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LIMBA ROMÂNÃ ªI ISTORIA EI

G. I. TOHÃNEANU
CUVINTE ROMÂNEªTI

O propoziþie a lui Lucian Blaga, profundã ºi simplã, ºade la
temelia ºi constituie temeiul acestei cãrþi : Limba este întâiul
mare poem al lumii. Cãlãuzit de acest adevãr atingãtor, am
convocat, ca sã-mi ilustreze « Cuvintele », pe poeþi, iar dintre
prozatori pe aceia mai apropiaþi de tãrâmul Poeziei. Mã
gândesc, înainte de toate, la Sadoveanu. Cãci – potrivit
aceluiaºi Lucian Blaga – Poetul nu este un mânuitor, ci un
mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor
naturalã ºi le aduce în starea de graþie. Procedând astfel, am
urmãrit sã pun la îndemâna unui numãr cât mai mare de cititori
– în primul rând : slujitori ai ºcolii – o carte nu numai
convingãtoare, ci ºi, dacã e cu putinþã, agreabilã. În ce mãsurã
am reuºit, vor chibzui ºi vor decide “beneficiarii” /…/ Ca în
atâtea alte împrejurãri, abordez, ºi de data aceasta, vocabularul
românesc de pe o poziþie nu exclusivit lingvisticã, ci
integratoare, apelând la luminile istoriei ºi poposind, de câte
ori este posibil, în luminiºurile culturii. Scriind o carte de
lexicologie – iar aceasta din urmã, ca “ºtiinþã a cuvintelor”,
legându-se, mai strâns decât celelalte ramuri ale lingvisticii,
de literaturã – nu puteam sã uit cã ea, literatura, este, în esenþã,
“arta cuvântului”. Privind astfel lucrurile, volumul þinteºte sã
se recomande ca o pledoarie – indirectã, dar, poate, cu atât
mai persuasivã – pentru alianþa indelebilã dintre ºtiinþa limbii
ºi realitatea lingvisticã, pe de o parte, iar, pe de alta, ºtiinþa
literaturii ºi creaþia literarã. O atare alianþã se justificã pe
deplin ºi în planul teoretic, iar raþionamentul este nu se poate
mai simplu. Într-adevãr, dacã unitatea de bazã a
intercomunicãrii obiºnuite cu ajutorul limbii, dacã însuºi
suportul ei îl aflãm în cuvânt, tot atât de adevãrat este cã,
dintre toate întruchipãrile lui, ale cuvântului, cea mai aleasã
ºi mai nobilã se realizeazã la nivelul superior al artei literare,
al Poeziei. Nu voi putea, aºadar, concepe studiul ºtiinþific al
limbii fãrã sprijinul viguros al literaturii, dupã cum nu mi-l
pot închipui pe Poetul adevãrat nici pe criticul literar de vocaþie
fãrã cunoºtinþe temeinice de lingvisticã generalã ºi, mai ales,
de istoria vocabularului. Mãrturisitã sau nu, aceastã
« concepþie » - dacã nu cumva termenul sunã pretenþios, fiind
vorba de adevãruri atât de simple – îi însufleþeºte pe toþi
reprezentanþii de frunte ai lingvisticii româneºti, de la
« corifeii » ªcolii Ardelene ºi Bogdan Petriceicu Hasdeu pânã
la veneraþii noºtri contemporani, academicienii Iorgu Iordan,
Al. Rosetti, Al. Graur. În prima jumãtate a veacului, orientarea
amintitã a fost ilustratã ºi încununatã de activitatea ºi opera
lui Sextil Puºcariu, a cãrui pildã de patriotism luminat în
studierea limbii române mã strãduiesc, dupã puteri, sã o urmez
« longo intervallo », adicã « la o respectuoasã distanþã ».
ªi de data aceasta am optat, în cercetarea vocabularului
românesc, pentru singura perspectivã fecundã : cea
« verticalã », istoricã. În chipul cel mai firesc ºi cu o bucurie
greu de stãpânit, am ajuns, astfel, de cele mai multe ori, « la
obârºie, la izvor », adicã la pragul dintâi al limbii latine.
Strãdania aceasta, « regresivã » numai « la propriu », îmi
este rãsplãtitã « cu asupra de mãsurã » prin împlinirea ºi
rotunjirea fizionomiei cuvintelor noastre, prin dezvãluirea
feþei lor ascunse, prin luminarea mutaþiilor semantice suferite,
prin re-cunoaºterea ºi restabilirea afinitãþilor latente întunecate
de eroziuni ale sunetelor ºi de lunecãri ale sensurilor. Aºa
stând lucrurile, una din concluziile vrednice de reþinut ale
cãrþii ar trebui sã fie aceea cã singurã latina este în stare sã
depunã mãrturia cea mai completã, mai autorizatã, mai
convingãtoare despre bogãþia, varietatea, supleþea ; despre
disponibilitãþile de înmlãdiere semanticã ºi nuanþare expresivã
ale cuvântului românesc.

DAN HATMANU: Catedrala mitropolitanã din Iaºi, lãcaºul
Sfintei Parascheva
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onorat dintre pãstorii creºtinãtãþei, o manifestare atât de însemnãtoare cãtre capul
SCRISOAREA M. Sale Domnitorul loan I cãtre Sofronie
Patriarhul Constantinopolei, în cauza indepenenþei bisericei române unei naþiuni care în cursul timpilor, de-a pururea a arãtat o nemãrginitã îngrijire ºi o
“Prea Sinte Pãrinte !
Ca un fiu smerit al Sântei biserici orthodocse. am priimit cu cea mai adâncã
pietate pãrintescã prea fericirii voastre epistolã; nu pot insa ascunde, cã
vãtãmãtoarea purtare ce au þinut aici arhimandritul Cleobule, însãrcinat de a-mi o
aduce. m-au pãtruns de cea mai viuã mâhnire. Cuvioºia sa au pãrãsit toate datoriele
sale, ºi în loc de a indeplini pe lângã mine misiunea sa conciliatrice, nu s-a sfiit a
face acte imprudenþi, a frequenta oamenii desordinii, a patrona ideele lor; astfeliu cã
însuºindu-ºi prin aceasta un rol neînvoit de legi, guvernul meu a fost constrâns a
întrebuinþa - durere -, o rigoare neusitatã în contra trãmisului prea fericirii voastre.
Totuºi am citit scrisoarea prea fericirii voastre cu ochiii minþii, ºi închinând cugetãrile
mele cele mai ascunse mântuitorului nostru, carele este inceputul ºi capul nemuritor
al bisericei, m-am întrebat dacã în adevãr, o naþiune este condamnabile, fiindu-cã a
voit sã întãreascã pe pãmântul ei fundamentele pe cari sunt aºezate strãlucirea eternã
ºi gloria neînvinsã a bisericei ortodocse, m-am întrebat dacã, în adevar, legile de
organisaþiune ºi de discipline acum consimþite de o þarã întreagã, de cler ºi popor dacã acele legi, prin care se stabilesc o mai folositoare ordine materiale în biserica
ortodoxã românã, sunt într-atât depãrtate de spiritul sântelor canoane ºi de usul
seculariu pãzit în þãrile ortodoxe, încât au putut merita din partea celui mai venerat ºi

credincioasã iubire pentru biserica sa.
Apoi în sinceritatea animei mele nu pot deocamdatã a nu mãrturi prea fericirii voastre
cã misiunea ce aþi încredinþat archimandritului Cleobule, cã rostirea actelor ce le au
adus sunt fãrã exemplu în analele þãrei, ºi fãrã precedente în tradiþiunile bisericei
independente a Daciei. O asemenea crudã ispitã nu puteam ascepta sã ne loveascã
chiar din acea parte care în zilele ei de asuprire ºi de necasuri a primit de la noi în
timpi vechi, ºi primesce chiar astãzi cu mânã largã, atâtea ºi atâtea mari dovezi de
iubire ºi de generositate precum n-au primit din nici-o parte a lumii creºtine. Ca
creºtin, aº fi dorit a putea ascunde sub umilinþa ce se cuvine unui supus fiu al bisericei dureroasa suprindere ce mi-a causat iniþiativa luatã de prea fericirea voastrã,
într-o aºa gravã pornire în contra þãrii mele însã: ca Domn, purtând sarcina trecutului
ºi a viitorului naþiunei române nu pot tãcea, ci sunt dator a apãra, în contra oricãrei
încercãri, antica autocefalie a bisericei dace.
Voi întreprinde darã, prea sinte pãrinte, a proba preafericirii voastre, cu dreptul bisericei
universale, cu sânte canoane în mânã, cu dreptul, cu usul, cu datinele consecrate de
seculi ale bisericei Daciei - drept, usu si datine recunoscute de toatã biserica, si
anume de biserica Constantinopolei -, cã Românii, în afacerile lor bisericesci, ºi
astã-datã ca totdauna, s-au þinut in îngrãdirile spiritului credinþei lor, în marginile
(continuare în pag.2)
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AGIRO - o organizaþie in plinã acþiune
Asociaþia Generalã a Învãþãtorilor din România
(AGIRo) a difuza în 26 noiembrie în toate
ºcolile din România ºi pe adresele sucursalelor
noastre din strãinãtate un apel in zece puncte
în scopul de : ...a se completa toatã legislaþia
din sfera educaþiei încât peste tot (de la MECT
ºi pânã la nivelul ºcolii ºi în orice problemã)
oriunde se prevede consultarea de cãtre patronat
a sindicatelor sau a reprezentantului
sindicatului sã aparã „ºi a asociaþiilor
profesionale” sau „ºi reprezentantului asociaþiei
profesionale” în conformitate cu articolul 9 din
Constiþuþia României care prevede cã
sindicatele, patronatele ºi asociaþiile
profesionale contribuie la apãrarea drepturilor
ºi la promovarea intereselor profesionale,
economice ºi sociale ale membrilor lor în
condiþiile legii.
Asociaþia Generalã a Învãþãtorilor din
România (AGIRo) este (conform statutului) „o
asociaþie non-guvernamentalã, nonprofit,
independentã, cu beneficiu public,
continuatoare a Asociaþiei Generale a
Învãþãtorilor din România cu statut autentificat
de Tribunalul Ilfov cu nr. 12686/1927 prin
sentinþa nr. 39/30 iunie 1927 (de atunci în
România Ziua Învãþãtorului este 30 iunie) ºi
înscrisã în registrul persoanelor juridice nr. 354/
1927; cu activitatea abuziv întreruptã în 1945
ºi reactivatã prin hotãrârea celui de al XXVIIIlea Congres Naþional al Învãþãtorilor din
România ºi al Învãþãtorilor Români de peste
Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006”.
AGIRo este semnatarã a pactului naþional pentru
educaþie.
AGIRo a înþeles ºi înþelege prin
„învãþãtor” cel „care învaþã copiii”. Iatã
exprimarea statutarã a acestui fapt: a) Art. 1 din
statutul AGIRo din 5 sept 1938 „Membrii

corpului didactic din România se constituie
într-o asociaþie generalã unitarã, cu numele
Asociaþia Generalã a Învãþãtorilor din
România”. b)Art. 8 din actualul statut în vigoare
al AGIRo ,,promovarea intereselor profesionale,
sociale ºi materiale ale educatoarelor,
învãþãtorilor, institutorilor ºi profesorilor”. c)
Art. 9 din actualul statut în vigoare al AGIRo
„Poate deveni membru al Asociaþiei Generale a
Învãþãtorilor din România orice persoanã fizicã
sau juridicã care depune o adeziune scrisã în
acest sens. Foºtii membrii ai Asociaþiei Generale
a Învãþãtorilor din România de pânã în 1945
fac parte de drept din asociaþie”.
AGIRo a organizat al XXIX-lea
Congres Naþional al Învãþãtorilor din România
ºi al Învãþãtorilor Români de peste Hotare din
6-7 septembrie 2008 de la Palatul Parlamentului
din Bucureºti la care au participat 1300 de
delegaþi din toate judeþele României ºi din încã
9 state cu comunitãþi româneºti autohtone ºi
invitaþi, preºedintele Academiei Române,
parlamentari, europarlamentari, reprezentaþi
MECT, ai bisericii naþionale, ilustre nume din
ºtiinþele educaþiei, lideri de federaþii sindicale.
Toþi europarlamentarii ºi parlamentarii prezenþi
la congres, în unanimitate s-au angajat în a
susþine în parlament toate propunerile AGIRo
fãcute la tribuna congresului. Congresului i-au
fost trimise mesaje de susþinere din partea celor
mai înalþi oficiali ai statutului român. Medalia
de aur (înregistratã la Banca Naþionalã) acordatã
Congresului Învãþãtorilor în 2006 ºi care s-a
aflat în pãstrare pânã la acest congres
învãþãtorilor români din Tiraspol-Transnistria,
a fost transmisã pânã la congresul din 2009
colegilor din Cernãuþi. Deja au fost depuse
candidaturi pentru organizarea congresului al
XXX-lea din 2009 la Piatra Neamþ ºi a celui deal XXXI-lea, din 2010, la Cluj. Hotãrârea

