: www.cartesiarte.ro
de cai» de C. Negruzzi, «Buchetiera de la
Abonamente: 24 lei anual, 12 lei - 6
Florenþa» de V. Alecsandri, poemul «Anul 1840»
luni, 6 lei - 3 luni.
de Grigore Alexandrescu, studiul «Cântece
pre\ul unui exemplar - 2 lei
populare a(le) Moldaviei» de C. Negruzzi, eseul
Abonamente de sprijin: 100 lei anual.
«Nou chip de a face curte» de M. Kogãlniceanu.
Tip[rit la Tipografia CERA
Acest principiu este reluat peste ani, în articolulprogram publicat în jurnalul Steaua Dunãrii din

1 octombrie 1855: «[...] socotim cã ne trebuie o literaturã originalã, nobilã, naþionalã, însuºitã de
a ne forma mintea ºi inima, o literaturã de care sã ne putem fãli ºi înaintea strãinilor. Aceasta nu ne
va da-o niciodatã pacotila de versuri fãrã poezie, de romane traduse ºi de tratate anabatistolimbistice a celor mai mulþi din scriitorii noºtri de astãzi !»
III) «Dacia literarã» combate traducerile proaste, fãrã noimã, fãcute dupã opere
lipsite de valoare esteticã, deoarece astfel de «traducþii însã nu fac o literaturã», ucid Duhul
Naþional.
IV) Se dovedeºte imperioasã „corola de stiluri“ din toate Principatele Valahe. Totodatã
Mihail Kogãlniceanu doreºte ca «Dacia literarã» sã devinã o «oglindã-corolã», corolã de stiluri
beletristice, „un dacoromânesc repertoriu general“: «Aºadar foaia noastrã va fi un repertoriu
general a(l) literaturei româneºti, în carele, ca într-o oglindã, se vor vede(a) scriitorii moldoveni,
munteni, ardeleni, bãnãþeni, bucovineni, fieºtecare cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul sãu» .
V) Încã din aceastã epocã, se resimte necesitatea veritabilei deontologii literare.
Mihail Kogãlniceanu formuleazã un principiu de criticã literarã, valabil ºi astãzi: «Critica
noastrã va fi nepãrtinitoare; cartea o vom critica, iar nu persoana...» . Acest principiu afirmã
voinþa celor de la «Dacia literarã» de a promova veridicele valori estetice. Pentru prima datã în
istoria criticii noastre literare, se ridicã problema «moralitãþii» celui care are menirea sã releve
adevãrate valori, sã îndepãrteze nonvalorile, sã demaºte impostura literarã etc. În articolul program
al «Daciei literare» se reflectã ºi o preocupare mãiestrit-pedagogicã a redacþiei pentru instituirea
«concordiei scriitoriceºti». De aceea M. Kogãlniceanu afirmã limpede: «Cât pentru ceea ce se
atinge de datoriile redacþiei, noi ne vom sili ca moralul sã fie pururea pentru noi o tablã de legi ºi
scandalul o urâciune izgonitã. Critica noastrã va fi nepãrtinitoare [...]. Vrãjmaºi a(i) arbitrarului,
nu vom fi arbitrari în judecãþile noastre literare. Iubitori ai pãcei, nu vom priimi nici în foaia
noastrã discuþii, ce ar pute(a) sã se schimbe în vrajbe» .
VI) Esenþialã este „unitatea culturalã“ a Dacoromânimii, deschizând cale sigurã reUnirii Principatelor Valahe între hotarele strãmoºeºti ale Daciei lui Regalian. Revista luptã
pentru realizarea unitãþii naþional-culturale – mai întâi – prin deschiderea coloanelor «Daciei
literare» tuturor condeierilor din Principatele Valahe (sau „Þãrile Româneºti“ – supra). Peste
câþiva ani, M. Kogãlniceanu reia principiul în articolul-program al revistei Propãºirea (din 2
ianuarie 1844: «Aceastã parte a Propãºirei va fi menitã [...] miºcãrii literare din Moldavia, Valahia
ºi Transilvania») ºi în articolul-program din Steaua Dunãrii («Ca jurnal literar, Steaua Dunãrii
chiar din început se pune alãturea cu opiniile ºi tendinþele României Literare. În deplin acord cu
popularul nostru poet ºi redactorul ei, credem cã literatura româneascã trebuie sã se adape la
izvoarele naþionalitãþii...»
Însuºi numele revistei, «Dacia literarã», trimite la idealul paºoptist de unitate a
Valahilor / Dacoromânilor nord-dunãreni aidoma unitãþii strãmoºilor daci din vremea lui
Burebista, Decebal, Regalian.
«Dacia literarã», manifestare eclatantã în plan sincronic, adicã al epocii, dar ºi în plan
diacronic, evidenþiazã o înaltã intelectualitate ºi o aleasã sensibilitate, simbolizând multimilenarvalahica unitate etnicã, lingvisticã, teritorialã, nord-dunãreanã ºi sud-dunãreanã, unitate la care
face referinþã încã din 1837, ºi prin titlul lucrãrii tipãrite în Berlin, Histoire de la Valachie, de la
Moldavie et des Valaques transdanubiens / Istoria Valahiei (=Munteniei), Moldovei ºi a Valahilor
de peste Dunãre (bineînþeles, ºi la alþi paºoptiºti, îndeosebi în opera lui Nicolae Bãlcescu, se
relevã întregul nostru etnic, lingvistic, teritorial, ca urmaºi ai celui mai mare / vechi popor din
Europa, poporul Pelasgo-thraco-dacilor / Valahilor, atât cu emisfera nord-dunãreanã cât ºi cu
emisfera sud-dunãreanã). Promovând numele de Dacia Literarã, titlu ce trimite la strãvechea
unitate strãmoºeascã, revista îºi „afirmã“ ºi obiectivul realizãrii independenþei Daciei /
Dacoromâniei Nord-Dunãrene (cu „þãrile de râuri / munþi“: Moldova / Moldadava, Ardeal / Terra
Aruteliensis, Maramureº / Maramarisia, Criºana / Crisiana, Banat / Banatua, Oltenia / Alutuonia,
Valahia-Munteniei / România, Basarabia / Bessarabia – „stepa / pustia Geto-Dacilor-Besi“), aflatã
între roþile dinþate ale celor trei mari imperii din acel timp – Imperiul Otoman / Turc, Imperiul
Habsburgic, Imperiul Rus / Þarist.
Puþin mai târziu, ideea re-Unirii este reluatã imperios-politic în «Dorinþele Partidei
Naþionale...», din august 1848: «Pe lângã toate aceste radicale instituþii, singurele care ne pot
regenera Patria, apoi Partida Naþionalã mai propune una, cununã tuturor, cheia bolþei fãrã care sar prãbuºi tot edifiþiul naþional; aceasta este unirea Moldovii cu Þeara Româneascã, pe temeiul
punturilor de mai sus, ºi care se vor putea modifica de cãtrã Constituanta Adunare Obºteascã a
ambelor þeri unite; o unire doritã de veacuri de toþi Românii cei mai însemnaþi a(i) amânduror
Principatelor, o unire pre care dupã spiritul timpurilor, cu armele în mânã au vroit sã o sãvârºeascã
ªtefan cel Mare ºi Mihai Viteazul, carele ºi ajunsese a se întitula: Cu mila lui Dumnezeu domn
Þerii Româneºti, a(l) Moldovii ºi a(l) Ardealului. Prejudeþele veacului ºi intrigile strãinilor pânã
acum au stãvilat aceastã unire. Astãzi însã împregiurãrile ne sunt mai favorabile...»
În articolul-program al jurnalului politic, literar ºi comercial, Steaua Dunãrii, ideea reUnirii între hotarele vechii Dacii este reluatã / reafirmatã ºi mai rãspicat: «Unirea Principatelor
a fost visul de aur, þelul isprãvilor marilor bãrbaþi ai României, a(l) lui Iancu Huniad, ca ºi a(l)
lui ªtefan cel Mare, ca ºi a(l) lui Mihai Viteazul, a(l) lui Vasile vodã, ca ºi a(l) lui Matei Basarab. [...]
Unirea Principatelor este, dar, dorinþa vie ºi logicã a [...] majoritãþii Românilor. Steaua Dunãrii
este jurnalul Unirei. Prin aceasta ea nu urmeazã unei utopii; ea apãrã numai interesul vital al
patriei. Unirea Principatelor este singurul mod în stare de a consolida Naþionalitatea Românilor,
de a le da demnitate, putere ºi mijloace pentru a împlini misia lor pe pãmânt ce de cãtrã Cel de Sus
li s-a dat spre moºtenire. [...] Unirea Moldaviei ºi a Valahiei singurã va depãrta conflicte viitoare pe
þãrmurile Dunãrii ºi ale Mãrii Negre, singurã va consolida pacea în Orient.»
VII) Cultivarea limbii valahe ca limbã naþionalã / literarã, ca „românã-standard“,
este un alt obiectiv ce se evidenþiazã în articolul-program al «Daciei literare». Pentru cã
programul revistei militeazã ºi pentru o «... limbã comunã…». Mai nuanþat, principiul este reluat
în articolul-program al jurnalului politic, literar ºi comercial, Steaua Dunãrii; aici, în Steaua
Dunãrii, M. Kogãlniceanu militeazã ºi pentru introducerea alfabetului latin: «[...] cãci critica s-a
fãcut neapãratã mai ales în timpul de faþã, când limba româneascã este rãstignitã pe fel de fel de
cruci, stropºitã prin fel de fel de sisteme, întunecatã prin fel de fel de ortografii, unele mai absurde
decât altele. Suntem pentru dezvoltarea limbei; aceasta este o convicþie a juneþii noastre; cu
optsprezece ani mai înainte am scris despre regularea ºi purificarea ei. Încã la 1837, fiind pe
bãncele Universitãþii din Berlin, am fost pentru introducerea literelor latine; ºi astãzi, dacã am ºti
cã s-ar ceti cu ele Steaua Dunãrii ºi s-ar înþelege mai mult – lucru neapãrat mai ales pentru un
jurnal popular – de îndatã am ºi adopta aceste litere, care fiind ale vechilor noºtri strãmoºi, curând
sau târziu vor fi ºi ale noastre.»
Notabilã tribunã ideologicã ºi esteticã, Dacia Literarã pune în epocã bazele unei veridice
direcþii naþionale, teoretizeazã / concretizeazã critica obiectivã, spiritul revoluþionar-paºoptist al
paginilor sale marcând benefic evoluþia culturii noastre dintre 30 ian. 1840 ºi 1 Decembrie 1918.
Desigur, Mihail Kogãlniceanu rãmâne unul dintre cei mai importanþi strategi culturali
ºi oameni politici români din secolul al XIX-lea, prim-veritabil arhitect al unei Europe cu deschideri
dinspre iluminism spre modernism, participant activ la revoluþiile burghezo-democratice din
1848, care s-au desfãºurat în Principatele Valahe ale Daciei Nord-Dunãrene (Moldova, Muntenia
/ Þara Româneascã, Transilvania / Ardeal, Bucovina, Basarabia etc.), „militant de aur“ în procesul
re-Unirii parþiale a Principatelor Valahe – Moldova ºi Muntenia – de la 24 Ianuarie 1859, în Statul
României, evident, între hotarele Daciei lui Burebista, ori Decebal, sau Regalian, dar ºi „bumerang
de diamant“ al independenþei României, al Rãzboiului de Independenþã din 1877. Cele douãzeci
ºi patru de carate ale neasemuitei sale conºtiinþe naþionale se reliefeazã în energizante irizãri de
geniu pe mai tot secolul al XIX-lea al Principatelor Valahe, ori, mai exact spus, de pe întregul ºi,
totodatã, cel mai incandescent segment temporal al Europei aflate sub cea mai bunã „Stea a
Dunãrii“, steaua-Kogãlniceanu dintre anii 1837 ºi 1878 / 1891.
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Punem în dezbaterea primarilor localitãþilor þãrii:

PROBLEME ACTUALE ALE BUNULUI COMUN CA PROPRIETATE A
TUTUROR CETÃÞENILOR ROMÂNIEI ªI UNELE DIRECÞII DE
DEZVOLTARE A PRODUCÞIEI ALIMENTARE
APELUL REVISTEI NOASTRE
ADRESAT ADUNÃRILOR GENERALE
ALE ASOCIAÞIEI COMUNELOR ªI
ASOCIAÞIEI ORAªELOR DIN ROMÂNIA
(continuare din pag.1)

producþia internã asigurã douã treimi din necesarul
materiei prime pentru carburanþi ºi gaze, iar cetãþenii
þãrii, cei care ar trebui sã beneficieze în primul rând
pentru consumul lor personal, sunt obligaþi sã-ºi
plãteascã facturile de consum la preturi internaþionale,
echivalate cu cele din import. Pe de altã parte, specialiºtii
apreciazã cã agricultura României poate asigura
alimente pentru o populaþie de trei ori mai mare decât
cea a þãrii noastre, în vreme ce România importã astãzi
aproape 80% din ceea ce se consumã alimentar.
Trebuie sã fim conºtienþi cã, în condiþii de crizã, nu
nepãsarea demagogicã faþã de ea ne salveazã, nu
ascunderea efectelor ei, ci orice popor ºi comunitate
înþeleaptã cautã sã-ºi foloseascã toate resursele, dând
atenþie ºi valorificându-le chiar ºi pe cele mai mici care,
din pãcate, au fost neglijate aducând ºi pierderi în PIB
ºi suprataxare a cheltuielilor curente ale populaþiei. Sã
nu uitãm cã efectele crizei mondiale vin, de cele mai
multe ori, odatã cu importul care aduce rezultatele
nefavorabile din þãrile afectate ºi sã ne fie clar faptul
cã, nevoiþi fiind sã luãm credite din strãinãtate, acestea
pot produce din nou efecte de crizã asupra economiei
noastre.
Bunul comun românesc trebuie gospodãrit mai bine,
resursele naturale fiind folosite în slujba cetãþenilor ºi
nu a afacerilor strãine. Satul românesc trebuie ajutat ºi
stimulat ca sã asigure, aºa cum poate, mult peste nevoia
alimentarã internã. Mica gospodãrie româneascã este
încã o sursã de alimente, ca ºi de alte produse
gospodãreºti mult apreciate în comerþul turistic. Mica
gospodãrie a familiei þãranului român poate deveni o
mare sursã prin numãrul ei imens cu care acoperã satele.
Iar valorificarea ei aºa cum trebuie, de cãtre unii membri
ai familiei care astãzi o neglijeazã, poate deveni ºi una
dintre soluþiile faþã de ºomajul pe care-l aduce criza. În
acelaºi timp, completarea unor asemenea venituri cu
reducerea de cheltuieli provenitã din punerea în drepturi
a cetãþeanului care, pe lângã proprietatea individualã,
trebuie sã beneficieze ºi de proprietatea indivizã a
bunului comun - acesta constituindu-se din punct de
vedere democratic drept avantaj economic al tuturor
cetãþenilor unei zone, unei comunitãþi sau unei þãri poate deveni o mãsurã eficace de salvare parþialã a
populaþiei de la efectele crizei.
Nu venim aici sã afirmãm cã depinde totul de
Dumneavoastrã. Dar dacã Dumneavoastrã, primarii
comunelor ºi oraºelor din România, nu vã veþi ocupa
de pornirea pe plan local a unor asemenea acþiuni de
stimulare prin facilitãþi create familiilor din satele ºi
oraºele dumneavoastrã, prin ferirea oamenilor de
anumite taxe ºi tarife nejustificate cu care unii cred cã
rezolvã criza dar, de fapt, o adâncesc pe spinarea celor
mai dezavantajaþi dintre români, prin încurajarea lor
de a-ºi valorifica tot potenþialul - atunci, fiþi siguri cã
altcineva în þara asta, fie cã nu are cum s-o facã, fie cã
nu ºtie sau nu vrea s-o facã !
Tot aºa cum numãrul trecut al revistei noastre a
publicat propuneri concrete adresate primarilor din
localitãþile þãrii, urmãtoarele pagini vin cu noi
argumente ºi cu propunerea de noi soluþii care sã fie
dezbãtute cât mai larg, tocmai pentru a se ajunge la o
aplicare a lor eficientã ºi la o legiferare a lor în folosul
celor care trebuie sã beneficieze de bunul comun al
þãrii lor, tocmai ca sã poatã sã-l ºi sporeascã.
Vã supunem atenþiei aceste pagini.

BUGETUL CETÃÞEANULUI ªI ABUZURILE
FACTURÃRILOR MONOPOLISTE – SEMNALARE PRIVIND
UNELE DIRECÞII DE BLOCARE A PIEÞII LIBERE ªI
OFERTEI CONCURENÞIALE –
APEL PENTRU ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE
AGRESARE MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPÞIUNE
PE O PIAÞÃ LIBERÃ
Considerând dreptul cetãþeanului la opþiunea liberã faþã de preþurile oricãrui produs, o condiþie esenþialã
a economiei de piaþã care se constituie ca bazã materialã a oricãrei democraþii, subliniind faptul cã întreaga
legislaþie a statului de drept condamnã acþiunile monopoliste ºi cã orice mentalitate democraticã le considerã
pe acestea drept încercãri mascate de continuare a unor forme de administraþie publicã totalitaristã, Fundaþia
noastrã propune participanþilor la cea de a ºaptea ediþie a Consfatuirii naþionale a Intelectualilor de la Sate
care se va desfãºura în prima decadã a lunii noiembrie 2006, sã ia în dezbatere aceastã temã ºi sã inventarieze
toate formele ºi firmele de societãþi comerciale din economia contemporanã a þãrii care atenteazã la
elementarul drept cetãþenesc de a dispune fiecare persoanã, aºa cum vrea, de propriul ei buget. Acestea,
din lipsã de concurenþã, ajung sã domine de unele singure mijloacele de furnizare sau prestare dintr-un
anumit domeniu al necesitãþilor populaþiei ºi practicã preþuri de monopol decizând tarife ºi redactând contracte
de abonament în mod unilateral, cetãþeanul-consumator fiind obligat sã le accepte ca atare.
Sugerând doar câteva direcþii dintre serviciile publice sau prestaþiile de furnizare de produse elementar
necesare, cum ar fi cele din domeniul aprovizionãrii cu apã, energie electricã, gaze naturale, termoficare ºi
alte domenii care nu permit decât procedeul abonãrii la un singur furnizor, sau din domeniul cãilor ferate ºi al
altor mijloace de transport ori de prestãri de servicii care permit doar taxarea prin decizia unilateralã a
furnizorului, ca ºi din alte domenii în care furnizori de produse sau prestatori de servicii îºi împart teritorial
piaþa pentru a aplica preþuri unice pe care le convin ei între ei în defavoarea consumatorilor, anunþãm de pe
acum aceastã dezbatere tocmai pentru a-i preveni pe participanþi, a-i îndemna sã strângã, de pe planul lor
local, cât mai multe asemenea exemple ºi a-i ruga sã se gândeascã la mãsuri de administraþie publicã localã
ºi la propuneri legislative pe care aceastã ediþie a Consfãtuirii noastre Naþionale sã le propunã.
În acest sens, Fundaþia Episcopul Grigorie Leu – Miºcare Pentru Progresul Satului Românesc, în
colaborare cu Asociaþia Comunelor din România, cu care organizeazã împreunã anunþata Consfãtuire, roagã
ca toate filialele lor sã ia în discuþie aceastã temã, sã strângã, întru susþinerea ei, cît mai multe exemple de
tarife care nu permit cetãþeanului dreptul la alegere ºi opþiune liberã ºi sã defineascã toate domeniile economice
în care aceste practici monopoliste continuã sã existe fie direct, fie mascat, prin modalitãþi de cartelare a
unor societãþi comerciale. În acelaºi timp, membrii filialelor ºi sucursalelor sunt rugaþi sã pregãteascã exemple
de mãsuri luate de administraþiile locale pentru prevenirea unor asemenea lezãri a bugetelor cetãþenilor,
pentru ca ele sã poatã fi popularizate ºi extinse ºi, concomitent cu acestea, sã vinã cu propuneri de mãsuri
zonale sau naþionale, propuneri de acþiuni ale unor organisme centrale ºi propuneri legislative pe care
Consfãtuirea Naþionalã va urma sã le promoveze.
Pentru buna pregãtire a acestei dezbateri, organizatorii fac un cãlduros apel la Ministere, Organisme
Guvernamentale, Instituþii Centrale de Stat ºi ale Opiniei Publice sã ia în consideraþie aceastã propunere
tematicã pe care o facem, sã colaboreze pentru o cât mai productivã moderare a ei ºi sã participe la ea cu
propriile lor idei ºi propuneri.
Acelaºi apel, lansat din dorinþa sincerã de cooperare pe aceastã temã, este adresat tuturor redacþiilor de
presã scrisã ºi audio-vizualã, însoþit de anunþul cã suntem deschiºi la orice formã de parteneriat media pe
aceastã temã, atât în pregãtirea Consfãtuirii cât ºi în timpul ei, ca ºi în alte manifestãri pe care le va determina
ulterior aceasta.
Pornind de la ideea cã unul dintre cele mai importante aspecte ale democratismului vieþii noastre
contemporane ºi ale respectului interuman determinat de ea, poate fi preocuparea pentru dreptul fiecãruia
asupra bugetul personal ºi grija solidarã pe care ne-o purtãm reciproc în faþa unor tentative de agresare a
veniturilor materiale ale persoanei umane; cã, în acelaºi timp, pluralismul ºi dreptul cetãþeanului la opþiune
trebuie sã fie o trãsãturã a tuturor domeniilor vieþii materiale ºi spirituale; cã, printr-un asemenea demers, se
va putea spune un cuvânt hotãrâtor în cele mai de bazã aspecte ale unor probleme de interes general în
societatea noastrã, precizãm cã:
Scopul acestui apel este promovarea democraþiei reale, al cãrei prim pas trebuie sã fie îngrãdirea
oricãrei încercãri de agresare monopolistã a dreptului de opþiune pe o piaþã liberã.

REVENIND LA DEZBATEREA NOASTRA
PRIVIND: BUNUL COMUN ªI BINELE COMUN
Adicã, mai pe larg: BUNUL COMUN APARÞINÃTOR
TUTUROR CETÃÞENILOR ÞÃRII ÎN FOLOSUL
BINELUI COMUN AL TUTUROR CETÃÞENILOR
ÞÃRII, temã pe care o repunem în discuþie tocmai acum,
în contextul marilor dezvãluiri (zicem „mari” spre a nu
le spune „neconvenabile” sau „ruºinoase” sau chiar
„dureroase” dacã ne gândim la suferinþele populaþiei
cu facturãrile exagerate la electricitate), aºadar marile
dezvãluiri privind firma „Hidroelectrica”, produsele ei
care, de fapt, nu sunt ale ei ci revin ca proprietate întregii
populaþii, dupã cum vom demonstra. ªi, mai ales
afacerile necurate cu energia electricã, implicând penal
toþi intermediarii ºi beneficiarii care au fost intens
mediatizaþi în ultima vreme.
Aºa cã nu abordãm o problemã total necunoscutã, ci ne
adresãm unui cititor , mai mult sau mai puþin, în

cunoºtinþã de cauzã. Pentru cã, prin dezvãluirile presei
din ultima vreme, opinia publicã româneascã a aflat,
sau s-a edificat mai bine în legãturã cu marea diferenþã
de preþuri a energiei electrice în funcþie de modul cum
aceasta este produsã: prin mijloace hidrotehnice, prin
centrale pe cãrbune sau prin cele nucleare.
Si, fiind pentru prima oarã când au devenit transparente
aceste preþuri de producþie (pe care cineva le bagã întro oalã comunã doar ca sã iasã mai mari ºi sã aducã
profituri necuvenite unor grupuri de interese demne
de toatã atenþia organismelor anticorupþie), toatã þara
a aflat diferenþa enormã de costuri dintre energia
electricã produsã de hidrocentrale ºi cea aprodusã prin
alte mijloace. Cât de ieftin este kilovatul obþinut prin
efortul apelor ºi cât de scump apare el în facturile care
amãrãsc viaþa cetãþeanului!...

ªi, chiar dacã n-a descoperit toate dedesubturile murdare
ale drumului acestor facturãri de la preþul mic pe care
ni-l dãruiesc apele lãsate de Dumnezeu pe pãmântul
României - tocmai spre bunãstarea românilor - ºi pânã
la spolierea noastrã prin marele preþ de monopol, pe
care-l stabilesc întreprinderile monopoliste de distribuþie
într-un Stat de Drept care, prin definiþie, ar trebui sã fie
duºmanul monopolurilor, tot a mai aflat câte ceva. A
aflat, desigur, cã toatã aceastã energie ieftinã este dirijatã
cãtre niºte mari beneficiari cu capitaluri strãine, care sau îmbogãþit nemaipomenit în numai câþiva ani printrun asemenea procedeu favorizant practicat prin mãsuri
guvernamentale incorecte, în vreme ce facturile
consumatorilor casnici, adicã exact ale cetãþenilor
României, care ar trebui sã beneficieze primii de
ieftiniri, sunt din ce în ce mai mari fiind calculate nu
numai în defavoarea lor, dar chiar prin jefuirea lor la
preþurile cele mai mari cu putinþã.
Aici ajungm la ceea ce înseamnã BUNUL COMUN ºi
la importanþa pentru democraþie a respectãrii cu sfinþenie
(continuare în pag.4)
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BUNUL COMUN ªI BINELE COMUN

a principiului cã ORICE PRODUS AL BUNULUI
COMUN ESTE MENIT SÃ PRODUCÃ BINELE COMUN
UªURÂND
ªI
PERFECÞIONÂND
TRAIUL
CETÃÞENILOR CARE SUNT PROPRIETARII DE DREPT
AI ACESTUIA.
Or, în contextul în care, respectând legile democraþiei,
retrocedãrile actuale ale unor mari proprietãþi au fost
posibile datoritã faptului cã proprietarii de drept au
acþionat ºi ºi-au cerut averile înapoi, este cu atât mai
condamnabil faptul cã CEL MAI IMPORTANT
DREPT DE PROPRIETATE DIN ÞARA ASTA - CEL
AL CETÃÞENILOR EI ASUPRA BUNULUI
COMUN - ÎNCÃ NU ESTE RESPECTAT, cu toate cã
îndatorirea principalã a Statului de Drept ºi a Guvernãrii
care garanteazã Gestiunea Publicã este de a asigura
cetãþenilor þãrii beneficiul binemeritat de pe urma
bunului comun moºtenit din moºi-strãmoºi ºi, chiar mai
mult decât atât, dupã cum spun Constituþiile multor þãri
civilizate „dãruit de Dumnezeu tuturor celor nãscuþi pe
aceste locuri”.
Pentru a fi concreþi ºi expliciþi prin cazul de faþã,
restrângem (dar fãrã a abandona) aria discuþiei despre
bunul comun ºi binele comun la ceea ce constituie
BAZINUL HIDROGRAFIC AL ROMÂNIEI PRIVIT CA
BUN NATURAL CARE SE DEFINEªTE A FI UN BUN
COMUN AL TUTUROR ROMÂNILOR.
Chiar dacã o luãm numai poetic, adicã din punctul de
vedere al spiritualitãþii noastre de veche tradiþie,
amintindu-ne doar cântecele de dragoste, veselie ºi
tânguire adresate Dunãrii, Oltului, Mureºului, Prutului,
dacã ne gândim la poveºtile Bistriþei, Criºurilor,
Siretului, Ialomiþei, la baladele Jiului, Cernei, Târnavelor,
Lotrului, Argeºului ºi tot ne dãm seama ce-nseamnã
pentru sufletul nostru acest, ºtiinþificeºte numit, „bazin
hidrografic”.
Dar dacã abordãm lucrurile mai concret, ne vom aminti
ºi de alte ape care, din punct de vedere toponimic scriu
cu denumirea lor istoria acestor locuri, tot aºa cum, prin
malurile cursului lor au dãruit dintotdeauna drumuri ºi
trecãtori locuitorilor acestei þãri. Iar, dacã avansãm în
pragmatica vieþuirii noastre pe teritoriul de la Carpaþi,
Dunãre ºi Marea Neagrã, ne vom aminti de toate
minunile tehnicilor tradiþionale ºi istorice prin care s-a
dezvoltat traiul nostru datoritã cursului acestor ape: cãile
de comunicaþie, binecuvântarea umiditãþii ogoarelor,
piscicultura ºi pãsãretul apelor, vânatul din pãdurile
mãrginaºe, grãdinãritul de pe maluri ºi zootehnia din
lunci, ca ºi toate industriile populare de la mori, pive ºi
gatere pânã la ºteampurile ºi sitele prin care se aduna
prefirarea firelor de aur aduse din acealºi adânc al
pãmântului de unde vin ºi izvoarele.
Ei bine, dacã la suprafaþã, pe întinsul reliefului, oamenii
ºi-au împãrþit terenul în proprietãþi personale, tot acest
adânc de unde vin izvoarele ºi aurul galben ºi aurul
negru ºi tot felul de alt aur care este bogãþie obºteascã a
acestui loc, constituie bunul comun al cetãþenilor lui,
hãrãzit sã aducã un grãunte de bunãstare în plus pentru
casa ºi pentru viaþa fiecãruia. Ca ºi întregul bazin
hidrografic despre care vorbim ºi care, de la dezvoltarea
ºtiinþelor hidrologice, hidromecanice, hidrometrice ºi,
mai ales, hidrotehnice, ne-a mai adus un bun comun:
acela al producþiei moderne de energie, de care fiecare

MULT E DULCE ªI FRUMOASÃ LIMBA CE-O VORBIM
Încã din secolul 18, istorici ºi filologi francezi ºi germani au demonstrat cu
facilitate falsitatea acestei teorii. Felix Colson a publicat lucrarea Nationalité
et généalogie des paysans moldo-valaques - Paris, E.Dentu, libraire-editeur,
1862, completându-ºi cercetãrile începute cu 25 de ani înainte, afirmã
pertinent: Este cunoscut cã romanii au ocupat doar ca. 14% din teritoriul
Daciei, ºi nu este normal, logic, nici nu e cunoscut vreun caz în istorie în care
o putere sã fi cucerit o micã parte din teritoriul unei populaþii, iar restul sã
fi adoptat de bunã voie limba minoritãþii ocupate. Nu am citit în nici o
istorie, cã dacii ar fi fost constânºi de învingãtori sã adopte limba latinã
(traducere Valentina Ceaprazi), adaugã el.
La fel ºi celebrul istoric Jules Michelet, germanul Niebuhr ºi o lungã listã
de cercetãtori renumiþi, ce se întinde pânã în zilele noastre, cum ar fi italianul
Marco Merlini sau Haral Harman din Belgia, au dovedit cu argumente istorice
ºi filologice cã limba tracilor – triburile dacice fiind cele mai puternice,
reprezentând centrul lor – este pelasgica valahã, înruditã foarte mult cu
pelasgica latinã. Mult mai apropiate decât, astãzi, franceza ºi italiana.
Cum se explicã, atunci, cã dacii, toþi tracii ºi urmaºii lor actuali – românii
– vorbeau în secolul 19, la data acestor studii, ca ºi astãzi, limba românã întrun spaþiu ce se întinde de la Marea Adriaticã – ilirii traci, singurii sub
ocupaþie romanã – în Câmpia Panonicã, Nordul Transilvaniei ºi al României
pânã spre Polonia, Moldova cu Basarabia ori în vaste zone ºi pe teritoriul
actual al Ucrainei.
Rãspunsul este cunoscut între specialiºti: Nu a fost necesarã o fantezistã
preluare benevolã a latinei, pentru cã ºi ei o vorbeau într-o variantã foarte
asemãnãtoare. Prin originea lor comunã sanscritã, neamuri indo-europene,
româna este, printre idiomurile latine, cea care a pãstrat cel mai mare tezaur

þarã beneficiazã altfel, dupã cum a dãruit-o Dumnezeu,
iar cetãþenii fiecãrei þãri îºi fac rost de energie prin tehnici
diferite ºi la valori diferite, tot cum i-a dãruit Dumnezeu.
ªi, tocmai din acest motiv, problema energiei este astãzi
o problemã esenþialã pentru lumea contemporanã,
politicile energetice sunt în atenþia fiecãrei guvernãri ºi
a forurilor internaþionale, viitorul omenirii este anticipat
în funcþie de sursele de energie, iar diferenþierile
prezente de nivel de trai între diverse þãri au printre
componente ºi existenþa surselor de energie. De
exemplu, cei de la tropice ºi ecuator fac economie de
termoficare având energie solarã, în vreme ce Olanda
ºi Danemarca reduce preþurile prin energia eolianã.
Texasul îºi datoreazã evoluþia uimitoare extracþiei de
petrol, iar toþi cetãþenii micului stat Kuveit au nivelul de
trai asigurat prin bogãþia petroliferã din subsol. Australia
a devenit unul dintre continentele cele mai prospere prin
folosirea bogãþiilor naturale, iar Statele Unite ºi Canada
oferã cetãþenilor lor tehnicile cele mai avansate pentru
ridicarea nivelului traiului zilnic, tocmai pentru cã le
oferã la preþuri foarte ieftine energia electricã în aºa fel
încât oricine o poate folosi la orice fãrã prea mari
restricþii financiare.
Cam aºa ar trebui sã stea lucrurile ºi cu consumurile de
hidroenergie de la noi: Fiind produsã prin bunul
natural al apelor þãrii noastre, ea este bun comun al
cetãþenilor ei. ªi trebuie legiferatã ca atare, preþul ei
mai mic decât al altor producþii de energie electricã
fiind pus în primul rând în folosul consumului casnic
al cetãþenilor ºi abia apoi folosit în scop comercial
propriuzis.
S-ar putea pune aici problema construcþiilor ºi
amenajãrilor hidrotehnice care au presupus un volum
de muncã ºi de investiþii bine cuantificat, dar rãspunsul
este tot în favoarea acestei argumentãri. Pentru cã, dacã
ne gândim la istoria Bicazului, a Argeºului, a Lotrului,
a Porþilor de Fier ºi chiar a centralei atomice de la
Cernavoda, construite toate sub dictatura comunistã, fie
chiar cu munca forþatã a populaþiei ºi, în ori ce caz cu
preþul multor privaþiuni din partea fiecãrui cetãþean supus
lipsurilor economice, terorilor planificãrii dictatoriale,
frigului, hranei proaste ºi întregului nivel de trai de
minimã subzistenþã în folosul construcþiilor faraonice
ale „iepocii de aur”, atunci ne dãm seama cã toate aceste
edificii sunt tot un bun realizat în comun de cetãþenii
þãrii, cu sudoarea mai multor generaþii trãind sub
opresiune. Fapt care, neîndoielnic, face din ele un bun
comun prin care toþi cetãþenii generaþiilor prezente ºi
viitoare trebuie sã beneficieze. ªi ca drept material, al
unui bun moºtenit, dar ºi ca drept moral, pentru a rãzbuna
oprimarea înaintaºilor, dirijarea forþatã a muncii lor prin
care s-au produs aceste bunuri, conform principiului:
„Dacã le-am produs în condiþiile grele în care le-am
produs, mãcar sã beneficiem acum de ele ºi nu sã ni le
fure alþii de sub nas!”
Aºadar: Cu un bazin hidrografic dãruit de Dumnezeu
prin natura þãrii ºi cu amenajãri hidrotehnice realizate
prin efortul ºi sacrificiile pãrinþilor ºi bunicilor, toþi
cetãþenii României au în proprietate indivizã
hidroenergia produsã în þarã, iar datoria STATULUI
CA GARANT AL BUNULUI COMUN este sã punã

lingvistic vechi.
Dacii aveau, deja, o importantã istorie ºi culturã milenarã ºi menþionãm
doar
exemplul influenþei ei asupra mai celebrilor lor vecini sudici, elenii, ce au
împrumutat de la aceºtia nu mai puþin de jumãtate din panteonul lor divin.
Aºadar, încã de la început, pelasgica valahã, sau mai pe înþelesul
ascultãtorilor nespecialiºti, latina valahã a fost conservatoare ºi deschisã, în
acelaºi timp, faþã de influenþele la care era supusã, prin poziþia ei beneficã ºi
damnatã de placã turnantã între culturile ºi imperiile meditareniene ºi
asiatice, iar mai târziu occidentale, slavã ºi turco-asiaticã.
Aºa se explicã evoluþia ei ºi formarea unei limbi cu o bogãþie unicã de
influenþe multiple, ce au aluvionat permanent pe cultura românã cu viiturile
catalizatoare ale unui Nil lingvistic.
Specific unic limbii române este faptul cã are de multe ori 4-5, chiar 7-8
sinonime pentru noþiunile latine, ce formeazã ca. 82% din vocabularul de
bazã. Gramatica ºi sintaxa sunt în proporþie de aproape 100% latine.
În ordine istoricã, s-au adãugat, astfel, influenþele slave, cele germane,
maghiare, turceºti, greceºti, continuând în epoca modernã cu cea franceza ºi
anglo-americanã. Deschiderea faþã de toate aceste aluviuni culturale ºi
lingvistice a fost posibilã încã din legãnul culturii ºi civilizaþiei dace. Aºa se
explicã de ce este atât de împãmântenit printre români, la ora actualã, ca
pânã ºi în cel mai izolat sãtuc din munþi, orice copil, babã ori þãran ce se
ocupã toatã viaþa numai de cultivarea pãmântului ºi creºterea animalelor, sã
guste la maximum jocurile de cuvinte, subînþelesuri duble ºi chiar triple
ascunse în diferite variante ale cuvintelor: arhaisme, regionalisme, jargon,
argou, barbarisme – cuvinte recent adaptate din alte limbi, dialecte, limba
literarã.
În concluzie, se poate afirma cã limba românã este o clasicitate în miºcare,
în eboºa retortelor istoriei, spre deosebite de limbile occidentale, ce s-au

acest bun în folosul proprietarilor lui de drept.
Beneficiul de pe urma acestei proprietãþi indivize se
împarte în mod egal între proprietari spre BINELE
COMUN, regãsindu-se, în cazul de faþã, în preþurile
scãzute ale electricitãþii pe care le meritã cetãþenii unei
þãri ce produce energie ieftinã. Toate argumentele de
ordin comercial care s-au vehiculat pânã acum fãrã nici
un suport ºtiinþific, social sau legislativ, pot fi luate în
consideraþie de-abia dupã punerea în practicã a unui
asemenea deziderat.
Sã nu uitãm comentariile care se fãceau chiar ºi sub
apãsarea dictaturii lui Ceauºescu, atunci când,
înnebunind din ce în ce mai mult, dictatorul începuse
a-ºi manifesta pe faþã ura lui visceralã faþã de orice
însemna tendinþã fireascã a omului de a trãi mai bine ºi
de a se sacrifica mai puþin: Cerându-ne tuturor sacrificii
pentru acoperirea „datoriei esterne” pe care tot el o
provocase (tocmai prin investiþiile în construcþiile despre
care am vorbit ºi care, prin aceasta, se dovedesc ºi mai
temeinic a face parte din bunul nostru comun), dictatorul
ajunsese la a ne stinge iluminatul pe strãzi ºi a ne permite
sã folosim numai becuri mici, cu lumnã chioarã. Un
calcul fãcut atunci - pe care ºi-l poate aminti foarte bine
oricine a trãit nefasta epocã, pentru cã a circulat pe
vremea aceea în mod public, în ciuda cenzurii - arãta
clar cã întregul consum casnic de electricitate din
România avea cote mult mai mici decât consumurile de
la (culmea: exact împricinatul de astãzi!) „Alro-Slatina”,
sau de la cuptoarele electrice ale oþelãriilor. Becurile
noastre casnice nenorocite, chiar dacã ar fi avut dublul
waþilor permiºi, tot n-ar fi consumat în întreaga þarã cât
consumau acele instalaþii energofage.
Ei bine: Aceea era nebunia unei guvernãri dictatoriale
manipulatã de slugoi ai dictatorului. Întrebarea care se
pune este: Ale cui slugi sunt cei de astãzi care, când
avem posibilitatea sã cumpãrãm becuri de orice tãrie
dorim, ne împing spre lãmpiþa meschinã prin preþurile
mari pe care le factureazã cetãþeanului, în vreme ce
energia cu preþ ieftin ia drumul unei direcþii corupte ºi
penale?!
Am folosit termenul „penal”, ne ºtiind deocamdatã cum
se vor termina anchetele cu tot ce s-a þesut în jurul
afacerilor de la „Hidroelectrica”. Descoperirea acelor
matrapazlâcuri va aduce argumente în plus.
Deocamdatã, o afirmãm cu toatã responsabilitatea: Este
un fapt penal, deoarece lunã de lunã, prin preþurile
monopoliste impuse consumului casnic, se furã în mod
organizat din dreptul fiecãrui cetãþean la partea sa din
indiviza bunului comun.
Or, Statul modern, cu atribuþiile lui clare de Administraþie
Publicã, a fost inventat, nu pentru a lua taxe de la
cetãþeni, cum cred unii, ci tocmai pentru a gestiona în
folosul cetãþenilor proprietatea în indiviziune a acestui
bun comun.
Dar, asupra problemei generale a bunului comun vom
reveni. Deocamdatã ne rezumãm doar la acest aspect
particular al lui: Hidroenergia ºi folosirea ei licitã sau
ilicitã. Adicã în folosul celor care îi sunt proprietarii de
drept, sau a celor care o uzurpã?!
Este momentul ca, aºa cum în mod particular s-a
procedat la retrocedarea unor mari domenii private, sã
se facã dreptate ºi întregului populaþiei þãrii,
retrocedândui-se acest bun comun pe care l-a moºtenit
ºi pe care ºi-l meritã.