definitivã privind locul desfãºurãrii viitorului
congres, care dorim sã þinã 5 zile ºi sã fie dublat
ºi de un curs de formare excepþional pentru
participanþi se va lua dupã analizarea ºi a altor
candidaturi ºi în funcþie de sprijinul autoritãþilor
locale ºi centrale acordat evenimentului.
Buletinul Congresului 2006, Buletinul
Congresului 2008 ºi Revista AGIRo nr 1 (care
conþin statutul ºi toate propunerile noastre
detaliate) se pot descãrca ºi consulta de la rubrica
„Publicaþii” de pe www.aiarad.ro
AGIRo funcþioneazã ca o federaþie
având în jumãtate din judeþele României
asociaþii judeþene ale învãþãtorilor care sunt
membre AGIRo (13 membre fondatoare,
celelalte aderând ulterior), iar în cealaltã
jumãtate a judeþelor sucursale judeþene ale
AGIRo. Mai avem sucursale în alte 7 state în
care existã comunitãþi româneºti ºi în care
COLEGII NOªTRI APÃRÃ FRONTIERELE
LIMBII ROMÂNE.
Conform statutului, „Membrii
Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din România
se asociazã în scopul cultivãrii spiritului de
solidaritate, al ridicãrii prestigiului ºcolii ºi al
cadrelor didactice, al recuperãrii tradiþiei
asociative învãþãtoreºti începutã la 1869 ºi a
patrimoniului istoric al asociaþiei, al creºterii
eficientei actului educativ prin dezvoltare
profesionalã, ameliorarea legislaþiei, a
programelor, a manualelor ºi a materialului didactic, al promovãrii ºi apãrãrii drepturilor ºi
libertãþilor omului, al progresului comunitãþii
din care fac parte ºi al comunitãþii românilor de
peste hotare ºi al promovãrii intereselor morale,
sociale ºi materiale ale membrilor.
AGIRo aderã la Asociaþia Cadrelor
Didactice Europene - partener al Comisiei
Viorel DOLHA
Uniunii Europene.
-Preºedinte AGIRo
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(continuare din pag.1)
prescriptiunilor canonice ºi în limitele legaturelor si
drepturilor ce au avut ºi are Statul în faþa bisericei sale
naþionale, în veri-ce timp ºi în veri-ce parte a lumii
ortodocse. Nici sã vã miraþi, prea fericerea voastrã, vazând
un fiu smerit al bisericei discutând, deºi mirean, despre cele
bisericesti. Augustele esemple ale lãudaþilor împãraþi ai
Constantinopolei ma autoriseazã a o face ºi poate noi
Românii din Dacia Trajanã, avem oaresicari drepturi de a
fi ascultaþi pentru cã, creºtini din primii seculi ai creºtinãtãþii,
succesiv am suferit toate invasiunile barbarilor, fãrã ca ele
sã ne fi putut cotropi; ºi aºa, am controversat cu o justa
mândriã naþionale, limba, legile ºi tradiþiunile nobililor
noºtri suitori, ºi, cu ele, instituþionile ºi datinile primitive
ale bisericei, cari s-au pãstrat la noi într-o puritate mai
neatinsã decât în multe alte pãrþi. Aºa s-a mãnþinut între
Români acea veche ºi lãudatã datinã a bisericei primitive,
care de dorit era sã se fi pastrat pretutindeni, cã clerul ºi
poporul împreunã constituie biserica lui Christ.
Datinele acelea primitive tocmai, ºi acele instituþiuni ne-au
povãþuit a sci, ca o altã biserica, fiecare va fi, nu poate
avea dreptul de a se amesteca în trebele de administraþiune
ºi disciplinã interioare ale unei alte biserici independinte ºi
autocephale. [...]’‘
Balligot cãtre Bardeanu (oficial) - 10 octombrie 1865
„N-aþi uitat cele ce vã spuneam în depeºa de ieri despre
încurajãrile pe care boierii ºi ultra-liberalii le aflã din partea
unora dintre agenþii strãini; s-ar pãrea ca d. baron
d’Offenberg este þinut sa justifice, cel puþin în parte, aceste
presupuneri.
Agentul þarului a venit sã-i citeascã Alteþii Sale un pasaj
dintr-o depeºã a d. Ministru al Rusiei la Constantinopol:
d’Offenberg a dat Principelui asigurãri cã nu esle autorizat
sã facã o astfel de comunicare, dar cã, în astfel de
împrejurãri nu se conduce decât dupã sentimentele de
simpatie ce nutreºte pentru Guvernul Romîn ºi de dorinþa
sincerã de a fi agreabil Alteþii Sale, sentimente de care Alteþa
Sa a putut a se indoi. In pasajul citat de d. baron
d’Offenberg, generalul Ignatieff recomandã Agentului sãu
a consilia pe Principe de a se apropia de oamenii rãmaºi
departe de treburiile þãrii, în urma loviturii de stat de 1a 2
mai: de a nu se priva de concursul oamenilor experimentaþi,
care pot sã aducã servicii utile, de a nu închide urechile, în
anume momente critice, unor preveniri dezinteresate ºi care
vin din partea unei Puteri ale cãrei sentimente nu oscileazã
conjunctural, ci au fost, în toate timpurile, favorabile

Principatelor Unite.
D’Offenberg dezvoltã în continuare concepþiile d-lui general
Ignatieff. Mai continuã o vreme complezent cu principii de felul
acesteia, apoi se strãdui sã-1 convingã pe Principe cã Alteta Sa n-a
aratat poate atâta prudenþã pe cât era necesar, sprijinindu-se
întotdeauna, ºi uneori chiar în mod deschis pe politica Împãratulul
Napoleon, cã Alteþa Sa a sacrificat multe ideilor politice ºi sociale
care nu sunt compatibile cu poporul roman; cã Alteþa Sa ar favoriza
într-un grad prea înalt latinismul în dauna credinþelor care au
rãdãcini profunde în þarã ºi care sunt comune cu ale Rusiei, care,
faþã de acestea, s-a aflat profund intristatã. [...]
Aceasta ar fi o modalitate de sincerã apropiere faþã de Rusia; ar fi o
înþelegere ce ar permite de a calma gravele chestiuni religioase
care neliniºtesc marea bisericã a Orientului ºi de a regla problema
nu mai putin gravã a mãnãstirilor închinate.
Principele a rãspuns Agentului cã niciodata nu a consultat ºi nu va
consulta niciodata, în rezolvarea treburilor guvernului sãu, decât
adevaratele interese ale þãrii; ca el nu e nici Francez, nici Rus, nici
Austriac, ci e Român.»
C.A. Rosetti :
ªi-acum când dovedirãm din nou ºi prin cele scrise si prin fapte
cã nu ne-am schimbat ºi nu ne vom schimba în nimic credintele
ºi ideile noastre ºi trebuind sã sfârºim aceastã mãrturisire, deja
prea lungã, s-o incheiem cu unul din cele mai sfinte invãþãminte
ce ne-a dat acum câþiva ani acel geniu al Franþei ce se numeºte
Ed. Quinet. In scrierea sa despre români, face o schiþã despre
toatã istoria noastrã ºi aratã ºi gloria prin care am trecut, ºi
monopolul în care ne-am încheiat, precum ºi cauzele suirii
trecute ºi ale cãderii ce-a urmat-o. Face insã ceva ºi mai mult,
cãci aratã cum s-a operat acea mare minune cã naþiunea aceasta
nu ºi-a dat pe deplin sufletul în acea înecare atât de mare de
invasiuni ºi de viþuri. Între cauzele cele mai puternice care ne-a
scãpat d-a muri prin acea spãimântãtoare asfixie, d. Quinet pune
ºi limba. Aratã prin ce lupte limba noastrã scapã din toate
loviturile politice ºi religioase ºi cum el, ºi mai cu seamã ei,
datorim în mare parte existenþã noastra. Într-unul din capitolele
acestei insemnate scrieri, sub titlul Regeneraþiunea moralã,
venind la presint ºi arãtându-se ce trebuie sã facem spre a ne
regenera, spre a fi in adevãr, iar nu a pãrea numai ca suntem,
zice :
„Adãugaþi (pe lângã aceste reforme) libertatea cuvântului ºi a
presei, cãci nimeni nu va înþelege cã, dreptul de cãpetenie al
naþionalitãþei voastre constând, precum s-a vãzut, în limba
naþionalã si poporarlã, cel dintâi act al reorganizãrei sã fie de a
lãnþui cuvântul. Prin el aþi putut scapa cu viaþã, respectaþi-1 !»
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ACTUALITATEA PRIN OAMENI, FAPTE, NÃRAVURI
Criza sau excrocheria bancarã
In Germania de dupã rãzboi doi camarazi se revãd. Unul e bogat. Cum ai fãcut avere?
întreabã cel sãrac. Bogatul: vând cartofi în stil mare, iþi vând ºi þie, daca vrei. Sãracul îi dã
toþi bani care-i avea ºi capãtã un vagon de cartofi, care-l aºtepta pe peronul 5 de la garã.
Ajuns aici, sãracul nostru nu vede nici un vagon. Revenind la camaradul lui în care avea
încredere din tranºeie îi cere banii. Acesta ii spune cã nu-i mai are (i-a investit în alte vagoane,
case ºi terenuri), dar sã nu fi trist sau îngrijorat, cel mai bine ar fi pentru el sã vândã vagonul
de pe peronul 5 mai departe ºi astfel sã se îmbogãþeascã, ca ºi el.
In SUA dupã atacul terorist din centrul financiar din New York ºi criza de la bursã cauzatã
de euforia IT asistãm la o acþiune similarã, numai cã acum toþi ºtiu cã la garã, pe peronul 5,
nu-i nici un vagon cu cartofi, dar bãncile l-au vândut în stil ne mai cunoscut în istorie ºi cã
întreaga lume e în crizã economicã.
Totul a început cu fuga de acþiunile IT ºi încrederea în case ºi terenuri. Aºa cã bãncile
dãdeau credite pentru construcþia de case la cine putea sau chiar ºi la cine nu, adicã nu avea
venit, job sau alte valori. Creditul ninja: no income, job or assets. Subprime. Banca încasa
însã comisionul ºi vindea mai departe ipoteca dubioasã pe casã, acum frumos împachetatã
cu alte credite ºi înfrumuseþatã cu AAA (hârtie de valoare de cea mai mare încredere bancarã),
de o agenþie plãtitã desigur de banca implicatã în excrocherie.
Orice tranzacþie de peste 10.000 dolari sau euro este urmãrita de teama terorismului, dar
faptul ca bãncile din SUA au vândut astfel de credite dubioase, infectate n-a bãgat nimeni de
seama? Ba da, dar atât timp cât se încasa comisioane grase – profiturile bãncilor au ajuns
sã fie 40% în totalul profiturilor din SUA – administraþia Bush refuza orice aluzie la acest jos
piramidal, bine cunoscut de la þigani (rromi), Caritas (Cluj), FNI (Bucureºti).
Acum, când totul se prãbuºeºte, canstatãm ca valoarea bursei pe plan mondial de 60 bilioane,
preþul materiilor prime (în afarã de aur) s-au înjumãtãþit, iar cel al imobilelor a scãzut cu 20
ºi 50%. Încrederea în obligaþiile financiare ne garantate de stat s-a pierdut. Bãnci din SUA,
Anglia dau faliment sau sunt naþionalizate. Anglia vrea în Euro-Land.
Vina este a celor doritori de case ºi a bãncilor fãrã scrupul dar ºi a statelor. SUA are o
datorie de 10 bilioane - 10.000.000.0000.000 -, Germana de 1,6 bilioane, Japonia s-a
îndatorat cu de douã ori BIP-ul s.a.m.d. Datoria extern a României de 60 miliarde euro pare
minorã, poate de aceea se discuta atât de puþin aceasta chestiune de interes public sau poate
are dreptate dictonul clasic: „lumea vrea sã fie înºelatã, aºa cã hai sã o înºelãm / mundus vult
decipi, ergo decipiatur”.
Prof. dr
iorel ROMAN, consilier academic, Germania
dr.. V
Viorel

Prestigiosul cãrturar
Providenþa trimite, mereu, spre cei doritori sã asculte, mesajele ei, pe cât de tainice, pe atât
de elocvente, pune dinaintea celor doritori sã priceapã « coincidenþele ei semnificative ».
Astfel, chiar în preziua Sãrbãtorii naþionale a limbii române, s-a mutat « de la moarte la
viaþã », cum zice Scriptura, unul din cei mai de frunte ºi mai devotaþi slujitori, în
contemporaneitate, ai graiului românesc. (N.R: Al cãruifragnent de studiu îl publicãm în
pg.1)Plecarea sa dã un plus de gravitate Sãrbãtorii înseºi, cerându-ne sã ne oprim, o clipã
mãcar, din superficialitatea goanei noastre spre nicãieri, ºi sã privim, atent, la ceea ce este
esenþial ºi definitoriu, la fiinþã, la limbã ºi culturã, la conºtiinþã, la fundamente.
În noaptea de 27 spre 28 august a.c. a încetat din viaþã unul din cei mai prestigioºi, mai
erudiþi ºi mai complecºi cãrturari umaniºti ai României de azi, profesorul universitar doctor
Gheorghe I. Tohãneanu (n. la 7 mai 1925), cel care, dupã convingerea mea, vorbea ºi scria o
limbã românã perfectã. I-am fost student. ªi m-am gândit sã-i omagiez amintirea (sã-i
omagiem amintirea) nu rostind eu (eventual, noi) cuvinte mai mult sau mai puþin meºteºugite
(fireºti, îndreptãþite, ba chiar obligatorii ºi acestea), ci lãsând sã se desfãºoare, viu, ºi acum,
ºi oricând, fluxul discursului sãu nobil, închinat marii sale iubiri, de o viaþã : limba românã.
« Limba românã ! Cum mã bântuie ea pe mine !... », mi-a declarat odatã.
Eugen DORCESCU

Propunem o dezbatere
4 milioane de romani au votat degeaba

Echilibrate, fie cã sunt în acelaºi timp bucuroaseºi nedumerite, constructive
sau bãnuitoare uimite sau indignate, sau dezamãgite sau încrâncenate într-o
ritoasã nevoie de perfecþionare, primim la redacþie atâtea proteste,rînduri
subiective sau analize lucide privind prima experienþã a votului uninominal încât
devine evidentã nevoia unei dezbateri a ceea ce simt românii ãn legãturã cu ea.
Fpat pentru care deschidem aici dezbaterea amintind unul dintre articolele cele
mai documentate care au aparut imediat dupã eveniment în ziarul “Gardianul”
având titlul de mai sus, invitându-i pe colegii noºtri sã combatã mai departe
împreunã cu noi

Legea alegerilor uninominale, sustinuta de unii, blamata si chiar atacata
in instante de altii, a creat cea mai anormala situatie politica din istoria
democratica a Romaniei. Calculand numarul de voturi total exprimate, pe
cele in baza carora au ajuns parlamentari candidatii partidelor, precum si
numarul sufragiilor adunate de candidatii ramasi pe dinafara, in urma
redistribuirii, constatam ca sunt mult mai multi votanti nereprezentati in
Parlament decat cei reprezentati
In Senat, unde ajung 137 de candidati, dintr-un numar total de 6.877.987
de voturi exprimate cu tinta directa catre anumiti candidati, nu-mai
2.854.426 de voturi au dus la alegerea dorita de electori. Restul de
4.023.561 voturi au intrat in sistemul redistribuirii catre can-didati care
nu au fost doriti de cei care si-au exprimat votul uni-nominal
In Camera Deputatilor, unde au intrat 332 candidati, din numarul total
de 6.858.439 de sufragii exprimate in mod direct pentru anumiti
candidati, doar 2.916.739 de voturi au dus la alegerea dorita de alegatori.
Voturile ramase, 3.941.700, in urma aceluiasi sistem de loterie a redistribuirii, au ajuns la candidatii nedoriti de catre cei care si-au exprimat
optiunile.
(Claudia Toma, Cornelia Draghici, “Gardianul”nr.din 4 decembrie 2008)