clasicizat ºi cvasi-oprit pragmatic-restrictiv în dezvoltarea ºi permeabilitatera
lor cu secole în urmã.
La români le cunosc toþi, sunt folosite permanent cu mare plãcere, existã
chiar o dorinþã insaþioasã de vechi ºi nou, în acelaºi timp, atât pe plan diacronic,
în istoric, cât ºi sincronic, spaþiul geografic larg al contemponareitãþii – din
Australia pânã în Canada, din Finlanda pânã în Africa de Sud.
Trebuie, de asemenea, accentuat cã nu existã o limitare socialã, aºa cum e
foarte vizibilã, de exemplu, ºi importantã în Germania, unde pãturile mijlocii
se disting vizibil prin limbaj de cele de jos, fiind, la rândul lor, departe de
exprimarea celor sus-puºi.
În mod contrar, în þara noastrã o revista ca Academia Caþavencu e cunoscutã
ºi agrementatã de toate categoriile sociale.
Tocmai aceste calitãþi fac posibile traduceri con-geniale din orice altã
limbã strãinã – se poate adapta la orice temã, epocã, zonã, clase sociale, fiind
înþelesaã de toþi.
De aceea scriu eu în românã, pentru cã plãcerea ºi trãirea limbii vorbite
trebuie sã fie, în primul rând, ale autorului. Numai astfel mi-a reuºit în noua
Carte, ISUS, crearea unui limbaj special perfect adaptat, care, aºa cum spune
scriitorul Bujor Nedelcovici, nu este nici învechit, sã nu fie înþeleasã de lectorul
actual, dar nici modernizat, ce ar nega ºi falsifica epoca respectivã.
Unul dintre secrete este eliminarea, pe cât posibil, a influenþelor mai noi,
strãine de epoca lui Isus: slavisme, turcisme, germanisme, maghiarisme, ca ºi
limbajul modern francez ºi anglo-american. ªi totuºi. au rãmas destule cuvinte
vechi trace, adicã din latina vlahã ºi sanscritã, despre care subliniasem la
început: o limba din acea parte a Europei, ce a fost transpusã în scris pe la
5.500 i.C. spre a face legãtura cu divinitatea.
Ecourile superlative atât din partea marelui public, cât ºi a criticilor, îmi
dovedesc cã este o reuºitã.
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Valeriu MATEI

CÃMAªA LUI GRIGORE VIERU
La balconul de unde Poetul privea cerul,
ca un drapel frânt într-o luptã nedreaptã,
cãmaºa lui sinilie prinsã de gerul
iernii cumplite, ca un ostaº fidel aºteaptã
s-o îmbrace Poetul; dar el a plecat de-acasã
punându-ºi cãmaºa morþii – grea povarã
pentru inima lui rãnitã ºi arsã
de minciuna trufaºã, de otrava barbarã
aruncate asupra-ne de triºorii de farsã
ajunºi la putere – urâciunea fãrã suflet, fãrã cuget,
spân roºcat, pardosit cu lozinci patriotarde,
cu privirea-mpãroºatã ºi la fãlci umflat ºi buget,
scribul slinos în slujba hidoaselor hoarde…
Ca o razã de soare în bezna fãrã sfârºit
Poetul venea sã-þi aducã adevãrul,
aºchie de neam, divizat ºi nedreptãþit,
copil orfan cãruia i s-a furat viitorul.
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Cântecele de cãlãtorie ale lui Eugen Dorcescu

demult demult când râul era râu
nu curs de apã putred ºi molâu
când fânul unduia pânã la brâu
când cerul era cer ºi norul nor
când verdele sclipea ameþitor
Poetul înfrunta viscole ºi furtuni,
când te-ntâlneai cu Domnul în pridvor
ploi cu piatrã ºi surpãri de pãmânt
când te trezeai la ziuã cel dintâi
sã-þi aducã icoana adevãraþilor tãi strãbuni,
cu soarele zâmbind la cãpãtâi
sã te înalþe din beznã prin crez ºi cuvânt.
cerându-þi sã-i vorbeºti ºi sã-l mângâi
când noaptea aþipind zãreai prin geam
Nu iarna l-a strivit, nu negura nopþii –
cum cade luna-n ulmi din ram în ram
hãul minciunii ºi-al urii inima i-a sfâºiat,
când te-nveleai în vis ca-ntr-un balsam
cuþitul lui Iuda pieptul lui firav l-a-njunghiat,
demult demult când drumul era drum
timpul sugrumat de miºei
nu un infern de ºanþuri ºi de fum
l-a fãcut sã-mbrace cãmaºa tatãlui mort la
când drumul lin ºi alb ºi vãlurit
rãscrucile sorþii, curgea din infinit în infinit
cãmaºa însângeratã a morþii cu toate durerile ei… când erau taþi ºi mame ºi copii
nu simple acuplãri ci cãsnicii
La balconul Poetului razele soarelui pal ºi cernit
când munþii revãrsau pãduri ºi vii
mângâie firul de viaþã rãmas în cãmaºa de stele,
când negura urca din vãi tiptil
ca o pasãre a cerului ea se zbate ºi fluturã-n
când te culca sãgeata unui tril
infinit… demult demult pe când erai copil
Spune-i, mamã îndureratã, lui Dumnezeu cã Poetul
a murit,
Spune-i, maicã Maria, lui Dumnezeu cã versul lui
n-a murit!
Duminicã, 18 ianuarie 2009
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mã-ntorc în timp cum fac adeseori
un timp cu zori înrouraþi cu flori
ce debordau de soare de culori
cu verzi copaci vibrând în râu în nori
cu drumuri lungi sub arºiþi sub ninsori
pe drumuri paºi în zãri în cer cocori
ºi câte zile atâtea sãrbãtori
*
mã-ntorc în timp cum fac adeseori
un timp cu ochi imenºi întrebãtori

38
îmi vin în minte-acele clipe toate
de parcã le-am trãit abia mai ieri
treceau pe drum alaiuri sau tãceri

curgeau în albii râuri argintate
albaºtri munþi arome adieri
cãrãri pãdurea punþi improvizate
scoteam din cãrþi dulceþi ºi mângâieri
scoteam din grai ºirag de nestemate
nu ezitau strãmoºii sã-ºi arate
în noi cei mici duhovnice averi
acum? dezmãþ demenþã spolieri
elita-n zdrenþe pegra în palate
ce viaþã-n duh ai mai putea sã-i ceri
acestei omeniri ecervelate?
*
îmi vin în minte-acele clipe toate
de parcã s-ar fi stins abia mai ieri

44
floarea florilor de-ai fi
tainic te-mpresoarã
soarta florilor de-o zi
florilor de-o varã
ierburile-au nãpãdit
scarã
trepte
uºã
floare cu parfum
mâhnit
floare de brânduºã
lângã paltinii trufaºi
ancoraþi în stele
zâna
primilor mei paºi
strânge
pietricele
pasãrea uitãrii
grea
trece ºi tresare
floarea sângelui sã-þi bea
floare
de-nserare

EUGEN DORCESCU, „ÎN PIAÞA CENTRALÃ”, o carte de raftul întâi
Eugen Dorcescu, (pseudonimul literar al lui Eugeniu Berca,
doctor în filologie, cu teza Structura lingvisticã a metaforei
în poezia românã modernã, Universitatea din Timiºoara, 1975,
prolific poet, critic, traducãtor, nãscut pe 18 martie, 1942, la
Târgu-Jiu) este genul de scriitor care, atunci când îºi pune
semnãtura pe o carte, nu face rabat de la valoare, reuºind sã
fixeze atenþia cititorului asupra unui întreg arsenal de
sensibilitate esteticã. În Piaþa Centralã, Editura Marineasa,
2007, cartea în discuþie, este mai mult decât o carte de poeme,
este o atmosferã intelectualã, emoþionalã ºi graþioasã, care
contureazã un poet interesat sã primeneascã limba românã ºi
poezia cu hainã curatã ºi frumoasã. La fruntariile expresiei
poetului freamãtã o neliniºte metafizicã, un zbucium dar ºi o
împãcare cu neantul, mijloacele de realizare poeticã fiind la
înãlþimea unei inspiraþii profunde. Accentul cade pe invocaþia
divinã, ca un act liric întemeiat („Doamne,/ tãlpile munþilor/
sunt tãlpile Tale./ Iatã-mã, vin,/ pe o cãrare/ de spini ºi pelin”),
având ca destinatar pe Dumnezeu, „cu atributele Lui
consacrate”, mãrturisind astfel un sens religios asumat, dar ºi
pe o invocaþie circumscrisã umanului, care, deºi acoperã o
plajã laicã, nu-ºi pierde aura de sacralitate: „Nucul bãtrân/
din adâncul/ grãdinii,/ îmbrãcat în/ mireasmã de/ fân/ ºi-n
hlamida/ luminii”. Domnia sa, Eugen Dorcescu, „exclusiv
poet, iremediabil poet”, scrie o poezie în care se simte fiorul
metafizic generator de originalitate a expresiei ºi de siguranþã

esteticã. Imagini reuºite, adaptate tonului, întruchiparea
sintetic(ã)-esteticã a sacrului ºi a umanului par a fi efectul
unei graþii divine ce are pentru autor sugerate haruri de întãrire
spiritualã, de (i)luminare interioarã, dar ºi de farmec poetic.
De aceea axa lirismului, în coordonatele inconfundabile ale
registrului sãu, menþin elementele specifice unei rostiri
religioase: „Mâinile Domnului,/ verzi, strãvezii,/ mângâientinderea plaiului./ Astfel încep,/ zi de zi,/ dimineþile raiului”.
Mesajul profund din vocea poetului (setea de cunoaºtere,
nevoia de recunoaºtere salvatoare a Divinitãþii, „aspiraþia”
spre moarte, ca singurã „soluþie” de evadare din materie spre
lumina adevãratã) conduce spre filozofare, spre atitudini
meditative, poetul devine avocatul celor mulþi, invocã în
numele lor, consimþind cã Domnul nu-l poate trece cu
vederea. Fantastice respiraþii lirice, poemele par tãcerea care
grãieºte, nu rostirea care tace. Ele vin sã reabiliteze un gen
poetic care se singularizeazã prin forþa esteticului. O anume
grijã pentru gesticulaþia liricã, ermetism, justeþe ºi consecvenþã
a opþiunilor poetice, aluzie livrescã, dar în amestec electiv poetul are mãsura puterii dar ºi a umilinþei, pentru cã se aflã
în posesia coordonatelor care îi pot revela mai uºor virtuþile
poetice. În lupta cu disoluþia eului („Aici punem punct./ Eul,
dezbãrat de/ umilinþele morþii, dezbãrat de/ lumeasca trufie,/
se-ntoarce, nici viu, nici/ defunct,/ la ceea ce a fost/ înainte
sã fie”), cu zãdãrniciile lumii, poetul dialogheazã cu

Divinitatea, Îi cere dar Îi ºi laudã binefacerile („Duhul doar,
numai el,/ nu-ºi schimbã nici starea,/ nici mersul”), prin rostiri
lirice de mare fineþe. Invocaþia religioasã este mai degrabã o
mãrturisire, o lepãdare de sine: „În acest univers de zefiri ºi/
petale/ în acest univers de astrale culori,/ moartea însãºi e-o
floare/ risipitã în flori”. Dar iatã, poetul deschide o uºã spre
latura umanã, dureroasã: „Prin/ gangul întunecat, ne-ngrijit,/
decupat în/ amiaza de varã/ se scurg/ sub tavanul coclit,/ câini
leproºi, strigãte,/ câte-o boare amarã”. Poetul rãmâne pânã la
capãt atent la mersul lumii, sensibil la încãrcãtura imaginilor
de dincolo de suprafaþa existenþei. „Încã viu”, „cu trupul de
lut ºi privirea sãratã”, ziua i se pare „o stâncã transparentã de
sare” ºi „nimic mai adânc, mai cumplit decât propria-i fiinþã”,
„la rãdãcina celor ce-au fost înainte ca toate sã fie”. Nimic de
contestat, fantastice versuri! O carte de raftul întâi, nu dupã
spusele lui Virgil Nemoianu din prolog, ci pentru cã eu,
cititorul, consimt ºi îmi iau totodatã bucuria de a premia, cu
aserþiunile mele, îndrãzneala poetului timiºorean (ce poartã
cu har de ani buni pe umeri lumina) de a striga la portavoce
În Piaþa Centralã a existenþei cã „aici, pe pãmânt nu avem
parte de-o moarte ce-i viaþã, ci de o viaþã ce-i moarte”. Vocea
poetului Eugen Dorcescu vine din adânc de luminã ºi aduce
un suflu curat, un echilibru împãciuitor al ipostazelor de
literaturã, cult, armonie, culturã. Miza este totalã, câºtigul
poetic evident.
Maria-Diana POPESCU
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traducere – lingvisticã; „Scrieri literare în sec. XI ºi XII“ –
studii de istorie a literaturii române – etnologie; „Scrieri
Recent, la Editura SEDAN din Cluj-Napoca, a apãrut lucrarea
din epoca bronzului ºi pânã în sec. IV e.n. în Geto-Dacia“ –
„DE LA IMPERIUL ELAMIT LA REVOLUÞIA
studii de tracologie – istorie veche
ISLAMICÃ. CINCI MILENII DE ISTORIE, ARTÃ ªI
O carte veche de 1.000 de ani, pãstratã la Budapesta,
CUL
TURÃ IRANIANÃ”. Aºa cum precizeazã prof. dr. Dan
CULTURÃ
rãstoarnã toate teoriile istorice despre cultura strãmoºilor
BRUDAªCU, cel care a fãcut selecþia ºi traducerea textelor
noºtri.
ºi a semnat Prefaþa
Prefaþa, cartea este consacratã cunoaºterii de
Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se fãcea de jos
cãtre cititorii români de azi a istoriei strãvechi ºi frãmântate,
în sus.
precum ºi a culturii ºi spiritualitãþii iraniene, bogate ºi profunde,
De la daci nu au rãmas izvoare scrise. Prea puþine se ºtiau
cu o incontestabilã contribuþie la tezaurul civilizaþiei
despre locuitorii zonei carpato-dunãrene, dupã retragerea
universale. Dan BRUDAªCU a selectat o serie de texte
romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, pãstratã la
relevante, semnate de cercetãtori, istorici, arheologi, istorici
Budapesta, rãstoarnã teoriile istoricilor. Manuscrisul
de artã ºi cadre universitare, atât din Iran, cât ºi din alte þãri
cuprinde primele documente scrise în aceastã perioadã
ale lumii, mai ales din Olanda ºi Statele Unite ale Americii,
istoricã. A fost scrisã cu caractere dacice, de la dreapta la
precum ºi texte din alte surse sau propriile sale mãrturii din
stânga, ºi se citeºte de jos în sus. Vorbeºte despre despre
perioada desfãºurãrii, în urmã cu 30 de ani, a revoluþiei
vlahi ºi regatul lor. Mulþi au încercat sã descifreze Codexul
islamice.
Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a
Fiecare text este însoþit de un aparat ºtiinþific amplu,
tradus, în premierã, filele misteriosului manuscris.
care oferã celor interesaþi posibilitatea aprofundãrii diverselor
Dãruitã de un grof
domenii sau perioade istorice cuprinse în acest volum.
În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistã publicatã în
Dan Brudaºcu ne propune, de asemenea, pertinente
Ungaria de existenþa în arhivele Academiei Ungare a
note ºi observaþii, încercând sã sublinieze similitudini,
Codexului Rohonczi. Se spunea cã e redactat într-o limbã
apropieri sau cooperãri dintre popoarele noastre de-a lungul
necunoscutã. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a
veacurilor.
muncit ca sã-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în
Volumul, o premierã în oferta de lecturã a editurilor
Arhivele Academiei de ªtiinþe a Republicii Ungaria. E o
româneºti în ultimii 50 de ani, este extrem de interesant.
carte legatã în piele. A fost pãstratã în localitatea Rohonczi
Dan BRUDAªCU subliniazã, pe bunã dreptate, cã: „Din
pânã în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dãruit-o
pãcate, cititorului (român – n.n.) de azi îi lipsesc, de ani
Academiei de ªtiinþe a Ungariei, în 1838. Nu se ºtie prin câte
buni, lucrãrile care, cu onestitate, fãrã partis-pris-uri sau
mâini a trecut de-a lungul secolelor.
interese propagandistice conjuncturale, sã prezinte date ºi
„Scriere secretã”
informaþii de larg interes ºi de mare utilitate despre istoria ºi
Dupã Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot
civilizaþia iranianã. Mai mult, mass media, fie ea scrisã sau
misionar, îi scria cercetãtorului Otto Gyurk, în legatura cu
audio vizualã, din România, ca ºi cea externã, acordã prea
Codexul: „Se gãseºte în Arhivele Academiei de ªtiinþe a
puþin spaþiu aspectelor fundamentale ce þin de istoria ºi
Ungariei o carte rarã, Codexul Rohonczi. Acest Codex este
patrimoniul cultural-spiritual al poporului iranian, insistând de
scris cu o scriere secretã, pe care nimeni n-a reusit s-o
obicei pe diverse acþiuni, declaraþii, mãsuri sau poziþii de
descifreze pânã acum. ªi eu am Încercat”.
naturã politicã, militarã, doctrinarã sau diplomaticã. Nu
„Literele sunt asemãnãtoare scrierii greceºti. M-am gândit
întotdeauna cu necesara ºi minima obiectivitate ce se cere”.
cã seamãnã ºi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza
Dan BRUDAªCU þine sã mai precizeze în Prefaþa
vechii scrieri ungureºti, dar n-a mers. Toate încercãrile le-am
cãrþii cã: „Ideea acestei cãrþi nu a fost motivatã de nevoia de
aruncat în foc”. Dupã ce a studiat Codexul, cercetãtorul Otto
a explica sau justifica oricare din poziþiile liderilor de la
Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaþiile sale întrTeheran. În realitate, pe noi nu ne-au ºi nu ne intereseazã.
un articol, în care a încercat sã identifice acele semne din
Este dreptul acestei þãri de a avea comportamentul pe care
manuscris care ar putea semnifica cifre.
îl doreºte în context regional ºi internaþional, atâta vreme
Alfabet dacic cu 150 de caractere
cât nu prejudiciazã interesele proprii, dar ºi pacea ºi
Viorica Enachiuc a descoperit cã textele Codexului au fost
stabilitatea în zonã ºi în întreaga lume”.
redactate în secolele XI si XII, într-o limbã latinã vulgarã
Lucru extrem de interesant, lucrarea „DE LA
(daco-romana), cu caractere moºtenite de la daci. „Sunt semne
IMPERIUL ELAMIT LA REVOLUÞIA ISLAMICÃ”,
care au aparþinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ
perioadã ce acoperã aproape cinci milenii de istorie, pe lângã
150 de caractere, cu legãturile respective. Textele din
prezentarea principalelor momente ºi evenimente istorice,
Rohonczi au fost redactate în latina vulgarã, dar într-un
regatele ºi imperiile ce s-au succedat, luptele, rãzboaiele ce
au avut loc etc., oferã cititorului român ºi abordãri pertinente
alfabet dacic, în care dominante sunt strãvechile semne
utilizate de indo-europeni în epoca bronzului”, spune
ºi obiective referitoare la arta – mai ales cea elamitã ºi partã
aceasta.
-, religiile populaþiilor care au trãit pe teritoriul de azi al Iranului
– politeismul antic, maniheismul, mazdakismul, mitraismul,
Solii ºi cântece ale vlahilor
Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 ºiruri. În
creºtinismul ºi creºtinismul, dar ºi despre evoluþia literaturii
text sunt intercalate miniaturi cu scene laice ºi religioase. E
persane ºi iraniene.
Circa 50 de pagini din carte sunt consacrate perioadei
scris cu cernealã violet. Cuprinde o culegere de discursuri,
solii, cântece ºi rugãciuni, care include 86 de miniaturi.
cuprinse între anii 1921 ºi 1979, între care au domnit
Consemneazã înfiinþarea statului centralizat blak (vlah), sub
reprezentanþii ultimei dinastii imperiale din istoria acestei þãri
– dinastia Pahlavi -, extrem de grãitoare ºi în ceea ce priveºte
conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. „Sunt
informaþii despre organizarea administrativã ºi militarã a þãrii
lupta poporului iranian de a lua în stãpânire resursele
ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru ºi mare,
energetice ºi întreaga avuþie naþionalã, dorinþa sa de a scãpa
de orice amestec strãin ºi de a-ºi croi un nou destin. Sunt,
de la Dunãre spre nord pânã la izvoarele Nistrului. Mitropolia
blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul lui
astfel, oferite detalii puþin sau insuficient cunoscute cititorilor
Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc.
români privind naþionalizarea petrolului, avatarurile luptei lui
Mosaddeq, revoluþia albã a ºahului Mohamad Reza Pahlavi,
„Jurãmântul tinerilor blaki”
Codexul conþine ºi versurile unui cântec de luptã, numit
prãbuºirea regimului imperial, revoluþia islamicã ºi tensiunile
„Jurãmântul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul
din viaþa politicã ºi religioasã a Iranului în anii ce au urmat,
dar ºi devastatorul rãzboi irakiano-iranian, cauzator al unor
urmãtor:
„O viaþã, tãciunele ªarpelui, puternic veghetor,
uriaºe distrugeri ºi pierderi materiale, dar ºi a sute de mii de
Înºelator, sã nu primeºti a te uni
morþi ºi rãniþi.
Lectura acestei cãrþi aruncã o altã luminã, nouã,
Cu prorocirile ªarpelui, anuale, pentru cã lovit
Vei fi
pertinentã ºi obiectivã atât asupra acestei ultime perioade,
Cântecul cetãþii aud îndelung
cât ºi asupra altor momente majore din istoria poporului
iranian. Cartea umple o parte din golul imens de informaþii cu
Mergeþi vioi, juraþi pe caciulã, pe puternica caciulã!
Sã juri cu maturitate ºi cu convingere!
caracter ºtiinþific, nu propagandistic sau denigrator, privind
Sã fiu þie putere vie, trãiesc, în luptã sã fiu!
aceastã þarã, trecutul ºi valorile ei cultural-spirituale, într-o
perioadã de intensã ºi adesea excesiv de subiectivã
Alesul jurãmânt preþuieºte ºoimul tãu, mergi cu jurãmânt
puternic!”
mediatizare a unor declaraþii incendiare, politicianiste,
Sintezã dupa articole din internet de
exagerate sau lipsite de temei ale unora din actualii lideri de
George ROCA
la Teheran.
Pentru a descoperi adevãratul Iran ºi locul pe care îl
are aceastã þarã în istoria universalã, în arta ºi cultura acestei
O nouã carte la editura
lumi, lucrarea „DE LA IMPERIUL ELAMIT LA
REVOLUÞIA ISLAMICÃ. CINCI MILENII DE
bucureºteanã „AGERPRESS”
IST
ORIE, AR
TÃ ªI CUL
TURÃ IRANIANÃ” este un
ISTORIE,
ARTÃ
CULTURÃ
ghid esenþial ºi onest.
Destoinicii ºi sufletiºtii profesori Mihai Geleleþu ºi Marian
Teodorescu au izbutit, în sfârºit, dupã câteva tentative
eºuate, sã-ºi publice deosebita lucrare documentarã, „101
VIORICA ENĂCHIUC A
muzee ºi case memoriale”
memoriale”. Care au fost motivele
ACIC
DESC
OPERIT ALF
ABETUL D
DESCO
ALFABETUL
DA
amânãrii pânã în aceastã varã? Ni le împãrtãºesc chiar autorii,
într-un scurt preambul. „La început a fost un proiect, iniþiat
Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele ºi Rohonczy
de o editurã, pe care l-am acceptat. Manuscrisul a fost depus
sau Rohonc, în toate combinaþiile) este un document
în termenul stabilit, cu mulþi ani în urmã, dar cartea n-a apãrut
controversat al cãrui sistem de scriere este inedit ºi încã
din lipsã de fonduri. Alte edituri ne-au refuzat manuscrisul
nedescifrat în mod convingãtor. Este numit dupã orãºelul
din aceleaºi motive. (...)” Dar, cum se spune, mai bine mai
Rohonc (Rohoncz e grafia maghiarã veche; pe germanã
târziu decât niciodatã. Monografia caselor memoriale, cu un
Rechnitz, pe croatã Rohunac), aflat astãzi în provincia
Cuvânt înainte aparþinând fostului preºedinte al Academiei
Burgenland din estul Austriei.
Române, Eugen Simion, cuprinde personalitãþi de seamã din
Viorica MIHAI-ENÃCHIUC (n.1938) Licenþã în
literaturã, din muzicã, din picturã sau din sculpturã. La
arheologiela Iaºi, cercetãtor pe ºantiere arheologice. A
sugestia inspiratã a reputatului critic Eugen Simion, cei doi
cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu ºi epoca
dedicaþi dascãli, susþinuþi de preºedintele Uniunii Scriitorilor
dacicã. Burse de studiu în Italia, pe probleme de arheologie,
din Republica Moldova, academicianul ºi ilustrul eminescolog
ºi în Danemarca, unde a studiat scrierea runicã.
Mihai Cimpoi, ºi de Valeriu Nazar, directorul Muzeului
Specializatã în cercetarea istoriei culturale, limbii ºi istoriei
Literaturii Române din Chiºinãu, au inclus ºi valori
sociale a românilor în „mileniul mut“. Cãrþi reprezentative:
basarabene reprezentative în cercetãrile lor, extinzând astfel
„Codexul Rohonczi“ – studii literare, decodificare ºi
printr-o necesarã addenda harta culturii româneºti. E

suficientã enumeraþia localitãþior Ipoteºti, Siliºtea Nouã, fostã
Gumeºti, Lancrãm, Mirceºti, Hobiþa, Tg.Neamþ-Humuleºti,
Liveni, Ciucea, Mãlini, Leordeni sau Petrila lui I.D. Sîrbu pentru
a reliefa temeinicia ºi exigenþa autorilor. Demersul lãudabil
al domnilor Geleleþu ºi Teodorescu mai înseamnã ºi o
concluzie colosalã, dãtãtoare de speranþã: marii înaintaºi,
care au slujit cu devoþiune ºi patriotism nobila cauzã a
spiritualitãþii naþionale, sunt cinstiþi de contemporani. Atât
timp cât existã aceste case memoriale, cultura românã nu
poate fi în primejdie. Deoarece e evident faptul cã numai
respectându-ne predecesorii se poate merge în direcþia cea
bunã.