PROFESIONIªTI AI UNEI CULTURI MODERNE
- la 45 de ani de la înfiinþarea Uniunii CineaºtilorRecent, inaugurând ediþia din România a cunoscutului sãu festival internaþional
de scurt metraje, Fabien Riggall, fondatorul festivalului “Future Shorts” le declara
bucureºtenilor: “Vrem sã aflãm secretul vostru. Suntem foarte interesaþi de România,
pentru cã cineaºtii voºtri iau toate premiile în festivaluri”.
Considerând semnificativã aceastã afirmaþie pentru actualitatea vieþii
profesioniste a cineaºtilor români, ne permitem sã o adãugãm aici altor argumente pe
care ni le rememoreazã aniversarea organizaþiei lor profesionale. Iar primul, porneºte
chiar de la temeiul oricãrei arte reprezentat prin cei care se bucurã de ea: Spectatorul!...
Pentru cã, destule popoare, pe lumea asta, au ajuns la a se desfãta cu arta nouã
a cinematografului, a vizualului, tocmai pentru a face saltul de la inculturã, direct la o
formã de tehnicã atractivã care nu presupune ºi deprinderea cititului. În lumea
contemporanã devine evident faptul cã, printre cele mai mari consumatoare de cinema
(iar, mai nou, ºi producãtoare de cinema) se numara societãþile cu cea mai puþinã
ºtiinþã a citirii. Poate cã din pricina aceasta, cinematografiile europene se disting printrun plus de intelectualitate, prin mai puþin comercial ºi mai multã povestire sincerã,
prin mai puþine efecte tehnice de serie ºi mai multã aprofundare artisticã în toate
compartimentele constituante ale filmului. Iar, dintre cinematografiile europene, putem
spune cu mândrie cã facem parte ºi noi.
Facem parte ºi prin aspiraþii ºi prin ºcoala artisticã ºi prin baza de inspiraþie
care porneºte mai mult de la dramaturgia de calitate, de la literaturã, de la ecranizare,
de la observaþia artisticã asupra realitãþilor ºi de la cunoaºterea regizoralã a acestor
realitãþi, decât de la reþetele de serie cu neartistice scheme fixe de suspens prin elemente
de spectacol facil, produse prin cascadorii, lupte din diferite scheme sportive sau ale
producþiei de rãzboi, artificii tehnice de digitalizare la maximum ºi alte inventivitãþi
neartistice care transformã filmul într-o asamblare de prefabricate, trãdând adevãrata
trãire artisticã ºi deviind de la ea. Ei bine, privind înapoi la un secol de film românesc,
putem spune cã profesioniºtii acestuia, de la realizatorii totali la artiºtii bine cultivaþi
în mânuirea jocului ºi viziunii de ansablu, a trãirii actoriceºti, a cuvântului ºi invenþiei
acþiunii, a imaginii, coloanei sonore, scenografiei, producþiei, tehnicilor de prelucrare
ºi tuturor accesoriilor din arta filmului, nu au trãdat aceastã adevãratã trãire artisticã.
ªi, iarãºi privind înapoi, la o jumãtate de secol plus un deceniu de la constituirea
puternicei lor organizaþii profesionale, ne dãm seama ni numai cã nu au trãdat idealul
artistic adus de cea de a ºaptea artã, ci l-au slujit cu mult profesionalism, conferind o
statornicã identitate culturalã organizaþiei lor. Intru aceastã afirmaþie, avem un
argument covârºitor în asentimentul publicului ºi în tot mai marele lui interes pentru
ceea ce înseamnã arhiva producþiei cinematografice româneºti. Afirmând aceasta, ne
gândim la explozia de interes pentru toate producþiile ultimilor 50 de ani care se constatã
pe orice canal de televiziune.
ªi când? La mai bine de zece ani în care, aceste televiziuni, au ignorat filmul
românesc debordând cãtre spectatorii lor toate producþiile posibile ale comercialului
cinematografic mondial!... Da, putem spune cã, de-abia dupã ultimul deceniu al
secolului trecut, deceniul de contact al spectatorului român cu filmele produse într-o
lume cu care nu prea avusese legãturã, el a fost readus cu faþa spre producþiile cineaºtilor
sãi autohtoni. Ale profesioniºtilor care au construit cinematografia modernã româneascã.
Iar reluarea acestei legãturi a fost atât de cãlduroasã încât s-a ajuns a se privi cu mare
plãcere la pelicule de multe ori reluate ºi chiar se trãieºte regretul cã arhiva nu este mai
bogatã pentru a ne aduce în prim plan ºi alte posibile opere ale unor artiºti cu care ne
mândrim.
Sunt acestea filme deseori politizate forþat, în care s-au amestecat oameni de
influenþã moscovitã sau purtând amprenta pusã de culturnicii comunismului falimentar;
sunt filme al cãror subiect e uneori deviat, alte ori chiar tras de pãr ca sã fi putut trece
de cenzura totalitaristã; sunt filme în care se vorbeºte ca pe vremuri, cu „tovarãºe” ºi
cu cifre de depãºiri de plan. ªi, totuºi, un public larg, tot mai larg, le cautã...
De ce? Pentru cã, în ciuda acestor amãnunte, jocul actoricesc este splendid rod al marii arte a marilor generaþii de actori români; acþiunea este condusã cu pricepere
ºi ansamblul este compus cu mãiestrie de regizorii formaþi la ºcoala de film românesc;
subtilitatea sentimentelor este trãitã prin literatura de bunã calitate a scenariilor, prin
aportul componisticii româneºti la tradiþia majorã a muzicii de film, prin arta imaginii
cizelatã virtuos de ºcoala româneascã de imagine, prin aportul tuturor profesioniºtilor
pe care i-a avut cinematografia românã ºi, de ce n-am spune-o? - prin minunile de
depãºire a handicapurilor tehnice pe care le-a fãcut ingineria româneascã de film.
Întreg acest mare interes, îndrãgostirea tinerei generaþii de vechile personaje ºi
interpreþii lor alãturi de curiozitatea crescândã pentru producþiile noii generaþii de
cineaºti, constituie rãsplata moralã pe care o primesc oamenii filmului din România
din partea spectatorilor. Dacã, pe lângã aceasta, ar mai veni ºi vreo rãsplatã materialã
din partea oficialitãþilor, lucrurile ar fi perfecte!... Dar ºi aºa, fidelitatea doveditã de
cei cãrora ne adresãm, este încununarea celor 60 de ani de existenþã a Uniunii Asociaþiilor
noastre.
Momentul aniversar ne gãseºte în plinã perioadã de succes a unei noi etape de producþie
ºi nu putem încheia fãrã sentimentul de recunoºtinþã care ne îndreaptã din nou cãtre
spectatori. Pentru cã ºira spinãrii dreaptã a unui artist, ca ºi nivelul cultural al produselor
sale, se menþin numai în funcþie de cel cãruia i se adreseazã. Iar artistul român a avut
întotdeauna privilegiul unui public elevat, ajuns ºi prin folclorul sãu ºi prin arta sa
cultã la un rafinament artistic ce ne caracterizeazã ca þarã. Ca dovadã cã el se menþine
chiar ºi în ciuda asaltului subcultural de astãzi. Sã revenim la exemplul de la început:
În lumea contemporanã - spuneam - devine evident faptul cã cele mai mari
consumatoare (iar, mai nou, ºi producãtoare) de cinema se numãrã printre societãþile
cu cea mai puþinã ºtiinþã a citirii.Ori, faptul cã dintotdeauna, de la apariþia sonorului
încoace, românii s-au aflat printre puþinii continuatori ai lectorilor cartoanelor filmului
mut, nu este doar o curiozitate culturalã, ci demonstreazã un act cultural mai profund,
pornind de la ºtiinþa de carte ºi ajungând pânã la rafinamentul satisfacþiei totale obþinute
de la jocul actoricesc pe ecran?
Oricum am lua lucrurile, putem sã ne mândrim afirmând cã avem norocul
unor generaþii de spectatori rafinaþi, care meritã sã se bucure de producþiile rafinate
ale artiºtilor genului. Artiºti a cãror existenþã profesionalã o gireazã, o sprijinã, o slujeºte
organizaþia lor înfiinþatã acum patruzeciºicinci de ani.E un destin fericit în care,
spectatori provenind dintr-o populaþie cu tradiþie culturalã elevatã, îºi încurajeazã
artriºtii stimulându-i nu spre comercial, ci spre cultivarea valorilor culturale, sfidând
agresiunea subculturii, chiar dacã unele instituþii de artã, de media, sau ale statului
cedeazã în faþa ei.
Vlad LEU
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SE PREGA
TESTE A
PREGATESTE
DOUA EDITIE CHE-FEST
Unsprezece
organizaþii
studenþeºti din Bucureºti ºi-au
dat mîna pentru a organiza a
doua ediþie a festivalului
CheFest. Evenimentul se va
desfãºura între 15 ºi 18 mai, în
campusurile universitare ale
Universitãþii Politehnicã, ale
ASE-ului ºi ale Universitãþii
Bucureºti. desfãºurat sub
sloganul „Student, elibereazãte!“.
PREMIERA OPEREI
NA
TIONALE CU
NATIONALE
LUCRARI ROMANESTI
Duminica 18 ianuarie la ora
18.30, Opera Nationala
Bucuresti (ONB) a programat
primele doua premiere ale
anului 2009: operele intr-un act
“Golem” si “Arald”, semnate de
compozitorul roman Nicolae
Bretan (1887-1968). Cele
doua lucrari lirice sunt montate
pentru prima oara pe scena
Operei din Bucuresti, productia
fiind parte a unui proiect cultural european in care sunt implicate tari precum Franta,
Germania, Austria si Cehia.
Din distributie fac parte: Adrian
Marcan , Madeleine Pascu,
Valentin Racoveanu, Stefan
Schuller, Catalin Mustata,
Ionut Pascu, Madeleine Pascu
si stefan Schuller. In “Arald” vor
evolua si elevii Licelului de
coregrafie “Floria Capsali”
Laura Alecsandru, Roxana
Cretan, Andreea Hosszu,
Eugenia Stoian, coregrafia
fiind semnata de Simona
Somacescu.
Intregul spectacol se va
desfasura sub conducerea
muzicala a dirijorului Tiberiu
Soare, iar regia ii apartine
Andei Tabacaru-Hogea..
IERARHI AI BISERICII ªI
CARÞILE LOR
Cartea Arhimandritului Timotei
Aioanei, „Aduceri aminte
despre oameni ºi locuri din
þinutul Fãlticenilor” (Ed.
Muºatinii, Suceava, 2008), a
fost lansatã cãrþii pe 15
ianuarie 2009, în Sala de Arte
„Elena Greculesi” a Bibliotecii
Bucovinei „I.G.Sbiera” din
Suceava. A fost un eveniment
de spiritualitate româneascã
autenticã, situându-se în
epicentrul unui moment istoric
remarcabil ce se construieºte
în ultimele luni. Astfel, la
Crãciun, Biblioteca Bucovinei
a organizat împreunã cu
Parohia Romano-Catolicã din
Suceava o lansare a volumului
„Fratelui meu din exil Perioada stalinistã în România
în scrisorile Monseniorului
Vladimir Ghika, prinþ, preot ºi
martir”, Ed. Galaxia Gutenberg,
2008 (carte susþinutã de
Institutul Cultural Român prin
Proiectul Cantemir), celebrând
ºi 135 de ani de la naºterea
Msg. Ghika ºi susþinându-se
conferinþa „In Memoriam
Vladimir Ghika – 135”.
PROGRAMUL DE
ACTIVITÃÞI ALE CASEI
MUNICIP
ALE DE
MUNICIPALE
CUL
TURÃ CLUJ
CULTURÃ
Luni 19 ianuarie ora 16,00.
prezentarea drd. Vasile
Lechinþan, de la Arhivele
Naþionale, Filiala Cluj,
consacratã împlinirii a 90 de
ani de la instalarea primei
administraþii româneºti la
Cluj.În aceeaºi zi, prof. Luciana
Vlad propune iubitorilor de
literaturã
universalã
o
„Incursiune în universul uman
al scriilorului grec Nikos
Kazantzakis”.Marþi, Cristian
Mureºean, redactor la TVR
Cluj-Napoca, prezintã partea a
II-a a filmului documentar
„Noua biologie”, iar cinefilii
sunt invitaþi, de la ora 18.30,
sã
urmãreascã
filmul
„Croaziera” în regia lui Mircea
Daneliuc, o peliculã de

referinþã
în
istoria
cinematografiei româneºti a
secolului XX. Miercuri, prof.
Alin Pop va vorbi despre
„Configuraþii astrologice ale
anului 2009”, iar dr. Mihai
ªerban se va referi la
„Sofiologie ºi criza mondialã”,
temã extrem de actualã ºi de
un larg interes inclusiv pentru
locuitorii municipiului nostru.
Vineri, 23 ianuarie, de la ora
18.00, în sala de spectacole a
Casei municipale de culturã,
sub genericul „Clujenii ºi
Unirea Principatelor” va avea
loc un spectacol muzical artistic. La realizarea lui îºi aduc
contribuþia Ansamblul coral
Voci Transilvane, Ansamblul
folcloric „Doina Clujului”,
Grupul folcloric Buciumul ºi
membrii Trupei de teatru Arca
lui Noe. Programul manifestãrii
cuprinde piese patriotice în
interpretarea corurilor Casei
municipale de culturã, un moment poetic din creaþia
clasicilor, cântece ºi piese
instrumentale, precum ºi suite
de dansuri populare susþinute
de soliºtii vocali,dansatorii,
actorii ºi instrumentiºtii
ansamblurilor ºi formaþiilor. În
aceastã perioadã, programul
Casei
municipale
mai
cuprinde ºi alte activitãþi
curente, zilnice, cum ar fi:
cursuri de formare profesionalã
cursul de iniþiere muzicalã
pentru copii, precum ºi cel de
limna englezã, întâlnirea
sãptãmânalã a cercului de
esperanto, repetiþiile corurilor
Eufonia ºi Cantabile, trupei de
teatru Arca lui Noe ºi al
grupului muzical de rock
progresiv Planetarium.
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 sa petrecut în sãptãmânile de
dupã actul de la Alba Iulia,
când ecoul acestuia a cuprin
întreaga þarã ºi s-a perpetuat
ca atare Astfel, dupã cum ne
scrie profesorul Pavel Panduru
cu prilejul sãrbãtoririi a 90 de
ani de la intrarea în România
Mare dupã Marea Unire,
ºcolile din comunã au
organizat un program culturalartistic debutînd cu întreceri
sportive, la toate nivelele de
învãþãmânt, apoi un program
artistic cu cântece, dansuri ºi
scenete prin care a fost cântat
actul Marii Uniri. Dupã amiaza
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
MANIFEST
ARE
MANIFESTARE
EMINESCU LA IZBICENI
Ziua poetului naþional a fost
sãrbãtoritã în Izbicenii de
Romanaþi prin participarea
celor mai mulþi dintre locuitori
la manifestãrile care au avut
loc la Centrul Cutural Tudor
Gheorghe. Scriitori, actori ai
teatrului Colibri din Craiova,
personalitãþi culturale din judeþ
ºi tinerii din echipele artistice
ale comunei au contribuit la