„ACASÃ”, cu evlavie ºi speranþã
Presa culturalã româneascã s-a îmbogãþit cu un nou titlu, foarte
preþios: este vorba despre eleganta ºi serioasa publicaþie „ACASÃ”, periodic
trimestrial editat de Fundaþia Naþionalã „Satul românesc”, condusã de poetul
Alexandru Brad. Apariþia acestei frumoase reviste a fost sprijinitã încã de la
bun început de Consiliul Judeþean Alba, al cãrui preºedinte este Ion Dumitrel.
De foarte curând, a vãzut lumina tiparului cel de-al patrulea numãr „ACASÃ”,
acoperind intervalul octombrie-noiembrie-decembrie.
O publicaþie aparte, solemnã, înfãptuitã, cu devotament ºi dãruire,
de un colegiu editorial strãlucit, preocupat în primul rând de miza naþionalã,
colegiu de elitã, care îi reuneºte pe Eugen Simion, Viorel Mãrginean, Horia
Bãdescu, Ion Brad, Lucia Mureºan, ªtefan Dinicã, Georgeta Filliti, Rãzvan
Voncu, Petru Poantã, Ioan Sãlcudean, Mircea Popa, Petru Sechel sau Mircea
Tomuº. O publicaþie globalã a spiritualitãþii naþionale, reunind în paginile
sale acea intelectualitate contemporanã verticalã, durabilã, fidelã principiilor
unui românism echilibrat, dar esenþial, ºi ale unui conservatorism la fel de
echilibrat ºi de esenþial.
Astfel, din sumarul celui mai recent numãr, sub genericul „Idealul
Unitãþii Naþionale”, reþinem articolele: „În slujba românismului”, de Cristiana
Crãciun, „Ardealul este inima României geografice”, de Nicolae Titulescu ºi
„În America pentru cauza româneascã”, de Ioan Opriº. Rubrica „Pãrinþi
spirituali” este consacratã lui Simion Bãrnuþiu, evocat de Petre Pandrea ºi
Ion Buzaºi.
Cu prilejul aniversãrii de 75 de ani, pictorul Viorel Mãrgineanu ºi
arta sa splendidã sunt amplu reliefate de Nichita Stãnescu, Dan Hãulicã, Ion
Brad ºi Rãzvan Theodorescu, în cadrul rubricii „Maeºtri ai penelului”.
Secþiunea de prozã le este repartizatã în acest numãr marelui
scriitor contemporan Dumitru Popescu, prezent cu un fragment semnificativ
din romanul sãu „Atelierul de varã”, în curs de apariþie, ºi doamnei Maria
Cordoneanu, care publicã reuºita schiþã „Povestea unei case de lemn”.
„Un act anti-naþional” se intituleazã reflecþiile pertinente ale lui
Rãzvan Voncu referitoare la interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma din
anul 1948.
Remarcãm totodatã, cu mare plãcere, „Textele antologice” ale
maestrului Fãnuº Neagu despre „Povestea viei ºi cântecul vinului”. O lecturã
emoþionantã prilejuieºte traducerea lui Constantin Ghirdã a naraþiunii „Podul
de peste Zepa”, de Ivo Andrici, un excepþional prozator iugoslav, laureat, la
începutul anilor ’60, al faimosului Premiu Nobel pentru Literaturã.
De asemenea, redacþia revistei „ACASÃ”, în semn de apreciere ºi
deosebit respect pentru reperele verosimile, sãrbãtoreºte cu generozitate de
spaþiu tipografic personalitãþile emblematice ale culturii româneºti. În
numãrul 4, „Aniversãrile luminate” sunt cele ale lui Ioanichie Olteanu (85 de
ani de la naºtere), Ion Lãncrãnjan (80), Ion Rahoveanu (80), Toma George
Maiorescu (80), Miron Scorobete (75), Augustin Buzura (70) ºi Nicolae Dragoº
(70). Omagierea acestor intelectuali de anvergurã, din diferite generaþii, ne
confirmã încã o datã principiile nobile care îi cãlãuzesc pe semnatarii în
paginile distinsei revistei „ACASÃ”. Valorificarea patrimoniului cultural
esenþial constituie, într-adevãr, prioritatea acestei publicaþii de înaltã þinutã.
„ACASÃ” este o publicaþie cu un conþinut sublim ºi cu un ideal
magnific, tot mai rar în aceste vremuri confuze: pledoaria culturalã pentru
întoarcerea la identitatea naþionalã. Adicã, ACASÃ. O cauzã lãudabilã, asumatã
cu fermitate de colegiul editorial.

Noua ccarte
arte a lui Liic
eanu
Liiceanu
În sfârºit, l-am citit ºi eu pe Liiceanu! Mi-am dat seama cã n-am
pierdut mare lucru amânând atât întâlnirea cu acest domn. Volumul
„Scrisori cãtre fiul meu” (editura Humanitas, 2008) mi-a prilejuit
o lecturã aºa ºi-aºa. Dacã ar fi sã caracterizez în câteva cuvinte
edificatoare noua carte a lui Gabriel Liiceanu, atunci cred cã
acest reper este concludent ºi judicios: aºa ºi-aºa. Încã de la bun
început, autorul probeazã cã nu are vocaþie de prozator. Metafora
e plecatã în þãrile calde, iar destãinuirile n-au nici un pic de
tensiune. Epistolele cuprind experienþe americãneºti, suedeze,
nemþeºti, onirice, sentimental-erotice, olfactive, spitaliceºti,
filozofice, familiale, ºcolãreºti, fireºte, nu puteau fi omise cele
„comuniste”, categorisite drept un supliciu moral repulsiv,
abominabil, introspecþii superioare sau pur ºi simplu platitudini
scrise degajat, cât mai colocvial ºi fãrã nici o reticenþã –
confesiunile mergând pânã la dezvãluirea unor intimitãþi
funambuleºti –, sunt deficitare din punct de vedere literar ºi îl
trãdeazã pe eseistul tern, care încearcã sã compenseze acest
handicap printr-o francheþe antrenantã. Din cele ºaisprezece
scrisori care alcãtuiesc aceastã carte, grupate în douã capitole,
American Story ºi Cearta ta cu viaþa, excleazã beletristic numai a
ºaptea, Biserica baptistã de pe strada 8, inclusã în prima parte.
Gabriel Liiceanu reuºeºte în aceastã schiþã un impecabil reportaj,
dominat de o imagisticã pregnantã. Talentul sãu descriptiv
impresioneazã mai ales prin deconcertanta ºi sensibila evocare a
mamei. Recunosc cã m-aº fi aºteptat la o carte eclatantã de la
început pânã la final. Dar ºi la o anumitã pedanterie stilisticã.
Ultima învãþãturã a lui Gabriel Liiceanu cãtre fiul sãu ªtefan se
referã, gnomic, la interesul pe care îl urmãreºte orice individ
fãcând bine: „Ajutãm, pentru cã ºtim cã la rândul nostru ne vom
trezi în situaþia în care vom avea nevoie de acelaºi ajutor din
partea altuia.” O concepþie similarã am întâlnit, apriori, ºi la Mircea
Eliade.
Aºadar, volumul „Scrisori cãtre fiul meu” nu însumeazã cine ºtie
ce literaturã spectaculoasã. Dar merge. În nici un caz însã nu este
o carte de aºezat în prim-planul raftului bibliotecii, la vedere, ci
undeva izolat, în rândul secund.
Alexandru DUMITRIU