succesul sãrbãtorii
MANIFEST
ARE
MANIFESTARE
EMINESCU LA NEW
YORK
Simpozionul Anual “Mihai
Eminescu” Sâmbãtã 17
ianuarie 2009, 3:00PM la
Consulatul
General
al
României la New York
(38 Street cu 3 Ave. în Manhattan, NY)
În ultimele douã decenii
Simpozionul
Eminescu
organizat de Institutul Român
de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã din New York a
reprezentat cel mai amplu
eveniment cultural academic
din Statele Unite ale Americii
la care au participat numeroºi
artiºti ºi distinºi cercetãtori de
profil. Toþi cei care plãnuiesc
sã participe la eveniment sunt
rugaþi sã sune la Pr. Prof.
Theodor Damian (917-892
6013) pentru a-ºi anunþa
prezenþa în vederea întocmirii
listei pentru rezervarea
locurilor în sala de festivitãþi a
Consulatului.
JUNII DIN MARGINIMEA
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.
ANIVERSARE
RADIOFONICÃ LA “ORA
VESELA”
Teatrul National Radiofonic
aniverseaza 80 de ani de la
difuzarea primei emisiuni de
umor “Ora vesela”. La inceput,
“Ora vesela” nu dura mai mult
de 10-15 minute FIIND scrisa
si interpretata de actorul Ion
Manu. In 1932 s-a lansat primul
cuplu umoristic al undelor
radiofonice: Stroe si Vasilache,
care au lansat genericul “Alo,
alo, aici e radio/ Stroe si
Vasilache/ Lache, lache,
lache!”. Semnalul emisiunii,
binecunoscut apoi mai multor
generatii a devenit : “Ora
vesela, doamnelor,/ Ora
vesela, domnilor,/ Ore vesele
pleaca-n zbor catre inimile
tuturor!”. Cu acest semnal
putem spune ca umorul
radiofonic s-a consacrat drept
cel mai consecvent continuator atât al umorului nostru
popular cat ºi aI al marilor ºarje
de umor literar al generaþiilor
de scriitori înflorite sub geniul
lui Caragiale.
CANDIDAÞII
EUROVISION IN
SELECÞIA FINALA
Cei 24 de artiºti români au fost
validaþi de juriu. În acest an,
semifinalele ºi finala au fost
programate mai devreme
decât anul trecut, pentru ca
piesa câºtigãtoare sã aibã
parte de o promovare cât mai
puternicã. Pe 27, respectiv 29
ianuarie de la ora 20.15,

posturile TVR 1 ºi TVR
Internaþional vor transmite în
direct cele douã semifinale, în
care se vor prezenta câte 12
piese din cele calificate. Cele
mai bune ºase melodii
rezultate în urma jurizãrii, din
fiecare semifinalã vor intra în
marea finalã, care va avea loc
pe 31 ianuarie, de la ora 20.15,
unde
se
va
alege
reprezentantul României la
concursul european din
capitala Rusiei. Fiecare piesã
va avea loc un numãr de
telefon care va fi afiºat pe ecran
pe tot parcursul interpretãrii,
astfel încât telespectatorii sã îºi
poatã
vota
favoritul.
Telespectatorii vor putea vota
o singurã datã, o singurã piesã,
prin telefon, în momentul în
care liniile vor fi deschise.
Punctajul obþinut în cadrul
televoting-ului va fi cumulat cu
cel al juriului, obþinându-se
astfel un clasamanet final
(exemplu: concurentul X- opt
puncte televot + 10 puncte
juriu– suma obþinutã reprezintã
rezultate
final
pentru
respectivul concurent). În caz
de balotaj, câºtigãtorul va fi
acela care va avea cumulat de
cele mai multe ori maximum de
12 puncte în cadrul juriului.
MARCEL CHIRNOAGA
A LA
RETROSPECTIVA
ÎN RETROSPECTIV
VENEÞIA
Institutul Roman de Cultura si
Cercetare Umanistica de la
Venetia este gazda unui
eveniment inedit: vernisajul
expozitiei “Un fiu al Romaniei,
un prieten al Italiei” ce cuprinde
creatii ale regretatului Marcel
Chirnoaga (1930-2008). Ultima lucrare a artistului,
“Apocalipsa Sfantului Ioan”, a
fost expusa in 2005 tot intr-un
oras din Italia, la Galeria “La
Rinascente” din Padova.
Atunci creatorul roman a fost
considerat de criticii de arta cel
mai mare grafician al ultimelor
decenii.
Multe orase din Italia
gazduiesc astazi un numar
important de opere din creatia
regretatului maestru. In 1999,
cu ocazia manifestarii intitulate
“Dante in Romania”, lui Marcel
Chirnoaga i s-a decernat la
Ravenna “Medalia de aur”
pentru 21 de gravuri realizate
in 1980 sub ciclul “Infernul” din
Divina Comedie
A TREIA EDIÞIE A
PREMIILOR GOPO
Asociaþia pentru Promovarea
Filmului
Românesc
organizeazã, pe 2 martie 2009,
cea de-a treia ediþie a
Premiilor Gopo, trofeele
industriei de film din România.
Conform regulamentului Galei,
nominalizãrile pentru fiecare
categorie în parte vor fi fãcute
în urma vizionãrii tuturor
producþiilor de film din anul
2008
RUINELE UNEI CETÃÞI
MEDIEV
ALE
MEDIEVALE
In localitatea Tatarasti de Sus
exista ruinele unei cetati
medievale, construita sigur pe
locul alteia, mai ales ca are in
incinta si o biserica!
Tema era cunoscuta atat la
nivelul Ministerului Culturii si
Cultelor Directia Monumente
isorice cat si la Episcopia din
Alexandria.Propun Fundatiei
“Niste
tarani”
initierea
demersurilor necesare pentru
reabilitare, renovare.
PÂINE ªI TRADIÞII
SÃLÃJENE LA RA
VENNA
RAVENNA
Festivalul European al Pâinii
a fost organizat de data
aceasta la Ravenna, Italia. La
acest festival european de
tradiþie a participat o delegaþie
din judeþul Sãlaj. Au fost
prezenþi alãturi de sãlãjeni
brutari ºi panificatori din
Spania, Portugalia, Bosnia-

Hertzegovina, Irlanda, Franþa
ºi Italia. Costumele populare
sãlãjene, muzica, aranjamentul tradiþional de interior
þãrãnesc ºi nu în ultimul rând
aroma ºi gustul specialitãþilor
noastre de panificaþie au
transformat standul Sãlajului în
atracþia întregului festival. Un
numãr mare de români din
oraºul Ravenna ºi întreaga
regiune Emilia-Romagna au
dorit sã fie aproape de acest
adevãrat „colþ de Românie”
înconjurându-ne de multã
cãldurã. Uniunea Panificatorilor din Italia a oferit delegaþiei
din Sãlaj o diplomã apreciind
originalitatea ºi popularitatea
de care ne-am bucurat. Cele
care au fãcut cinste judeþului
ºi României la acest festival
sunt: Ileana Graþiana Pop,
Silvia Hodiº, Boticaº Nastasia,
Oegar Rodica ºi Oegar
ªtefania.
BURSELE DE STUDII
World Vision Romania face un
apel public pentru bursele de
studii ale copiilor de la sate
Programul de burse scolare
“Vreau in clasa a IX-a” lansat
de World Vision Romania
incearca sa sprijine cat mai
multi copii, fiecare roman
putandu-se implica fara un
efort financiar prea mare.
Costurile lunare necesare
sustinerii unui copil la liceu se
ridica la 250 de lei/ luna, iar
pentru a deveni sponsorului
unui copil suma minima lunara
este de 100 de lei. Pentru a
putea deveni sponsorul unui
copil, trebuie urmati acesti
pasi: accesati paginile
www.worldvision.ro
sau
www.vreauinclasanoua.ro si
cititi povestea copiilor care vor
sa devina ceva in viata; alegeti
sa sprijiniti copilul a carui
poveste v-a impresionat cel
mai mult.
Donatiile financiare lunare
sunt cuprinse intre 30 si 250
de lei, sumele fiind directionate
catre World Vision Romania,
organizatia care a demarat
programul “Vreau in clasa a IXa” si care arata ca, potrivit
datelor statistice, jumatate din
copiii din Romania ale caror
varste sunt cuprinse intre 15 si
24 de ani nu iau parte la nici o
forma de educatie, tara noastra
ocupand a treia pozitie in
privinta abandonului scolar.
Mai exact, 75% din copiii din
mediul rural nu au urmat liceul
in 2007, cu toate ca, multi dintre
acesti copii defavorizati de la
tara au rezultate bune la
invatatura si isi doresc sa continue scoala.
ROMANCIER LA P
ARIS
PARIS
DE ORIGINE ROMANA
Originar din Bucuresti, Calin
Neacsu, seful Biroului France
Presse Croaþia ºi Bosnia Herþegovina a debutat recent
ca romancier, la Paris. „La mort
du rabbin“ este un roman
despre frãmântãrile umane
asupra existenþei, despre
rasism, fricã ºi curaj, dar ºi
despre
hazardul
care
marcheazã adesea viaþa
fiecãruia. Eroul sãu devine, la
un moment dat, jurnalist.
Autorul, în vârstã de 45 de ani
ºi-a început cariera jurnalisticã
în timpul Revoluþiei, pentru ca
mai târziu sã devinã unul dintre
cei mai activi ziariºti, aflat
mereu în miezul conflictelor
internaþionale. Scris in limba
franceza, romanul se bucura
de succes.
VESTIGII MEGALITICE ÎN
MUNÞI CÃLIMANI
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.”
AGORA LITERARA NR.2
Publicaþie editatã de LIGA
SCRIITORILOR din România
AGORA LITERARÃ nr.2
cuprinde un evantai divers de
tematici
ce
abordeazã
problemele strigente ale culturii
ºi literaturii contemporane.
Având o þinutã graficã de
excepþie,semnatã de Lazãr
Morcan, un conþinut pe aceaºi
mãsurã,revista îi are în
Consiliul Director pe Al.Florin
Þene, preºedintele Ligii
Scriitorilor din România, Ion
Constantinescu, Gavril Moisa
ºi redactor ºef pe Iulian
Patca.Sumarul revistei este
structurat pe pagini tematice
ca: Dialog neconformist, Stare
de graþie, Prozã scurtã, Carte
de teatru, Puncte de vedere,
Antologie liricã, Eseuri ºi
reflecþii etc.
În aceste pagini descoperim
semnãturi cunoscute în lumea
literelor
ca:
Petre
Flueraºu,Liviu Zamfirescu,
Al.Florin
Þene,Cezarina
Adamescu, Ionuþ Þene, Ion
C.Hiru, Ioan Velica, Iulian
Patca,Marian barbu,Artur
Silvestri,Iustinian
Zegreanu,Ioan Miclãu,Teofil
Rãchiþeanu,Nicolae Costea
Teleajen,Victoria Duþu,Adina
Enãchescu,Victor
Hugo,Svonte Faester,Ion
Roºioru,Horea Gana, Adina
Ungur, Liviu Viºan,Dumitru
Velea,Petricã Birãu,Eugen
Burghelea,Gavril Moisa, etc
PREMIULUI PENTRU
PROMOV
AREA
PROMOVAREA
DEMOCRAÞIEI
Eleonora Cercavschi, o
profesoarã-activist pentru
drepturile omului din regiunea
separatistã Transnistria din
Republica Moldova, este
câºtigãtoarea ediþiei 2008 a
Premiului pentru Promovarea
Democraþiei acordat de
Fundaþia Ion Raþiu. Distincþia
este sponsorizatã de Woodrow
Wilson Center, Fundaþia
Caritabilã familia Raþiu ºi
Centrul
Raþiu
pentru
Democraþie,
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Nicolae Rotaru

VEHEMENÞE DE TRANZIÞIE
AM CRAVATA MEA
E roºie cravata mea,
ca macul,
Cântam mai ieri pe Valea mea
natalã,
Fãrã sã mã gândesc
cã dau de dracul,
Ca pionier ce sunt,
elev de ºcoalã.
Rãbdam de frig, în ger,
roºu ca racul,
Având la gât cravatã,
gâtlegãu,
Ca un actor eram cuprins
de tracul
De-a fi, în timpul vieþii,
brav erou.
Purtau ai noºtri potentaþi,
rupt, fracul,
În Glâmbocata ºcolii de
la þarã,
Când învãþam cu sârg poema
„Lacul”,
S-ajung ca Eminescu,
bunãoarã,
Ori un Coºbuc, sã-i fac lui
tata placul…
Urcam pe scenã sã recit
ce ºtiu,
Simþeam, de teamã, cum
se udã cracul
ªi cum rãmân Beniuc sau Lesnea –
ras deºliu.
E-albastrã, azi, cravata mea,
sãracul,
Fiindcã-am rãmas acelaºi
din strãbuni,
Popic mãrunt ori bilã,
pentru tacul,
Acestor noi „biliardari”
nebuni.
GDE
Unde eºti tu, viaþã dusã
Când citeam, ca prunc, cu sârg
Din literatura rusã
De cu zori pânã-n amurg?
Unde-s anii duºi? Mai vin?
Vremuri când eram flãcãu,
Preamãrindu-l pe Stalin
ªi cioplind la omul nou?
Unde-s ºcoala cu vacanþe
Cu dascãli ce-ºi dau în petic,
Cântãrind cu vechi balanþe
Sau cântarul sovietic?