(continuare din pag.1)
Cam în acest perimetru, clasic încã, se
desfãºura repertoriul de specific pe care culegãtorii
folclorului nou nu-l includeau în contrafacerile asiduu
publicate, cu toate cã oricare dintre cele de mai sus
respectau registrele ºi tonalitãþile bogate ale muzicii
tradiþionale, nu aveau nici un accent de jazz ca sã fie
catlogate decadente, nu le trecea prin cap sã se
academizeze denumindu-se folk sau pop ºi nici
stupida tânguialã orientalizantã nu pãtrunsese în tonuri
ºi semitonuri. Iar prietenul nostru hirsut, îmbrãcat gros
ca sã poatã preveni orice adormire alcoolicã în vreun
gang sau chiar la masa din grãdina de varã, semãnând
leit cu personajul principal din grafica sa pe care o
desena întotdeauna cu umor la persoana întâi, nici
mãcar nu folosea în paletã largã asemenea producþii
ale lãutarilor cãrora nu le-ar fi trecut prin cap cã s-ar
putea numi cantautori; ci, de cele mai multe ori, se
rezuma la romantismul siropos al primei opere citate
aici: În mânã cu a sa chitarã... O singurã melodie, ºi
aceea cântatã fals, dogit, gâjâit, în total dispreþ pentru
acordul sunetelor, care primeau mai multã exprimare
în priviri ºi-n gesticã, decât în rugina de votcã a
glasului. Dar cu o dãruire atât de mãiestrit mimatã, cu
un sentimentalism retoric de o atât de mare vibraþie
încât, dupã ce repeta tâmpitul laitmotiv de vreo trei
ori, tot mai dãruit ºi închinând setos în pauzele de
duºcã, la finalul în care reuºea sã trãiascã acuta, îþi
dãdea impresia cã lua totul în serios, ca pe-o
adevãratã operã de artã.
Pentru cã ãsta era geniul, asta era evidenta
genialitate a lui Pucã: Cea de a practica o artã atât de
rafinatã încât depãºea stupidul care fãcea din ea
antiartã ºi rãzbea, rãzbãtea pânã dincolo, în zone
celeste demne de muze. Trecea de banal ºi de tern
cu o forþã cum foarte rar au, cu adevãrat, doar
mesajele artistice ale celor mai talentaþi contestatari:
Cei care ºtiu sã rãstãlmãceascã actul artistic printr-o
atât de mãiastrã îndemânare a inversãrii viziunilor, sau
a impunerii lor din cele mai originale unghiuri de
abordare, încât se joacã amuzaþi, ca niºte
prestidigitatori, cu valorile. Zãpãcindu-le complet
ordinea preconceputã ºi aºezându-le într-un mod care
nici nu te mirã, nici nu te uimeºte, ci te apropie de la
început ca de un lucru pe care, cu toate cã-l vizualizezi
prima oarã, nu te ºocheazã deloc. Ba chiar te încântã
calm, de parcã ai fi ºtiut dintotdeauna cã e posibil ºi
aºa.
Deoarece el, artistul, a ºtiut în primul rând
acest lucru; a simþit astfel ºi þi-a pus camaradereºten faþã interpretarea lui, fãrã nici o sofisticare, fãrã a
lãsa vreo impresie de elaborare. Fãcându-þi doar
complice cu ochiul, þie, prin convingerea cã v-aþi înþeles
din prima clipã.
Ãsta e jocul de copii mari al celor hãrãziti sã
trãiascã modernitatea cu adevãrat ºi nu s-o screamã
prin sofisticãri ºi artificii mai mult elaborate decât trãite!
De asta, dintre toþi moderniºtii care au deschis calea
spre subiectivismul evazionist sau oniric, i-am iubit
întotdeauna pe care care-ºi cãutau exprimarea
mãreþelor lor naivitãþi, dar am avut rezerve faþã de cei
ce se considerau cubiºti doar pentru cã elaborau
interpretãri geometrice. Consider cã partitura acestora
are o cheie prea simplã, iar eu îi prefer pe cei care
propun publicului mai multã originalitate. Ca ºi
impresioniºtii, aceºti originali moderni, atât de buni
stãpâni pe tehnicã încât nu au nevoie de sofisticãri,
nu mai sunt avangardiºti cu orice preþ dorind, ca ºi-n
politicã, sã-i nege sau sã-i anihileze pe alþii ci,
personalist privind lucrurile, au acea putere a talentului
de a-þi impune drept convenþie de interpretare artisticã
a realitãþii, propriul lor subiectivism. Ei sunt sinceri,
fiindcã depãºesc ºi academismul, dar depãºesc ºi
infatuarea antiacademicã a gãlãgioºilor care vor
revoluþii ºi anarhie. Ei vin cu o viziune constructivã ºi
nu destructivã; ei lasã loc ºi pentru alþii, pãstrându-ºi
pentru ei dreptul prin care se pot apleca asupra celor
mai stupide sau nesemnificative aspecte
descoperindu-le grãuntele de aur.
ªi, lucru totdeauna deosebit: Pãtrunzând dincolo de
gaura neagrã a stupidului; depãºind, adicã, toate
groteºtile banalitãþi, perforându-le materia infectatã cu
prostie sau îngânfare conformistã ºi ieºind, ca un
briliant triumfãtor, în mediul luminos ºi curat al artei
pure, curãþatã de orice manierism tocmai prin cinismul
de-a o aborda iniþial din unghiul celor mai stupide
mutilãri pe care le provoacã kitsch-ul celor ce învaþã
dar n-au har, laolaltã cu incultura mahalageascã a
celebritãþilor din mediul vulgar.
În cazul lui Pucã, lucrurile stau ca-n butada aceea
a înþelepciuni filosofice care spune cã, atunci când
ajunge la un paradox ce pare fãrã ieºire, a cãrui
absurditate ar putea sã-l compromitã, omul deºtept,
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cu minte scormonitoare, nu are altã cale decât sã
persevereze pânã iese pe partea cealaltã: Cu o linie
extrem de elegantã, desenul lui pornea întotdeauna
de la asemenea absurditãþi ºi, dacã nu direct cu mintea
scormonitoare, oricum cu ochiul genial care trimitea
la ea semnale, ajungea sã le contorsioneze cât mai
bizar, transmiþându-le apoi la terminaþiile cu care le
exprima în desen. Terminaþiile erau labele (ah,
lãboaiele lui înnegrite, ca de hornar!), degetele zdrelite
ca la potcovari sau la chitariºti ºi fleacul þinut în ele:
un pix banal împrumutat, un ciot de creion sau de
cãrbune scos împreunã cu scuturãtura de tutun de
prin buzunare, un chibrit sau un colþ de batistã muiatãn tuº; ºi chiar propriile amprente digitale. Fiindcã el,
Pucã, din orice ºi cu orice fãcea minuni jucându-se;
ca un demiurg cu bucurii de copil hazos cãruia nu iau crescut încã dinþii, în schimb s-a nãscut cu barbã,
asemeni unui amuzant cãþel lãþos dãruit strãzii de o
întreagã genealogie boemã.
Astfel, ochiul lui ºtia ca nimeni altul sã preia
din strâmbãtãþile naturii tot ce devenea stupid ºi chiar
tot ce friza nesimþirea. ªtia sã punã mâna pe roadele
penibile ale prostiei omeneºti (aºa cum ºi-a ºi intitulat
un întreg ciclu: „Istoria ilustratã a prostiei omeneºti”),
sã violenteze aceste roade penibile aplicându-le
corecþia binemeritatã ºi forþându-le atât de vehement
sã treacã prin filtrul sãu neiertãtor, încât ieºeau la
luminã pe partea cealaltã, binecuvântate de
frumuseþea ºi eleganþa traseului rafinat al mâinii sale.
Al acelei mâini provenite dintr-un creier care fãcea
minuni de subtilitate artisticã, la cea mai înaltã valoare
ºi virtute!...
... „Florine, dacã þi-a dat Dumnezeu platinã ºi
diamant în degetele alea murdare, de ce nu stai la
masa ta sã desenezi?!... Daþi-i, mã, cartoane ºi
rotprinturi ºi markere ºi flow-mastere ºi tot ce a
inventat grafica modernã, cã face minuni!... De ce,
Florine, în loc sã-þi mâzgãleºti minunile la masa ta, ca
Lautrec, te plimbi pe la mese cântând dogit tâmpenia
asta?... De ce-þi iroseºti timpul, mã, genialule ºi-þi place
sã ilustrezi poeziile scrise pe ºerveþele?!”...
Degeaba-i spuneam! El era conºtient, prea
conºtient cã mutra-i hirsutã de cloºard trãdat doar prin
strãlucirea prea inteligentã a ochilor, era dãruitã de
Dumnezeu tocmai pentru a afirma paradoxurile lui
Murphy sau, mai sigur lucru: chiar sã-l întruchipeze
pe acest neidentificabil ºi nepipãibil Murphy care-þi
lunecã printre degete ca un paradox. Sau, poate, Florin
era însãºi întruchiparea hirsutã ºi inteligentã a
paradoxurilor mari, covârºitoare, precum acela al
incompetenþei spre care tinde cu fervoare orice om
competent: Refuza sã-ºi foloseascã timpul pentru
desenele lui de ambrozie ºi nectar distilate rafinat ca
un alcool pur, atunci când avea rãbdare ºi desena cu
adevãrat. Refuza acest folos irosindu-ºi-l în douãtrei linii (surprinzãtoare ºi ele!) cu care completa
ºerveþelul pe care unii dintre noi aºterneau versuri. ªi
nici mãcar oprindu-se din îngânarea acelor versuri
stupide, produse la antipodul artei ºi inteligenþei sale.
Era conºtient ºi rãspundea fãrã echivoc: „Tu crezi cã
Lautrec, dacã n-ar fi fost paralitic, ar fi acceptat sã
stea la masã sã deseneze, sau s-ar fi bãgat pe sub
fustele dansatoarelor?!”...
Aºa se face cã Florin Pucã a avut singura sa
retrospectivã acasã la splendidul suflet de fatã care la iubit, într-o curte de mahala de pe lângã „Giurgiului”,
dupã ce diabetul care-i retezase un picior i-a fãcut
cadou omagial o cârjã, ca un sceptru al celor din
dinastia lui Lautrec.
Restul - în ciuda desenelor la versurile
confraþilor sãi poeþi moderni, a mai multor cãrþi ilustrate
splendid pe care adevãraþii cunoscãtori, ca ºi publicul
dotat cu intuiþie, începuserã sã le cumpere pentru
paginile ilustraþiilor lui, mai mult decât pentru textul
autorului – era aproape nesemnificativ ca ofertã pentru
unul ca el: un albumaº selectat de sufletistul Modest
Moraru cât sã nu-l opreascã cenzura, participarea la
niºte expoziþii de graficã unde suporta criticile
esteticienilor marxiºti, o camerã la Mogoºoaia a cãrei
tencuialã, datã jos de un idiot, avea valoarea greutãþii
ei în aur, fiindcã Pucã scrijelase direct în ea fãrã sã
aplice tehnici savante, almanahurile scriitoreºtigastronomice în care el, flãmândul, ilustra cele mai
copioase feluri de mâncare (din pãcate pe spaþiile mici,
ale unor vignete) ºi mici colaborãri la reviste, oferite
de noi, prietenii care-i fãceam loc printre oficialii realistcuminþi ai epocii idiotizante în care, chiar un expresiv
Perahim venit aici cu armatele sovietice ºi devenit
politruc în lumea picturii, gãsea cu cale sã-ºi ia
tãlpãºiþa spre þãri mai calde.
Dar Pucã, unde sã se ducã?! Ce pas ar fi putut
sã facã orfanul de Bucureºti, fotograful de nunþi în sate
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ºi mahalale, retuºorul de poze cu peisaje româneºti,
dacã rãdãcina lui era la crâºma de pe Calea Victoriei,
în aºa fel încât ºi dormea acolo, cu capul sprijinit pe
lambriu, în pauza de curãþenie de dupã prânz?!... De
fapt, dupã cum vom vedea mai jos, ãsta îi era somnul
în care, pesemne, avea vise ca ºi desenele lui. Sau
vise din care îºi lua apoi desenele contorsionate ºi
deformate ca ºi somnul pe care i-l deranjau cei care
mãturau sala dându-l ºi pe el mai la dreapta sau mai
la stânga. Desene atât de impresionante prin precizia
expresiilor confuze încât, spre final, când ºi-a fãcut
expoziþia în cãsuþa aia de mahala, nu mai era nevoie
pentru nimeni sã se confirme genialitatea lui Pucã. Ea
era ºi exista ca atare în conºtiinþa tuturor celor care-l
cunoºteam.
Exista, pesemne, chiar ºi-n scriptele oficialilor
deoarece, pânã sã fi ajuns la muceniþa care l-a iubit ºi
gãzduit, când am fãcut noi un scandal pentru cã Florin
nu avea nici casã, nici atelier, Uniunea Artiºtilor
plastici s-a sesizat ºi i-a închiriat o camerã la
dãrãpãnatul hotel „Marna”, de pe „Griviþei colþ cu
Matache”, plãtindu-i amãrâtul de confort la un preþ mai
mare decât considera el, boemul, cã meritã. Iar Florin,
ce-a fãcut? – S-a dus la þãranii din piaþa Matache care
ne aprovizionau cu zeama de varzã pentru dres ºi lea închiriat, contra votcã ºi moare, respectiva camerã
argumentând: „Doar n-o sã pierd fiecare noapte
dormind! Douã nopþi pe sãptãmânã, plus ce mai apuc
pe la masã, e deajuns!... În rest, de ce n-aº face eu
ce nu face guvernul pentru þãranul român?! Dorm
cinci-ºase zarzavagii în camera mea. ªi, culmea: ãºtia
se duc la piaþã cu noaptea-n cap, înainte de-a ajunge
eu sã-mi fac duºul ºi sã lucrez ceva. Nici nu ºtiþi ce
bine lucrez când am în jur atmosfera de la Azilul ne
noapte!”...
Dupã Mogoºoaia, luatã ºi ea pentru Ceauºeºti
pe lângã cele cincizeci de vile de vânãtoare, „perioada
Marna” a fost cea mai glorioasã din viaþa lui Pucã.
Chiar cred cã, ajungând la hotel spre dimineaþã, când
erau daþi afarã din restaurant, vãzându-i pe þãranii
sãi care se-mbrãcau grãbind spre tarabe, prindea chef
de lucru. Avea acum demnitatea omului cu adresã,
deseori luând ºi pe alþii sã-i legene în cârpele lãsate
calde de zarzavagii. Parcã-l vãd cum îl culca duios
pe Grigore Hagiu, sau pe Velea, în vreme ce tuºul,
peniþa ºi trasorul de la desenul tehnic prin care se
hrãnise o vreme îl aºteptau acolo, în „atelierul” lui. Se
pricopsise ºi cu un palton gros, kaki, dintr-o manta
ofiþereascã ºi, proaspãt, se prezenta la prânz în
restaurant aducându-ne, generos, moarea luatã tain
de la clienþii lui. Ilustrase superb cartea de bucate
fãcutã de Pituþ, Cârciog ºi Mircea Micu, aducea câte
o hârtie jegoasã filigranatã cu minunile lui, pentru care
gãsea imediat cumpãrãtori chiar printre confraþi iar,
dupã figuraþia în câteva filme, eu reuºisem sã-i fac o
rubricã sãptãmânalã la „Contemporanul”. Tocmai
atunci, însã, geniul a la Lautrec i s-a extins, din pãcate,
la piciorul care i-a fost amputat ºi ajungea la noi mai
rar, spunându-ne amuzat cã a venit sã doarmã-n cârjã.
O fi desenat ºi cu cârja?
Era în stare!... Hârtia proastã suporta orice
tentã, iar echilibrele pline de graþie ale liniilor geniale
cu care-ºi juca personajele creind umorul unui univers
aparte, o înnobilau categoric. Odatã, l-am rugat sãmi facã ºi mie un desen mai mare, pe-o coalã întreagã,
cum le fãcuse lui Bãieºu ºi lui Fulga, sau la
dimensiunile la care desenase pereþii de la Mogoºoaia.
Mi-a spus un secret: Se învãþase sã lucreze pe
cartoane mici pe care înghesuia puzderia lui de
personaje mereu în altã ipostazã, fiindcã lua bucãþile
care cãdeau de la alþii.
Care alþii?!
Cã, în faþa amintirii lui atât de vehement
impunãtoare, parcã nici n-au existat alþii în generaþia
lui.
Sunt, însã, subiectiv în dragostea pentru el ºi
n-am dreptate: Au existat destui!... ªi au lãsat operã
bunã, pe suport de hârtie bunã!...
Dar ce-a fãcut Pucã pe resturile cãzute de la
ei, în orele alea când zarzavagiii se duceau la piaþã ºi
rãmânea singur în camera sordidã de la Hotelul Marna
rãmas stingher ºi coºcovit pe o Cale a Griviþei în
furibundã demolare, ce a desenat el atunci te orbeºte;
orbeºte totul în jur ºi, pentru o vreme, faci chiar
greºeala sã nu mai vezi opera altora. Orbeºte, vã jur!...
De la Arghezi pe care, aproape din copilãrie,
l-am iubit umil, nu am mai avut o asemenea certitudine
a genialitãþii cuiva.
ªi, absolut la fel; întrutocmai; din acelaºi
aluat!... Adicã tot „din mucegaiuri, bube ºi noroi”...

PATRIMONIUL CULTURAL PRIN FAPTA PERSONALÃ
Da
te recente pr
ovenite de la colabora
torii fl
uxul
ui nostru de stiri care
Date
pro
colaboratorii
fluxul
uxului
alcã
tuiesc prin strãdania lor HAR
TA CUL
OMANIEI CONTEMPORANE
alcãtuiesc
HART
CULTURALA
ROMANIEI
TURALA A R
Dacã la aceste informaþii, pe care le primim de la diverºi colaboratori ai portalului nostru internet www.cartesiarte.ro - uneori chiar anonimi, dorind sa
evidenþieze fapta ºi nu numele lor - adãugãm noutatea cã, la Jimbolia, primarul localitãþii a pus la dispoziþia cunoscutului poet Petre Stoica o întreagã
clãdire, în care a fost amenajat MUZEUL PRESEI DIN ROMÂNIA purtând numele ziaristului local Sever Bocu, dar având în depozitele sale exponate de
anvergurã naþionalã, ceea ce îl face sã fie, dacã nu singura încercare muzeograficã privind presa, oricum cea mai importantã ºi mai de consecvenþã în
dezvoltare – ºi dacã subliniem faptul cã asemenea iniþiative se valorificã numai prin posibilitãþile materiale ale promotorilor lor, putem fi fericiþi.
ªi, numai deocamdata punem starea aceasta în ghilimele. Pentru cã, fie ºi în contextul indiferenþei oficiale, fie ºi în cel al cheltuirii banilor publici în alte
scopuri decât acest înalt mesaj cultural, a avea atâtea exemple de dãruire personalã ºi ca timp ºi ca vocaþie ºi ca efort material din partea « particularilor
» sau a « societãþii civile » sau a « forþelor locale », sau oricum altfel am vrea sã numim aceastã coºtiinþã de sine în actul public al culturii, este un lucru
încurajator care dã speranþe perpetuãrii grijei ºi respectului pentru patrimoniul cultural naþional.
Într-o asemenea viziune, aºteptãm în Fluxul nostru de ºtiri culturale cât mai multe asemenea informaþii prin care, selectându-le, sã oferim o imagine a
efortului anonim care existã ºi se manifestã, trebuind a fi ºi susþinut cu îndrãznealã ºi dãruire prin niºte politici culturale coerente, practicate generos la
nivel guvernamental.
COLECÞIE V
ALOROASÃ ÎN MUNÞII BIHORULUI
VALOROASÃ
Conform aprecierii Direcþiei de Culturã ºi Culte Bihor, Aurel Flutur din comuna
bihoreanã Chiºcãu deþine una dintre cele mai mari ºi importante colecþii etnografice
private din þarã. Muzeul de la Chiºcãu este în curs de acreditate, dar a intrat deja în
circuitul cultural. Orice turist care doreºte sã viziteze muzeul o poate face gratuit.
Pentru cã nu-ºi permit sã stea tot timpul de pazã la obiecte, soþii Flutur ºi-au instalat
peste tot camere de luat vederi, ca ei sã-ºi poatã vedea de lucru atunci când au
vizitatori. Turiºtii pot gãsi la muzeu de la cuptoare din lut pentru pâine, la rãzboi de
þesut, atelier de rotar ºi de cizmar sau ºcoala de altãdatã. Nu lipsesc obiectele de uz
gospodãresc, moara pentru pãsat sau râºniþa pentru porumb. O raritate este colecþia
care a aparþinut ultimului haiduc din Munþii Bihorului, Oneaþa, care fãcea schimb de
mãrfuri cu celebrul Licã Sãmãdãul, personajul lui Slavici din „Moara cu noroc”.
Condamnat la închisoare, haiducul a început sã lucreze diferite obiecte în lemn, pe
care le trimitea acasã ºi la biserica din sat. Aproape toate aceste obiecte sunt expuse
acum în muzeul din Chiºcãu. La muzeul din Chiºcãu se mai gãsesc lãnci de luptã ºi
halebarde din timpul lui Horea ºi Avram Iancu sau o locomobilã care a apãrut în
filmul „Pãdureanca”, pe care a cumpãrat-o din satul Zimbru. Început cu obiectele
din propria gospodãrie, aºa cum au fost ele lãsate de înaintaºi, muzeul lui Aurel ºi
Lucreþia Flutur, care se aflã la 20 de kilometri de localitatea Beiuº, are astãzi peste
2.500 de exponate.
RECUPERAREA UNOR PIESE DE AUR DE LA CÃPÂLNA
Un colier cu pandantive si o pereche de cercei, ce fac parte din patrimoniul cultural
national al Romaniei, au fost recuperate din strainatate, dupa mai bine de sase ani.
Cele doua obiecte au fost recuperate de politistii si procurorii romani de la un cetatean
strain, ele fiind sustrase in perioada 2002-2003 din situl arheologic al cetatii dacice
de la Capalna. Afirmandu-se ca înca din 2005 s-a stiut ca exista un astfel de tezaur,
care era ofertat la vânzare pe piata neagra a antichitatilor la un pret de 35.000 de
euro, cercetarile arata ca respectivul cetatean strain a cumparat piesele de la niste
romani, indentificati ulterior ca facand parte dintr-o grupare de jefuitori de situri
arheologice. Membrii gruparii sunt judecati in stare de libertate de instantele din
judetul Hunedoara pentru fapte similare, comise in 2002 si 2003 in situl arheologic
Sarmizegetusa Regia. Pe piata neagra circulau poze ale tezaurului, acestea fiind si
primele piste de la care au pornit anchetatorii români
PROTEST PRIVIND P
ATRIMONIUL BUCUREªTIULUI
PA
Asociatia ARTRAD, afiliatã initiativei civice a “Grupului Bucureºti” (pentru apãrarea
patrimoniului urban al Capitalei), protesteaza energic si solicita masuri urgente conform atributiilor institutiilor dvs - fata de noua interventie depreciativa aflata in
curs, asupra monumentului de importanta deosebita a Bucurestilor - CONACUL
GOLESCU-GRANT. Este in curs o operatie de “cosmetizare” prin vopsirea lui roz si
acoperirea ornamentelor sculptate si traforate in piatra, cu huma alba! Prin cererile
ARTRAD (catre DCCPCNB) din 5.10.2007 si 1.12.2007, conform Legii nr.422/2006
- Art.13.2.d si Art.21.1, imobilul trebuia sa beneficieze dupa numai 3 zile de statut
de protectie, delimitarea zonei si avizarea apartinatorilor.Obiectivul, din Sectorul 6,
Str.Tibles nr.64 este in folosinta Centrului de Plasament Copii Orhideea, fiind donatie
de utilitate publica facuta de Familia Grant.Cladirea a fost construita in 1814 si
renovata capital la cca 1870, este legata de evenimente istorice memorabile.
FESTIV
ALUL DA
TINILOR DE IARNÃ DE LA SIGHETUL MARMAÞIEI
FESTIVALUL
DATINILOR

Pentru aproape doua saptamani, „capitala” Maramuresului Istoric devine o scena
deschisa, pe care se perinda artisti, oameni de cultura, colindatori, „draci”,
„brondosi”... .Inca de la primele editii, festivalul a atins dimensiunea nationala, fiind
prezentate aici si obiceiuri din Moldova, Bucovina, Banat, Oltenia, Dobrogea. In
ultimii ani, s-au regasit printre participanti si persoane din tari ca Ucraina, Republica
Moldova etc. Alaiurile de colindatori sau „mascati” din localitatile maramuresene se
perinda, apoi, prin fata spectatorilor, „servindu-le” cate un colind, un joc sau un
obicei specific zonei. La final, urmeaza un spectacol de gala, un foc de artificii si
certitudinea ca zestrea culturala si folclorica este dusa mai departe, asa cum se intampla
de 40 de ani. De cateva decenii, festivalul are si o componenta stiintifica, sub forma
unor sesiuni de referate si comunicari, care au loc in ultima zi a festivalului si la care
au participat, de-a lungul timpului, nume sonore, ale caror lucrari au inceput sa fie
adunate, in 2002, in Acta Musei Maramoresiensis. Din 2003, festivalul a fost inclus
in randul Festivalurilor Internationale, prin Organizatia Internationala pentru Folclor,
afiliata UNESCO. Si in acest an, „punctul central” al festivalului a fost programat
pentru 27 decembrie, cand, in centrul Sighetului, vor defila alaiurilor de colindari. In
aceeasi zi, va avea loc un targ de arta populara, un spectacol folcloric de exceptie si
un concert al lui Stefan Hrusca.
DESCOPERIRI ISTORICE SI ARHEOLOGICE
IN CARP
ATII RASARITENI
CARPA
Profesorul Dumitru Ionita, istoric si arheolog din localitatea nemteana Farcasa, este
cel care a descoperit, in zona sa de bastina de la poalele Ceahlaului, o serie de
comori, printre care 120 de tablite inscriptionate cu insemne protoliterate, vechi de
peste 5.000 de ani, care atesta faptul ca pe plaiurile noastre a aparut prima forma de

scriere din lume, si nu la sumerieni, asa cum se stie oficial. In cursul unor cercetari
efectuate nu departe de casa, la Brosteni, profesorul Ionita a dat peste un localnic,
Ioan Cimpoiesu, care i-a povestit ca tinutul ascunde comori din vremurile lui Cuza.
Cercetarile istoricului Dumitru Ionita au fost pe deplin incununate de succes in
momentul in carea descoperit o caseta metalica, ce continea doi butoni din sidef si
un sigiliu domnesc, din aur. Sigiliul, având greutatea de 60 de grame, se prezenta
sub forma unui lantisor ornamentat cu motive florale sapate in aur si având incrustat
la capat un smarald, pe care era infatisat capul domnitorului Cuza purtând deasupra
coroana domneasca. in partea de sus, smaraldul purta inscriptia „Alecsandru Ioan
I”, iar in cea de jos era inscriptionat cu prenumele prescurtat al domnitorului, incadrat
in anul confectionarii sigiliului: „18-Al-62". Butonii, descoperiti odata cu sigiliul,
erau confectionati din sidef, aveau greutatea totala de 20 de grame si purtau
monograma domnitorului Unirii, respectiv litera I, care se suprapunea stilistic peste
litera A, formând un grup de litere unitar.
TRADIÞIA SCOLII DE PICTURA DIN BAIA MARE
A existat cândva tradiþia ºcolii de picturã din baia mare cu personalitati distincte ºi
un distinct aer comun. Muzeul judeþean de artã încearcã sã o reconstituie, reluând
tradiþia ei alãturi de alte semnãturi. Astfel, aflãm cã, de curând, lucrãrile a 28 de
artiºti români importanþi, realizate în anii ’60 - ’80, au fost reunite în cea de-a opta
expoziþie organizatã în acest an de Muzeul Judeþean de Artã „Centrul Artistic Baia
Mare”. Despre autorii celor 28 de lucrãri se poate spune cã ei reprezintã un interval
de timp vast, începînd cu a doua parte a perioadei interbelice ºi terminînd cu
reprezentanþi ai generaþiilor ’60 - ’70, unii dintre ei avînd ºi conexiuni cu Baia Mare,
deci cu ceea ce a fost cândva tradiþia cãutãrii unui numitor comun într-o diversitate
de personalitãþi care au marcat aºa numita ºcoalã de picturã. Marea majoritate a
picturilor recent expuse nu au mai putut fi admirate de publicul bãimãrean din anul
1971, atunci fiind prezentate publicului ultima oarã.
ECOURILE TRADIÞIEI MARII UNIRI
În Þara Almajului, în Banatul de munte exsita obiceiul de a se sarbatori Marea Unire
la data la care almãjenii i-au simþit efectul printr-o administraþie efectiv româneascã,
iar asta s-a petrecut în sãptãmânile de dupã actul de la Alba Iulia, când ecoul acestuia
a cuprin întreaga þarã ºi s-a perpetuat ca atare. A avut loc un simpozion cu titlul
“Almãjul ºi Marea Unire”, unde au fost prezentetate 15 comunicãri de cãtre educatoare,
învãþãtori ºi profesori. De la Mehadia au participat domnul Nicolae Danciu Petniceanu
ºi dl. prof. dr. Iulian Lalescu. Din Almãj au fost prof. Iosif Bãcilã ºi Ioana Nicolae
(Lic. Bozovici), prof. Nicolae Andrei (Bãnia), Gheorghe Rancu (ªopot), ºi Vlãdia
Mihai (Rudãria). Comunicarea lui Al. Nemoianu , fiu al Almajului ºi cãrturar român
din S.U.A: “Un trup” s-a bucurat de aprecierea participanþilor. Pentru a-ºi aminti ºi a
perpetua aceastã aniversare, fiecare participant a primit o diplomã de merit
JUNII DIN MÃRGINIMEA SIBIULUI
Peste 300 de juni din cele 15 cete ale Mãrginimii Sibiului au dansat ºi colindat la
sãrbãtoarea Junilor, de la Sãliºte, o tradiþie veche de peste 100 de ani. Mii de sibieni
ºi turiºti au înfruntat gerul sã asiste la eveniment. 15 cete de juni ºi juniþe, tineri
îmbrãcaþi în portul popular al locurilor, au defilat, au cântat ºi au dansat în Piaþa
Junilor capitala Mãrginimii Sibiului. Cu straie, care mai de care mai de vazã ºi cu
dansuri ce au îndulcit atmosfera celor -10 grade de afarã, junii din Sãliºte, Tiliºca,
Vale, Miercurea Sibiului, Gura Râului, Sibiel, Rãºinari, Tâlmãcel, Orlat, Râul Sadului,
Sadu, Cristian, Alãmor, Rod ºi Vaideeni (judeþul Vâlcea) au jucat Cãluþul, Româna,
Balul Mãrãcinilor, Fecioreasca ºi Cãluºelul, spre satisfacþia asistenþei.„Sãrbãtoarea
Junilora luat fiinþã în 1906 ºi de atunci în fiecare an, la poalele munþilor Cindrel,
ciobanii ºi bãciþele lor, împreunã cu rudele ºi copiii se strâng ca sã danseze ºi sã
colinde la Sãliºte.
VESTIGII MEGALITICE IN MUNTII CALIMANI
Gura Haitii este o localitate dorneana de la poalele muntilor Calimani unde, in curtea
unui gospodar, se afla adapostite trei bucati de stânca deasupra carora sta scris
„Muzeul Megalitilor”. Impreuna cu fiul sau Claudiu,Vasile Pata , pe langa stancile
numite “Cei 12 Apostoli”, a descoperit o piatra pe care erau gravate insemne ciudate,
printre care si simbolul soarelui.. Apoi, s-au mai gasit prin imprejurimi inca trei pietre
gravate. A Anuntat, profesorul Traian Naum, specialist in muntii Calimani, impreuna
cu arheologul cu Marin Cârciumaru, au luat in serios descoperirea. Asa a iesit la
iveala originea stâncilor, care se pare ca au fost inscriptionate pe la mijlocul mileniului
IV. i.e.n. Semnele de pe ele sunt identice cu literele alfabetelor getilor. Insemne bizare,
scrijelite in piatra, câteva simboluri solare, asemanatoare celor din vechile culturi
antice, egiptene sau aztece. Un desen pare sa simbolizeze Soarele si câteva planete.
Altul pare un simbol precrestin. Un altul seamana izbitor cu un OZN! In legatura cu
primul megalit descoperit de familia Pata, autorii lucrarii „Muntii Calimani”, Traian
Naum si Emil Butnaru, fac urmatoarele observatii: „Totalitatea gravurilor de pe latura
principala a megalitului sunt subordonate, prin modul in care au fost efectuate, cultului
soarelui, marele cerc cu raze «in turbina» reprezentând probabil discul solar intâlnit
uneori in gravurile din Franta, Portugalia, Italia etc.”