Unde-or fi un þel ºi-un crez,
Unde zelul cel de fier
Când juram c-am sã cutez
ªi sã pot, ca pionier?
Unde-i jarul din priviri,
Drumul marxist-leninist,
Unde focul din rostiri
Ca destoinic utemist?
Unde-s luptele-n tranºee
Trase cu grafit pe hartã?
Unde-o fi prima femeie?
Cercetez bãtut de soartã.

Unde-am fost, unde-am ajuns?
Mã întreb, cu nostalgie
Dupã evul ce-a apus
Când Apusul ne îmbie
Cu a lui globalizare,
ªi cu traiul pe vãtrai…
ªtiu ºi eu ca fiecare
Dar o mai fac pe niznai.
RUGA DELURILOR TUNSE
Moto:
Calc chelia defriºatului meu deal
Ca un senator roman în forum,
Parc-aº redacta pentru Ardeal
Alt Suplléx Libellus Valachorum.
Ca un Horia ºi-un Tudor, bunãoarã,
Strâng în palme lancea rãzbunãrii,
Piºc cu cnut de tuº, dar într-o doarã –
Hoþii sunt ascunºi în sfatul þãrii!
Cu trup ºi pãr ºi chipul de zãpadã,
Sub aplecãri de ani ce mã-ncovoaie,
Înving printr-o pornire a tãgadã
ªi-mi fac curaj în barbã: „Nicolae,
Nu te lãsa s-atârni în ºtreang de lene,
Du-þi paºii cãtre plaiul ideal,
Nu mai lãsa pãdurea sã te cheme,
Ucisã miºeleºte deal cu deal!”
Mã-nvârtoºez º-ascut ca pe-un tãiº
Plaivazul, pun în el venin,
ª-n luptã intru drept, frontal, fãþiº,
ªi-mproºc acid ºi storc din toc pelin
ªi critic ºi demasc º-arãt ºi strig,
Doar-doar pe lotrii o sã-i pun pe fugã,
Iar pe legiºti, vezi, Doamne, sã-i conving
S-asculte-a dealurilor sfântã rugã.
S-audã bocetul lor surd de stâncã
ªi plânsetul jivinelor speriate,
S-opreascã jaful cât nu este încã
Trezitã-n humã setea de dreptate.
ªi cât nu hotãrãsc, cocoaºe goale,

Chelii de lut cu rãnile de cioate.
Sã-alunece spre hãuri reci la vale
ªi-în cimitir sã schimbe obºti ºi sate!
VIZITÃ DE STAT
Moto:
La ceas de samit ºi someuri,
Francofonim euro-atlantic,
(Ca ieri într-un imperiu antic)
ªi consumãm potol cu e-uri.

ALA-BALA

Ne-a amintit abia alesul Sarkozy,
Urmaº al lui Napoleon pe tron,
Cã orice axã tragem, într-o zi
Poporul va muri tot francofon.

S-a schimbat adicã, strofa
Cã alt ev îºi cerne timpul,
Alta-i marfa, ºtaiful, stofa,
Alþii zeii, nou Olimpul.

Ca o vestitã gardã-n Franþa ieri
Ce a murit decât sã se predea,
Românii nu se dau prizonieri,
Ei luptã ºi negociazã: vom vedea!

Ala-bala, puia-gaia…
Uitaþi zisa, uitaþi tonul!
Haosul ºi hãrmãlaia,
Dividendul ºi ploconul…

Cu trupul ciumpãvit, apoi integru,
Ai noºtri au o vorbã optimistã,
Cum cã nu este dracu-aºa de negru,
Dacã ai ºansã ºi apari pe pistã.

Cum s-ar spune, alta-i zisa,
Deºi tot acelaºi preºul,
Pânã când ne cade fisa
Cã-n Olimp e boss peºcheºul!

Ne-a spus-o monsieur Le President,
La Bucureºti, în Parlament desigur,
Ca Bonaparte într-un trist Cedan,
Ce s-a trezit fãrã doi dinþi ºi singur.

Ala-bala, Ali-Baba…
Suntem ocupaþi de turci
ªi chinezi, se vede treaba
ªi de… Taci, cã poþi s-o-ncurci!

Ne-a zis cã e cam groasã º-ar fi bine,
Sã ne-aºezãm la lucru cu temei…
Bã, Nicolas, nu vrem sã ºtim de tine,
Du-te, tãticu ºi tu la femei!

Aºadar, degeaba lupþi,
Ucigând pãduri sã scrii,
Despre hoþi, tâlhari, corupþi,
Consumând munþi de hârtii!

Numai cã insul ne-a cam dat de veste,
Cã unde-l exilãm el a tot fost
ªi c-a þinut vreo câteva neveste
Nu numai una – cã nu era prost!

Ala-bala, cucu-bau…
Cum vedea lordul ce nu e,
Vãd ºi eu mergând cum stau
Ultimul din top în UE.

La încheiere zic pe-acelaºi ton,
Ãst Sarkozy e-un vestitor global,
Iar noi, un neam credul, dar francofon,
Uitãm de-o Axã, o Casã º-un Birou Oval.

Cu un vers vã simt dator,
Ca un simplu cetãþean:
Trãiþi bine-n viitor
În NOTO zisã OTAN!

Ala-bala, portocala…
Þineþi minte ritmul, rima?
Lesa, zgarda ºi zãbala,
Raptul, furtiºagul, crima…

actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
O SCRIITOARE ATIPICA
SI SURPRINZÃTOARELE EI ROMANE
Melania Cuc este o scriitoare
foarte sigura pe condei, cu antene
perceptive deschise nu numai spre
lumea din jur, ci si spre straturile de
adâncime ale constiintei si spre
conexiunile naturiste si cosmice ale
fiintei, scriitoare oscilanta la
începuturi între poezie si proza, dar
performanta în ambele modalitati
scripturale; poeta cu rezolutia unei
individualitati cristalizata în zona
unei umanitati delicate, gratioase dar prozatoare puternica, din
categoria
incredibila
a
luptatoarelor si autoare asa cum însesi Vitoria Lipan ar scrie
romanul „Baltagul”. În ultimii ani si într-un timp relativ scurt,
doamna Melania Cuc si-a conturat si aprofundat un pregnant
chip scriitoricesc. Autoarea fantasmeaza cu inteligenta si curaj,
nu se teme de rigorile romanului (pe care le stie si, uneori, le
respecta, alteori le persifleaza) si nu se intimideaza nici de
libertatile formale pe care noile tehnici romanesti le acrediteaza
pentru a le discredita.Modul în care se apropie de proza doamna
Melania Cuc, o fiinta delicata si fragila si cu o experienta de
viata de tip poetic, este direct, abrupt, fara conveniente. N-am
exagera daca am numi câteva scene de confruntare... curat
naturaliste... oricum o proza cu puternica forta narativa si cu
puterea de a construi oameni si locuri. Desi, poate aminteste de

romanul „Cimitirul BunaVestire” al lui Tudor Arghezi,
Miercurea din cenusa ramâne, mai de graba, un roman
postmodernist, decât un simplu text comic si satiric, potentând
uriasa putere de fabulatie a autoarei care, cam de multa vreme,
ne pregateste o bulversanta evadare din cumintenie.
În romanul Mirecurea din cenusa, autoarea foloseste un tip
de discurs fictional de sorginte confesiva în care agentul narativ
nu disimuleaza conditia de scriitor. Exista si aici, ca si în
precedentele romane, o acuitate exacerbata a suferintei, o
suferinta exprimata direct, brutal, fara retinere, ca într-o operatie
pe viu, fara anestezia cuvintelor alese. Dupa un razboi biologic
trepanant, întoarsa din moarte, eroina se prezinta ca Cenusareasa:
„...Sunt numai anonima, femeia care aduna cenusa fierbinte din
vatra cu propria-i mâna.” Revenirea la viata înseamna, într-un
fel, si renuntarea la filosofia existentei si la pecetile traditiei, dar
si asumarea conditiei de a trai sub spectrul numaratorii inverse,
sub o apasare terifianta, aproape insuportabila: „...tocmai eu sa
fiu la trei pasi, la un pas... la un lat de deget de moarte, moartea ca
fenomen natural, nu ca valoare a tuturor lucrurilor...” Experientele
existentiale la limitele perceptiilor umane, o familiarizeaza cu
cliseele culturale ale extinctiei, iar durerea fizica face separarea
între lumea materiala si viata interioara fluida, aburoasa,
inconsistenta: „...nu sunt vie, dar nici moarta, ca mortii, întinsa
si plânsa pe nasalie”. Sub spectrul durerii, trecutul a capatat
neutralitatea, cenusiul lucrurilor consumate: „...nu-i faina alba,
nici negru de fum.” La acest prag al confuziei ori al contaminarii
dintre viata si moarte, divagatia fantastica nu mai pare nefireasca,
iar personajul îsi traverseaza boala mergând înainte printre
întâmplari viitoare. Alternanta timpurilor narative deblocheaza
mai multe straturi de semnificatie: un nivel istoric (cu referinte

reale sau atestabile), un nivel al constructiei fictionale în care
imaginarul produce semnificatii generale ori arhetipale si un
nivel simbolic, reluari si retrairi misterioase cu extensiuni în
parabola. Discursul narativ performeaza cruzimea incredibila a
situatiilorlimita; si nu este o duritate afectata, jucata,
confectionata, cum se mai poate descoperi în proza feminina, ci
o distinctie organica în armonie cu universul fictional si
specificul tipologic al personajelor. De aici si amprenta asupra
timpurilor narative intersectate: prezentul spitalului,contaminat
de un prezent halucinatoriu al constiintei, apoi trecutul incert în
care o constiinta maladiva conserva dialogul cu moartea,
autentifica istoria familiei si viitorul individual. Acuitatea
maladiva a autoobservatiei crude, nemiloase si dorinta virila de
a-si depasi conditia („...desi sunt numai o cenusareasa, poftesc la
poama domneasca”) contureaza un puternic personaj feminin.
Bolnava atasata la aparatele de resuscitare pare un mic monstru
de metal care se atârna disperata de lumea aceasta pe care nu o
iubeste, dar nici nu o uraste îndestul pentru a o parasi. Spitalul,
ca si mediile prin care trece eroina, sau incendiul cel mare care
distruge turnul Catedralei sunt elemente de un realism tulburator.
Discursul narativ dur, neiertator, de o cruzime care i-a speriat pe
altii, îsi are locul lui în registrul stilistic al romanului, contrastând,
pentru o armonie subtextuala, cu rafinamentul trairilor si finetea
spiritului de observatie. Foarte interesanta si inovativa ideea
reluarii legendei Cenusaresei, cu localizari atestabile si precizari
calendaristice. Mai mult decât atât, spune biografia unui personaj
din imediatitatea controlabila sub semnele imponderabile ale
destinului Cinderelei, si devine, as zice, o tema avangardista pe
care numai o scriitoare atipica, nonconformista poate sa o duca
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Pe acest picior de plai,
Cu eroi ce aveau cai,
Nu e scrisã pentru noi
Visãtori doar la trifoi...

Nicolae Rotaru
GLOBALIZARE
Moto:
Azi au cãzut ºi ziduri ºi cortine,
Dar e cãlduþ din nou rãzboiul rece,
E ordin sã trãim cu toþii bine,
Însã mã tem sã nu ni se aplece!
Rusia este o inimã
desigur, roºie,
care pulseazã sânge
invizibil ºi fierbinte,
mã rog, arzãtor,
prin arterele de oþel,
cãtre Europa;
boala de cord
a pompei moscovite
o tãmãduiesc
vracii chinezi,
chit cã suferinþele
lui Ivan sau, iarãºi,
mã rog, Vladimir-Dmitri,
sunt resimþite
în tot corpul UE,
inclusiv ºi mai ales,
nedaleco,
în aragazul de la Bucureºti
unde clocotesc speranþe
crasivâi-haraºo
ºi se prãjesc nostalgii
sdelano v SSSR...
Nu-i aºa, mânca-v-aº,
cã e miºto?
PÃSUL CALULUI DE BÃTAIE
Cal liber, dar cu zãbalã,
Te iubesc þarã globalã,
Sunt gloabã sau, de vreþi, at,
Cabalin modernizat,
Care car cu Carul Mare
Ori port, în ºa, pe spinare,
Poveri noi, europene,
În galop sau mai alene,

Topotind sub cnut ºi pinten
Mult mai motivat ºi sprinten,
Ascultând din zãri ecoul,
Cã sunt cal, dar trag ca...boul...
Tot e bine, mã ºi-nclin,
C-aº putea sã fiu asin,
Vreau sã zic, un cal-mãgar
Priponit într-un hambar,
Aºadar, eu duc spre UE,
De-o fi bine sau de nu e,
Cãruþa sau cãlãreþul,
Cât îmi ajunge nutreþul,
Fãrã sã fac pe isteþul,
C-aº ºti drumul, scopul, preþul...
Cui sã mã plâng, Preacurato,
Cã eu n-am acces la NATO?
Nici, de se îngroaºã ºaga,
Nu mã pot plânge la Haga,
Cã-s talan fãrã de har,
Nici catâr, nici armãsar,
Chit cã vin dintr-un vechi os,
Cãci în scãri pe Fãt Frumos
L-a dus strãbunicul meu
Sã dea piept cu orice zmeu,
Am fost mânz, eram pur sânge,
Dar s-a dus ce-a fost, ajunge,
Din abraº, ajuns mârþoagã,
Care duc în lume-o droagã,
O cãruþã zisã þarã,
Pentru a n-o lãsa sã moarã...
În ãst ruliu sau tangaj,
Cine-i ºef de atelaj?
Cine sunt Traian cel Drept,
Decebal cel Înþelept,
Cine, Mircea cel Bãtrân
Sau Alexandru cel Bun,
Cine, ªtefan ori Mihai,
Cine Iancu, Tudor, Horia,
Cuza, Ferdinand...Istoria

Dar ce-ntreb eu, un biet cal,
De trecutul triumfal?
Eu un neam de cal bãlan,
Cum spuneam, am doar un plan,
Sã primesc tain de fân,
Fiind mândru cã-s român
ªi sã nu mai ridic tonu’,
Fiindcã se supãrã ONU,
Iar la New York sau Bruxelles,
Pot fi exclus din ºeptel,
De nu cumva, la Strasbourg,
Fiíndcã-s cal breaz nu murg...
De-aia zic: mai bine tac,
Nu ca ieri neamul meu dac,
Ce-a cârtit ºi un Traian,
Împãrat, º-un neam roman,
Au venit cãlãri pe cai,
Ca legionari alai
ªi ne-au cucerit global,
Chit ca vrut sau nu vre-un cal
ª-aºa am ajuns latini,
Din daci liberi, carpatini,
Români neaoºi, moldo-vlahi,
Cu credinþã de ierarhi...
Tot, la fel, veacuri de-a rândul
Ne-au mai jinduit pãmântul,
Barbari, leºi, rusnaci ºi turci,
Habsburgi, unguri, nemþi de-atunci,
Ne-au tot cercetat, pe cai
ªi n-am fãcut pe niznai,
Mai ales când neamul rus
Libertate ne-a adus,
Iar apoi, schimbând accentul,
Ne-a adus ºi Occidentul
Libertãþi, precum se ºtie,
Mai ales democraþie...
Astfel cã nechez în vers,
Fãrã nici un interes
ªi fãrã multã plãcere
Fiindcã nu sunt cal-putere,

Plus cã, ºi de-aº fi, pe mare
Nu mai sunt, ca ieri, vapoare,
Camioane, nu, tractoare,
Combinate mor sub soare,
Mor uzine ºi ogoare,
Ctitorii costisitoare,
Cum pãduri mor sub topoare,
Nu ºtiu cum ºi de ce oare...
N-o sã-mi puneþi mie-n spate,
Cã am ºa, dar n-o pot bate,
Alþii-mi bat în ea mereu
Vezi, Doamne, sã pricep eu,
Care sunt tot înºelat
Ori, la birjã, înhãmat
Ca sã trag, condus de hãþ,
Dupã euro-învãþ,
Fiindcã þara teleguþã,
Cam rãmasã-i de cãruþã...
Scriu (da, ºtiu s-o fac!) pe-o coalã,
Cã-mi iubesc þara globalã
ªi sunt mândru cã-i sunt fiu,
Fost trãpaº, fost bidiviu,
Neam huþul, poate arab,
Strãnepot lui El Zorab,
Pentru haiduci telegar,
Care se hrãnea cu jar,
Cal de poºtã roib, sur, pag,
Cãlãrit sub roºul steag,
Trãgãtor sub tricolor,
Pentru bravul sãu popor,
Opintindu-se mãiastru
ªi sub flamuri de albastru
Cu gãlbui steluþe-n cerc
Spre care s-ajung încerc...
Nu sunt un cãluþ de mare,
Nici „troian” în vreo-ncleºtare,
Am ºi frâu, port ºi cãpãstru,
Oameni, pentru pãsul vostru,
Sunt un sfânt, cum aþi ghicit,
Când mã las de voi cioplit,
Iar pe-al lumii eºichier,
Devin piesã, nu de fier,
Însã-n ºahul cu globalul,
Dacã vrei, dai mat cu calul!...
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pâna la capat.
Romanul Miercurea din cenusa se încheie la modul burlesc,
sarcastic si fantastic, reînvie personajele arhetipale si se prabusesc
stâlpii universului într-un fel de apocalipsa benigna, o opera
bramburita, voit iregulara si bombastica în care se rescriu si se
contamineaza miturile traditionale, povestea lui Rasputin intra
în naratiunea Cenusaresei, Moartea devine un personaj quasisimpatic, iar Arap Alb flirteaza cu Ana lui Manole. Melania Cuc
sustine, în acest timp de criza a literaturii, narativa debordanta,
în formula postmodernista a operei-bazar. Critica traditionalista
ar defini-o, cu vechile concepte, drept o creatie fantezista,
performanta în zona detaliilor, a mprevizibilitatii cursului narativ,
nu si în sensul constructiei. Proza de imaginatie si nu opera de
cunoastere, text de virtuozitate stilistica si nu de artificiale
divagatii filosofice, Miercurea din cenusa pare sa detina rara
distinctie de a satisface atât cititorul dornic de senzational si
pitoresc, cât si criticul atent la universul fictional si semnificatiile
de profunzime.
Aureliu GOCI

Ioana Stuparu, Grãdina care s-a suit la cer,
Editura Florile Dalbe, Bucureºti, 2007
În suita de povestiri intitulate,
atât de inspirat, „Grãdina care s-a
suit la cer”, autoarea aduce în prim
plan valorile morale creºtine, uitate
sau ignorate astãzi: cinstea,
respectul, ruºinea, pudoarea, dintr-o
vreme când acestea erau socotite
virtuþi de cãpãtâi ale omului ºi nu se
concepea încãlcarea lor, fãrã a aduce
grave prejudicii personalitãþii
umane, ºi fãrã a cere o compensaþie
pe mãsurã. Flãcãi ºi fete mari sunt
puºi faþã-n faþã sã-ºi probeze
demnitatea ºi, cu toate cã dintru început, câþiva bãieþi pun la cale
rãpirea unei fete de la horã, ajunºi la o rudã, în alt sat, îºi dau
seama cu toþii de grozãvia faptei lor. (La furat de fete).
Bãiatul care pune la cale totul, luându-ºi douã ajutoare,
pentru a-ºi îndeplini planul, nu este nici el prea convins de propria
acþiune ºi, cu o îndrãznealã care nu-l caracterizeazã, ia o hotãrâre
supremã: o datã ajuns la unchiul Fane, declarã cã vrea sã se însoare
cu fata, ceea ce ar fi ºi fãcut, dacã unchiul accepta compromisul.
Intenþia lui nu este tocmai rea, ci vrea sã-i serveascã o lecþie fetei

care a râs de el ºi i-a spus cã bãiatul nu-i de nasul ei.
În povestirea „Blestemata zestre”, finalul e cât se poate
de dramatic, În ajun de nuntã, Lisãndrina, o tânãrã mamã a unui
copilaº de cinci luni, sãtulã de gâlceava soacrei care voia ca
zestre o maºinã de cusut nouã ca sã se laude în sat cu ce i-a adus
norã-sa, sãtulã de dojenile tatãlui cã nu ascultase ºi se dusese
dupã Triþã, într-un moment de cumpãnã, hotãrãºte sã-ºi ia viaþa.
Recurge la acest act disperat, atunci când îºi dã seama cã viaþa ei
valoreazã cât o blestematã de maºinã de cusut, râvnitã de soacrãsa, fãgãduitã de pãrinþii ei, care, ca sã spele ruºinea familiei sunt
gata sã suporte orice cheltuieli. ªi cum „fãgãduiala de zestre e
act curat” – tânãra femeie, dându-ºi seama de imposibilitatea
tatãlui de a-ºi þine fãgãduiala, nu poate înfrunta ruºinea satului
ºi, dupã ce alãpteazã pruncul ºi îl aºeazã cu grijã între perne,
recurge la acel act fatal, cu ochii þintã la copil. ªi asta pentru cã,
dupã multe frãmântãri sufleteºti, nu reuºeºte sã-ºi dea rãspuns la
întrebarea. „Unde sã mai gãsesc înþelegere?”
„Murachezu” este o povestire absolut emoþionantã despre
legãtura trainicã, de o viaþã, dintre Iacov ºi calul sãu cu acest
nume. Parcã pãºeºti aici, direct în povestirile lui Marin Preda din
„Întâlnirea din pãmânturi”. Om ºi animal înfrãþiþi, credincioºi
unul celuilalt, astfel încât, atunci când Murachezu cade-n
bãtãturã, în faþa cuniei, cu un picior umflat, Iacov ia o hotãrâre
eroicã: sã-l opereze singur pentru a-l salva, tentativã de altminteri,
eºuatã. Calul moare iar Iacov îl îngroapã în grãdinã ºi-i pune o
cruce de lemn la cap, ca ºi unui om. Apoi, povara durerii ºi a
neputinþei, a supãrãrii îl rãpun ºi pe stãpânul animalului, la scurt
timp.
Folosind limbajul specific arealului oltenesc Ioana Stuparu dã
farmec scriiturii ºi o notã de autenticitate acestor „bucãþi”, rupte
din viaþã, cu toate cã nu foloseºte multe mijloace de expresie, ci
doar un dialog viu, alert, susþinut care reliefeazã cu mãiestrie,
starea sufleteascã a personajelor. De asemenea, umorul sãnãtos
ca ºi firea mucalitã a unor figuri emblematice ale povestirilor,
dau la ivealã o prozatoare de marcã, viguroasã, spumoasã ºi foarte
plãcutã.
Temeiuri înveºnicite ºi îndãtinate sunt pãstrate însã chiar ºi
dupã zeci de ani în sufletele celor care, chiar dezrãdãcinaþi de
vatra strãmoºeascã, de albia pãrinteascã, îºi aduc aminte cu
sfinþenie de ele.
Astfel, obiceiul de a da rãposatului un pom de pomanã, reînvie
în sufletul autoarei, care sãvârºeºte cu evlavie ritualul tãmâiatului
copacilor ºi le dã rãposaþilor familiei câte un prun de pomanã „ca
sã aibã ºi ei acolo, în cer, grãdinã cu prune mãþãþãle
pârguite”.(„Moþatele”)
Chipuri dragi, reînviate de autoare cu mãiestrie ºi cu un umor
stenic ºi sãnãtos, chiar ºi atunci când este vorba de lucruri grave.
Pe Ioana Stuparu o cheamã rãdãcinile. Rãdãcinile de

care nu s-a rupt nicicând, dupã propria mãrturisire. „Un foc
lãuntric ce arde mocnit” o cheamã: „Vinooo!” ªi ea rãspunde:
„Vin acum!” Pentru cã nu se poate împotrivi acestei chemãri, pe
cât de tainice, pe atât de arzãtoare. Acest foc, mãrturiseºte autoarea,
„din când în când se aprinde arzând cu flacãrã”.
În ultima prozã, „Un gând bun pentru suflete diferite” –
autoarea ne dezvãluie câte ceva din Odiseea debutului sãu
editorial cu volumul „Clipa de luminã” ºi evocã figura celei
care avea sã devinã Mãicuþa Filofteia, prin bunãvoinþa cãreia,
cartea a vãzut lumina tiparului.
Prozele, în ansamblu, reunite în acest volum prezintã o frescã a
satului românesc de la jumãtatea veacului trecut pânã azi ºi sunt
fãrâme luminoase din sufletul cald ºi generos al autoarei, care,
iatã, acum se doreºte împãrtãºit, cuminecat, celor care au mãcar
un dram de bunãvoinþã necesar, sã le primeascã ºi sã le recepteze,
ca atare, aºa cum meritã.
Cezarina ADAMESCU

CONSPIRAÞII CELESTE de Victoria
Milescu
În arena noastrã literarã, devenitã
aproape neîncãpãtoare dupã 1989
(fiindcã libertatea de expresie a permis
apariþia a zeci, dacã nu cumva a sute de
nume, aºternute pe o copertã de carte,
încât cititorului obiºnuit îi este, practic,
imposibil sã se orienteze în propriile-i
opþiuni, astfel spus sã discearnã între
poezia de valoare ºi imposturã), dna
Victoria Milescu face figura autorului
care, din respect pentru sine, pentru
lectorii sãi ºi nu în ultimul rând pentru
cuvântul tipãrit, a ºtiut ºi ºtie sã-ºi respecte condiþia personalã de
poet serios ºi consecvent cu sine, negrãbindu-se sã trimitã la
tipar, de îndatã ce le aºterne pe hârtie, toate textele. Fireºte, nu
trebuie înþeles de aici cã s-ar situa, cumva, în extrema cealaltã: a
autorului care lasã sã aºtepte prin sertare, ani în ºir, tot ce scrie.
Cu prezentul volum, Conspiraþii celeste, dna Victoria Milescu,
nu prea rãsfãþatã de critica literarã, dar nici trecutã sub tãcere, ori
,,expediatã‘‘ de cronicarii publicaþiilor literare, se dovedeºte a fi,
aºadar, consecventã cu sine în conturarea unui univers liric ale
cãrui coordonate de existenþã se prefigurau încã de la debutul
sãu din urmã cu aproape douã decenii (Prier, 1988). ªi când spun
consecvenþã cu sine am în vedere, în primul rând, o permanentã
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O CARTE DE CÃPÃTÂI
Este, în primul rând, o carte de cãpãtâi pentru autorul ei,
care a ºlefuit la ea toatã viaþa asemenea marelui geometru al
raþiunii carteziene, Baruch Spinoza, cel neconformist prin
raþionalismul religios al metafizicii. Al aceleiaºi metafizici la
porþile cãreia, fãcând parte din aceeaºi stirpe a ºlefuitorilor
de idei, a ajuns ºi el: Toma George Maiorescu, poet devenit
filosof prin panteismul modern al ecologiei ºi filosof care-ºi
permite depãºirea realismului literar prin lecþiile de
metarealitate, pararealitate ºi chiar suprarealitate pe care ni le
dau unghiurile din care poate fi privitã natura în ansamblul
ei. Ansamblu de naturã biologicã ºi de naturã divinã, la
interferenþele cãrora este postat omul cu nevoia lui de adevãr.
ªi nimeni n-a demonstrat mai meticulos aceastã nevoie de
adevãr ºlefuindu-l în minte odatã cu ºlefuirea diamantelor în
atelierul acela pur european din Amsterdamul care-l atrãsese
ºi pe Descartes provocându-l la a dezvolta filosofic geometria
ºi a geometriza metafizic filosofia. E filonul european al
gânditorilor ajunºi în contact ºi nu în conflict cu toate
descoperirile care erau moderne pentru epoca lor ºi le-au
structurat în aºa fel încât sã fie mai moderne ºi mai de temei
pentru evoluþia ulterioarã a gândirii europene. Continuând ºi
perfecþionând sudura dintre cultura clasicã elinã, spiritul legii
ºi administraþiei romane, monoteismul religiilor abrahamice,
geniul tehnic germanic, raþiunea parlamentaristã a insularilor
anglo-saxoni, logica progresului economic din lumile nordice
ale protestantismului, toate acestea ajungând a se contopi întro gândire specific europeanã care s-a ºlefuit în minþile
filosofilor acestui continent aºa cum, practic, Spinoza o
demonstra în ºlefuirea diamantelor.
Într-o asemenea lume eu îl vãd evoluînd ºi pe Toma George
Maiorescu – poet ritos care, în timp ce-ºi ºlefuieºte
modernismul funciar al al poeziei pe care o practicã, gândeºte
la filosofia modernã, necesarã ºi favorabilã lumii în care
trãieºte. Favorabilã lumii! Asta este nevoia pe care trebuie sã
ne-o acopere orice filosofie de viaþã adevãratã, care nu este
nici simplã speculaþie egolatrã, dar nici perfidã provocare a
omului la egolatrie. Iar el, prin ECOSOFIA sa, aºa ceva
þinteºte. Trãind satisfacþiile actului dezinteresat de-a oferi
oamenilor poeme, ºlefuind la cuvintele din vers pânã ce le
dezbracã pe acestea de lustrul frumosului exterior atât de cãutat
de calofilii care se strãduie lãudabil ca sã se exprime în
metafore pompoase, el ºi-a cãutat calea cea mai grea în aceastã
ºlefuire a metaforei pânã la roaderea de frumosul exterior. În
vreme ce mintea lui se antreneazã în efortul pe celãlalt
domeniu de preocupare ºi dã naºtere unei moderne filosofii
simpliste – aceea a întoarcerii la naturã.
Logica acestei filosofii porneºte teist din însuºi Actul
Creaþiei Divine, aºa cum îl vãd religiile abrahamice, dar
ajungând la cele mai moderne concluzii, cele ale simplificãrii
vieþii prin recunoaºterea naturalului din existenþã. Pe o
asemenea bazã, el construieºte un fond umanist de gândire
practicã prin respectarea persoanei umane dar ºi a naturii ca
cãutare a mijloacelor de expresie care sã ,,traducã‘‘ în limbajul
poeziei incandescenþa unor trãiri nu numai autentice, ci ºi
convingãtoare, cu vãdita intenþie de a le gãsi un suport ideatic
pe mãsurã. Cãci dacã în primele sale cãrþi, dna Victoria Milescu
acorda, ca sã zic aºa, într-un termen mai puþin literar, prioritate
sentimentului, trãirii fruste, impresiei imediate, treptat-treptat,
poeta a început sã ,,vadã idei‘‘, cum ar fi spus Camil Petrescu.
Aºadar avem a face, de la un volum la altul, cu parcurgerea
unor etape ce reprezintã tot atâtea trepte spre conceptualizare ºi
maturizare liricã, fãrã însã a se marca o definitivã rupere de afecte,
ori o voalare totalã a lor.
,,Poezia – nota prin 1926 Garabet Ibrãileanu – este, în primul
rând, ecoul unei sensibilitãþi fragede într-un organism psihic
superior; sensibilitatea ia act de univers, vibrând; sentimentul ºi
inteligenþa rãspund, organizeazã.‘‘
În ce o priveºte pe dna Victoria Milescu, ,,organizarea‘‘ de care
vorbea criticul de la ,,Viaþa Româneascã‘‘ capãtã concreteþe, pregnant, în cartea pe care o ai acum în faþã, stimate cititor. Respectiva
,,organizare‘‘ se produce cel puþin pe douã mari direcþii, ambele
susþinute, aidoma unor cariatide, de idei deopotrivã interesante
ºi totodatã adecvate temperamentului autoarei.
Prima ar fi, dupã opinia mea, cea care vizeazã un anume tip de
meditaþie asupra existenþei, a vieþii ºi a morþii, cealaltã o înclinare
cãtre poezia sacrã, de pãtrundere ºi descifrare a tainelor
dumnezeieºti cãrora, prin spirit ºi simþire, i se circumscrie în
totul ºi ,,trestia gânditoare‘‘ – omul.
La graniþa dintre speranþã ºi vis, dintre existenþã ºi nefiinþã stã
acel vanitas vanitatum care i-a dat dintotdeauna fiinþei noastre
fiori de neliniºte. ,,Dumnezeu ºi moartea – citim într-un loc –/
îmi poartã de grijã/ eu fac sã dureze efemerul/ construiesc o casã
pentru vrãbii/ sãdesc un pom pentru rai/ fac un copil care va
dãrâma casa/ fiind prea micã/ ºi va tãia pomul pentru cã nu
rodeºte/ scriu o carte despre toate acestea/ ºi cineva o va arde/ sã
se încãlzeascã sub viscol…‘‘ (Imitându-i pe ceilalþi).
Poeta este o nemulþumitã – de sine, de lume, de proasta
orânduire a lucrurilor – ºi pe alocuri gata sã descopere chiar ºi
unele ,,conspiraþii celeste‘‘ , dar ,,reproºul‘‘ nu este rostit în felul
imperativ de odinioarã al lui Arghezi, ci cu un fel de resemnare,
care mi se pare a veni dintr-o superioarã înþelegere a psihologiei
umane, dar ºi a cosmosului. Pentru dna Victoria Milescu
,,diamantul cerceilor nu mai sunã‘‘, ,,ºiragul perlelor s-a tocit‘‘,
poeta este trezitã de ,,chemãri la nesupunere‘‘, în ,,venele
crepusculare‘‘ vede o ,,cupã cu vinul nobil ºi vechi al sângelui‘‘

persoanã, tocmai pentru a ne bucura de Creaþia Persoanei
Divine într-o lume pragmaticã a pãcii, a cãutãrii naturalului
din tot ce întreprinde fiinþa umanã, a cãutãrii spiritului de
pace între þãri ºi zone ale lumii, de înþelegere între pãturile
sociale ºi a ecumenismului între credincioºi, în tot ce
întreprinde spiritualitatea omenirii.
Asta face filosoful cãutând în ecologie neconvenþionalul
prin care sã putem salva terra ºi locuitorii ei de convenþia de
a o distruge pe care o acceptã omul prin logica convenþionalã
a acþiunilor sale industriale ºi industrioase ce-i permite sã
agreseze necontenit natura fizicã exploatând bunuri ce nu mai
revin, în vreme ce spiritul omului se goleºte consumist, având
nevoie de o filosofie care sã-l facã sã revinã la credinþele cel perfecþionau odatã. Pentru cã, paradoxul lumii contemporane
care atât de mult s-a înrãit în industriile poluante fizic ºi moral
este de a considera un lucru sau un fapt cu atât mai
convenþional cu cât este mai artificial, ca ºi cum convenþiile
umane ºi interumane doar pe artificialitate ar trebui sã se
bazeze. În acest sens, toatã energia produsã cu mijloace
artificiale este cea convenþionalã, în vreme ce neconvenþionale
sunt tocmai energiile dintotdeauna, cele care aparþin
universului în natura sa ºi în naturalul sãu. Adicãtelea, explozia
picãturii de benzinã obþinutã artificial prin cine ºtie câte
distilãri, cracãri ºi reaºezãri de formule chimice, iar apoi
aprinsã cu scântei de la electricitatea produsã în instalaþii ale
invenþiei tehnice, e normal sã fie denumitã convenþionalã, în
vreme ce drãguþul de vânt care ne mângâie sau ne spulberã de
când lume, sau enerigia luminii ce ne vine de la Sfântul
Soare sunt neconvenþionale.
Ei bine, tot astfel, cu toate scãderile sale subliniate de criticii
care ar vrea sã-l încadreze în birocraþia curentelor catalogate
de ei, Toma George Maiorescu e un poet neconvenþional. El
îºi cizeleazã versul spre a-ºi confesa mai mult intuiþiile decât
raþionamentele, dintr-o convingere certã cã deseori
raþionamentele pot fi mai greºite decât intuiþiile; iar în sinea
sa, poetul, aºa cum a dat ºi-un titlu de carte, se simte Singur
cu Îngerul. În fond, este un poet cu umor candid, care ia în
serios inconºtientul ºi subconºtientul în stãrile lor poetice, nu
neapãrat fiind un suprarealist cum ar vrea sã-l catalogheze
unii, ci cãutând ºi aici, ca ºi în filosofia sa, neconvenþionalul.
Neconvenþionalul care-l conduce spre a descrie realul,
cotidianul, în metalimbajul unor preluãri intuitive din ceva
care ar putea exista dincolo de realism, sau pe muchea aceea
glumeaþã unde realitatea se hârjoneºte ºi se amuzã cu
metarealitatea ca în cele mai serioase naivitãþi spuse de copii.
Când îl citeam în tinereþe,ziceam cã poetul are obsesii
ideatice care-l apropie de filosofie. ªi iatã cã l-au apropiat
chiar la modul plenar al creatorului de ºcoalã: Opera lui este
aceastã ecosofie care ar trebui studiatã mai ales de industriaºii
ºi de autorii de inginerii financiare inconºtienþi de crizele pe
care le produc în eforturile lor de conveþionalitate impusã
prin forþã economicã, din pãcate, însã, foarte convenþionale
astãzi, în convingerea lor comunã de a distruge cât mai repede
ce mai avem din omenire.
ªi, poate, la fel este fondul insolit al soluþiilor la care
într-un fel de disoluþie a universului, altãdatã animat de cântecul
unor ,,pãsãri scumpe ºi rare‘‘.Viziunea este aici halucinantã, iar
imaginea venelor crepusculare comparate cu ramurile unui
,,copac aproape uscat‘‘ este, fãrã îndoialã (ºi fãrã exagerare!)
demnã de unul dintre cei mai mari poeþi ai lumii.
Dna Victoria Milescu practicã, pe de altã parte, o poezie
sacrificialã, în care lamento-ul sãu se petrece în preajma sau pe
altarul poemului, cãruia i se dãruie cu totul, care îi dominã
existenþa ºi care rãmâne referenþial în multe locuri – ceea ce o
apropie, desigur, de gruparea aºa-zis ,,optzecistã‘‘, cu care, de
altfel, nu i-am descoperit alte tangenþe.
Poeta este, în fond, o îndrãgostitã de viaþã ºi de toate ale lumii,
o neînþeleasã (ca orice autentic creator de poezie) ºi – dãruitã
cuvântului – se revoltã la gândul morþii ºi al contopirii în univers,
sentiment delicat ºi frumos creionat, ca într-o stampã japonezã
(în care umbrele ºi tuºele de culoare vorbesc singure) într-un
poem intitulat Cu milã sau cu invidie: ,,Dintre atâtea pãsãri/ nici
una nu te ia în zbor/dintre atâtea flori/ nici una nu-þi spune
secretul/ reînfloririi/ dintre atâþia sori/ nici unul nu redevine/ lut
cu chip de om/ dintre atâþia oameni/ nici unul nu îþi sare în
ajutor/ când te atacã haita cuvintelor/ dintre atâtea cuvinte/ nici
unul nu se va sinucide/ pentru a te înþelege deplin/ dintre atâtea
zile/ nici una nu va rãmâne cu tine…‘‘.
Un nor de melancolie umbreºte chiar ºi puþinele poeme de
dragoste din carte, poeme în care inefabilul alterneazã cu notaþia
simplã, într-o delicatã creionare a tandreþei umane: ,,de-aº veni
dinspre vânt/ aº ºlefui diamante/ de-aº veni dinspre praf/ m-aº
lipi de tãlpile tale/ însângerând cerul…‘‘ (Dreptul la neîncredere)
Cât priveºte poezia circumscrisã sacrului, dna Victoria Milescu
nu se pierde în cãutãri sterile ºi de sub condei îi ies uneori texte
de rarã frumuseþe, amintind parcã de performanþele de odinioarã
ale unor V. Voiculescu, Nichifor Crainic sau Blaga: ,,Cât cer e-n
mine/ câte jivine rare/ câte pãduri de fag ºi de smochin/ ºi câte
mãri cu nave albe/ tãind rechini, sirene caste/ câte petreceri fericite
pânã-n zori/ ºi câte omucideri semnate: homo faber, homo industrious, homo duplex/ câte iubiri de ce-i nepãmântesc/ ºi în
rãspãr cu legea/ pe toate þi le dãruiesc/ o, Doamne, ia-napoi ce þiam prãdat!‘‘ (Flãcãri pe ape).
Fãrã îndoialã, cum scriam mai deunãzi într-o cronicã la o
carte anterioarã a acestei autoare, dna Victoria Milescu este o
poetã cu mult mai importantã decât unele gloriole ale
momentului, elogiate prin reviste. Iar volumul de faþã o
dovedeºte încã odatã.
Florentin POPESCU
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ajunge în poezia lui: O aparenþã de neconvenþionalitate în
efortul de a dezbrãca versul de tot ce calofilii au construit ºi
au încãrcat ca sonoritate exterioarã, înfrumuseþare narcisiacã
ºi emfazã poeticã pe deasupra nuditãþii cuvintelor.
Pentru cã Toma George Maiorescu nu scrie text poetic ci
transcrie idei poetice; el nu asambleazã cuvintele în metafore,
nu se exprimã esopic în metafore, nu îndulceºte viaþa cu
metafore, ci cautã metafore în viaþã, selecþioneazã metafore,
descifreazã, de fapt, metaforele existente în sine, ca o
exprimare a naturii lucrurilor, a paradoxurilor lumeºti, a
modalitãþilor prin care ni se aratã transcendentul. Le selecteazã
ºi, doar, cautã descifrarea naturii lor neconvenþionale.
Neconvenþionalul, ãsta este atributul mai apropiat poeziei
lui, gândirii lui poetice, chiar dacã i-l simþim pe deplin
transformat în vers, sau mai ºchioapãtã. Dar ºi ºchiopãtatul
este neconvenþional, dovedind cãutarea a altceva. A ceva cei eticheteazã cu adevãrat persoana. ªi nu încadrarea modernistã
cu orice preþ, pe care i-o cautã birocraþii industriei literare în
graba lor de a face cataloage cu oferte, arhivãri ºi clasãri.

“Regina pierdutã”

Corneliu LEU

deDieter Stanzeleit

Informaþia a apãrut pe piaþã anul trecut, in cartea
autobiograficã a lui Dieter Stanzeleit intitulatã “Regina
pierdutã”. Oficial se ºtie cã regele Mihai are cinci fete.
Informaþiile din volumul menþionat mai sus se bazeazã pe
documente foarte interesante, care aratã cã Mihai are ºi un
bãiat, dintr-o cãsãtorie þinutã secretã. Surprinzãtor este faptul
cã, deºi a trecut exact un an de la apariþia cãrþii, nimeni nu a
negat veridicitatea celor spuse acolo. Deci: Dieter Stanzeleit
este fiul regelui Mihai?
Conform cãrþii, în 1937 Casa Regalã a României hotãrãºte sã
uneascã destinele lui Mihai, fiul regelui Carol al II-lea, cu o fatã
provenind din Casa Regalã a Angliei. Este aleasã Nerissa
Bowes-Lyon, rudã de sânge a reginei Elisabeta a Angliei, aºa
cum o cunoaºtem astãzi. Între timp, Nerissa, care avea atunci 18
ani, vine în România, rãmâne însãrcinatã cu Mihai, care avea
17 ani, ºi se ia hotãrârea ca tinerii sã se cãsãtoreascã în secret,
ceea ce se ºi întâmplã pe 7 septembrie 1939, la Azuga. De ce în
secret? Iniþial Casa Regalã dorea sã lege o alianþã trainicã cu
Anglia pentru ca România sã rãmânã neutrã în conflagraþia care
se prefigura.
Dar în 1939 Hitler era prea puternic ºi, de fricã sã nu îl supere
o alianþã româno-englezã pe faþã, cãsãtoria lui Mihai cu Nerissa
a fost discretã. La fel de discrete au fost naºterea ºi botezul
copilului rezultat din relaþia celor doi prinþi. Micuþul a primit
numele Nicolae Vasile de Alba Iulia, dupã titulatura tatãlui sãu,
Mihai Voievod de Alba Iulia. Mama ºi copilul sunt trimiºi la
Sãvârºin, pentru a nu afla de ei Germania nazistã, care începuse
sã ocupe toatã Europa. Pe 25 august 1944, Nicolae Vasile ºi
mama lui sunt arestaþi de Gestapo ºi duºi în Germania, la cartierul
general al lui Hitler, în Wolfsschanze, Prusia de Est.
Hitler, prin intermediul Nerissei Jane Irene Bowes-Lyon,
membrã a casei regale engleze, ºi al fiului ei, Nicolae Vasile, a
dorit sã-l influenþeze pe premierul britanic Churchill pentru
încheierea unui acord de pace separat cu Germania. Descoperind
în scurt timp imposibilitatea unui ºantaj, a ordonat executarea
Nerissei. Fiul acesteia, Nicolae Vasile, a fost eliberat în ianuarie
1945.
Atunci i-a fost încredinþat pentru îngrijire unei anume Irma
Stanzeleit, o femeie din provincia germanã Schmatzin. La vârsta
de 6 ani, Nicolae Vasile a primit o nouã identitate: Dieter
Stanzeleit.
Dieter a crescut, a devenit un reputat violonist, s-a cãsãtorit, a
fãcut doi copii. În tot acest timp el a ºtiut cine este, dar a tãcut.
Între timp, regele Mihai s-a cãsãtorit cu Ana de Bourbon-Parma,
cunoscutã ºi sub numele de regina Ana a României, ºi a avut
cinci fiice.
În 1994, Dieter vine în România ºi începe sã-ºi caute originile
prin documente. Aflã cã ºi Securitatea ºtia cine este Dieter
Stanzeleit ºi cã îl urmãrea încã din 1978, conform unui document
semnat de Mihai Pacepa. Nefiind un om sãrac, dupã cum ne-a
declarat, Dieter a reuºit sã strângã suficiente dovezi, din toatã
Europa, care sã facã luminã asupra trecutului sãu. A scris o carte
ºi a scos-o pe piaþã anul trecut. Informaþiile ºi documentele
redate în “Regina pierdutã” sunt cel puþin interesante, nu numai
pentru Casa Regalã din România, cât ºi pentru istoria recentã a
þãrii noastre.
La final, Dieter Stanzeleit scrie: “Majestate, Tatã! Într- un
moment decisiv al triumfului tãu ai avut încredere în Bodnãraº
(fost ministru comunist al forþelor armate - n.r.). S-au petrecut
nenorociri incomensurabile, fãrã limite, chiar pagube, parþial
ireparabile. ªtiu cã ai suferit profund în urma morþii soþiei tale
iubite ºi a pierderii fiului tãu, probabil cã suferi ºi azi. Totuºi,
prin pasivitate nu se poate repara nimic. Depinde de tine sã
transformi nefericirea ºi tristeþea, nemaiînchizându- te faþã de
tot ce þi-a rãmas din timpul în care ai fost rege, faþã de fiul tãu
legitim, pe care l-ai avut împreunã cu Nerissa, prima ta soþie ºi
reginã neîncoronatã. (...)
Cu dragoste, Dieter Stanzeleit, alias Nicolae Vasile, Fiul tãu
ºi al reginei tale pierdute Nerissa”- ºi, mai departe: “Sunt Nicolae
Vasile de Alba Iulia, fiul regelui Mihai al României ºi al Nerissei
Bowes- Lyon, rudã de sânge a reginei-mamã a Angliei. M-am
întâlnit cu tatãl meu la Bucureºti, la Cimitirul Eroilor, a fost
amabil cu mine, am vorbit cu regina Ana, tot atunci ºi în acelaºi
climat amical, doar principesa Margareta m-a repezit, nu voi ºti
niciodatã ce are cu mine. Cred cã tata, care este acum un om în
vârstã, este manipulat. În ceea ce priveºte titlul meu, nu pot
renunþa la el niciodatã”,

APEL CÃTRE PRIMARII COMUNELOR ROMÂNIEI
Doamnelor ºi domnilor primari, la început de an nou, în virtutea vechii colaborãri ºi
conjugãri de forþe pentru progresul satului românesc, revista noastrã vã roagã sã daþi atenþie
propunerii pe care o prezentãm mai jos ºi sã ne sprijiniþi în dezbaterea pentru perfecþionarea
ºi definitivarea ei. Este o propunere ce pare mãruntã, referindu-se la foarte mici mijloace
economice ºi foarte mici cantitãþi de mãrfuri, dar care priveºte atât de multe gospodãrii ce
vegeteazã astãzi la limitele subzistenþei ºi atât de mulþi oameni pe care-i macinã astãzi
inerþia încât, printr-o abordare responsabilã, fãrã mari pretenþii s-ar putea ajunge la
rezolvarea prin forþe proprii a unor grave probleme sociale:

permitã cât mai multe mãsuri stimulative locale, pe plan local, primarul ºi Consiliile ar
trebui sã propunã concret tot felul de asemenea mãsuri, luând în grija ºi apãrarea lor ºi
departajându-le de prevederile fiscale ce privesc societãþile comerciale existente pânã
acum, toatã producþia casnicã, toatã producþia ecologicã, meºteºugurile tradiþionale ºi,
mai ales, comerþul tradiþional care le valorificã pe acestea.
La întrebarea dacã este posibil aºa ceva, încercãm sã înfãþiºãm o simplã schiþã
a stãrii de fapt actuale, dupã cum urmeazã:

În ciuda faptului cã agricultura practicatã la noi de proprietari ai unor suprafeþe
mici sau foarte mici este consideratã una de subzistenþã, nu este lipsit de interes faptul cã
asemenea producãtori, sporadic sau doar la unele produse agricole, încearcã uneori sã-ºi
Pornim argumentarea noastrã atât de la nevoia socialã de depãºire a stãrii de
valorifice surplusul apãrând timizi prin pieþe chiar dacã riscã sã fie anihilaþi de aºa ziºii
inerþie ce caracterizeazã viaþa multor comune în care lipsa iniþiativei de producþie devine
precupeþi contemporani care, de fapt, sunt niºte mãrunþi teroriºti ai unui meschin monopol
chiar mai gravã decât sãrãcia iar, din furnizor de hranã satul devine consumator al unor
de economie subteranã. Din acest punct de vedere consideram cã, indiferent cât de mic
produse aduse din altã parte, cât ºi de la cea economicã de a nu mai lãsa, chiar pe fondul
aport ar aduce pentru început, formarea unor adevãraþi precupeþi, cu acte în regulã si
unui consum restrâns, sã se piardã, prin nepãsare sau lipsã de iniþiativã, roadele unei producþii
susþinuþi fãrã mare efort de autoritãþile locale prin hotãrâri de acordare de facilitãþi fiscale,
curente pe care gospodãria þãrãneascã tot o are. Neglijate, grãdina ºi livada pe care sãteanul
ar putea totuºi stimula producþia casnicã spre surplusuri
tot le posedã, ca ºi anumite îndeletniciri casnice, agrare ori
care sã-i cointereseze pe micii proprietari care nu au
alimentare pe care el tot le-a deprins, nu se mai valorificã.
posibilitatea sau puterea vârstei spre a deveni cu adevãrat
Ele produc stãri ºi de inerþie dar ºi de sãrãcie, precum
- Specialiºtii apreciazã cã fermieri.
terenurile care nu se lucreazã, fructele care nu se culeg sau
Pentru cã, pe lângã fiecare gospodãrie sãteascã este
pãsãrile ºi animalele a cãror reproducere nu mai conteazã.
agricultura României asigurã imposibil sã nu se gãseascã un zarzavat în plus, o fructã,
Ca sã nu mai vorbim despre celelalte valori, ale
alimente pentru o populaþie de o floare sau un ou pe care omul le-ar valorifica bucuros
meºteºugurilor ºi micilor îndeletniciri ale lucrului de mânã
dacã ar putea lua mai mult decât cheltuieºte cu mersul la
trei ori mai mare, dar noi târg ºi riscã prin umilirea de cãtre acele „interfeþe” de
care au constituit mândria multora dintre etapele civilizaþiei
noastre, iar acum dispar de la noi în vreme ce cãutarea
importãm azi 80% din ce biºniþã din pieþele noastre agroalimentare. El nu are
produselor lor în lume este tot mai apreciatã.
puterea economicã pentru producþia regulatã a unei mãrfi
mâncãm.
Motivul este limpede: o lume industrializatã
pe care s-o transporte ºi sã-i gestioneze vânzarea, dar ar
începe sã refuze patriarhalitatea micilor produse. Sau, chiar
da bucuros (ºi, poate, realizând visul nostru de a-i reactiva
dacã nu o refuzã, o înãbuºã atât cu produsele ei de serie cât - Criza vine odatã cu importul
ºi a-i scoate din inerþie pe gospodarii satelor, chiar s-ar
ºi cu mãsurile fiscale ºi birocratice croite dupã dimensiunile
pentru care luãm credite ce simþi stimulat sã producã mai mult) unor consãteni în
marilor industrii ºi strivindu-l prin greutatea birocraþiei lor
care are încredere, ca sã-i ducã la piaþã sau sã-i valorifice
conduc iar la crizã.
pe micul producãtor. Producþiilor gigante nu le mai pasã
chiar în comunã, cele câteva fire în plus pe care i le pronici de firul de ceapã, nici de împunsãtura de ac, nici de
duce grãdina, fructele pe care nu ajunge a le istovi din
tristeþea unui islaz comunal pe care nu pasc vite, nici mãcar - Mica gospodãrie româneascã
livadã, carnea ºi ouãle orãtãniilor.
de bibilica pe care nu ºtii dacã gospodina o creºte pentru
este încã o sursã sigurã de
ouãle ei mici sau pentru frumuseþea existenþei ei ca atare.
Din acest punct de vedere considerãm cã ar fi util ºi
alimente.
Marile industrii trec cu tãvãlugul peste asemenea amãnunte,
chiar eficace pentru aprovizionarea unor sate în care se
iar birocraþia financiarã pe care ele o presupun sufocã pur
- Mic sau mare, câºtigul e câºtig. aduce marfã de la oraº sau din supermarketuri, sã se
ºi simplu o asemenea viaþã vãzutã la dimensiuni mici.
încerce din partea autoritãþilor locale stimularea unor
ªi, totuºi, populaþia noastrã la asemenea
Mica gospodãrie poate deveni cetãþeni de a-ºi folosi o parte din timp ca precupeþi,
dimensiuni trãieºte pe mai bine de jumãtate din acoperirea
o mare sursã ºi o soluþie pentru inventariind cam ce producþie mãruntã pot valorifica de
geograficã a þãrii, iar aceastã sufocare, chiar dacã uneori se
la concetãþenii lor ºi preluându-le prisosul rãmas din ce
ºomaj.
rezolvã economic prin cine ºtie ce forme neproductive de
produc aceºtia pentru subzistenþã, spre a-l revinde chiar
protecþie socialã, devine o mare problemã socialã, golind
pe piaþa localã, dacã nu în târguri mai mari. Dar, binede iniþiativã o bunã parte din populaþia þãrii ºi gonind
nþeles, fiind vorba de o afacere mai degrabã tot de subzistenþã ºi nu de o întreprindere, va
generaþiile din sat. Iar, dacã marile sisteme economice care vor sã-ºi producã mãrfurile lor
trebui sã se gãseascã pentru aceasta posibilitatea de a se desfãºura cu mai puþine forme
considerându-ne pe noi importanþi numai în mãsura în care li le consumãm, au alte preocupãri,
contabile ºi taxãri decât în birocraþia care afecteazã comerþul propriu-zis. O asemenea
nu acelaºi lucru putem spune despre oamenii hãrãziþi sã simtã ºi sã rezolve problemele
stare de lucruri s-ar putea realiza prin simplificãri fãcute în hotãrâri de interes local,
satului. Aceºtia sunteþi dumneavoastrã, care trãiþi în respectivul mediu, vã daþi seama de
îndemnuri date de primar ºi consilierii ce chibzuiesc la binele comunei, prin mici facilitãþi
nevoile unui asemenea mediu, simþiþi aºa cum simt ºi ceilalþi concetãþeni ai dumneavoastrã
de genul unei tarabe sau a unui teren public puse la dispoziþie ºi, bine înþeles, o micã
ºi nu puteþi rãmâne indiferenþi la dereglarea naturii însãºi a satului ca existenþã socialã. Din
instruire gânditã pe plan central ºi aplicatã local, pe care ne angajãm chiar noi sã o facem
acest motiv, temeiul propunerilor noastre sunt oamenii locului, liderii de opinie, primarii
publicând unele articole ºi instrucþiuni în revista „Albina româneascã” ºi organizând o
si consilierii locali, consiliile locale care trebuie ºi au dreptul sã ia decizii nu în funcþie de
dezbatere pe aceastã temã într-o ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la
covârºitoarele probleme ale macroeconomiei mondiale, ci pornind de la firul de iarbã pe
Sate.
care îl coseºte concetãþeanul sãu. Este vorba de legislaþia localã, in sprijinul mãruntei producþii
S-ar forma astfel, la unii oameni mai întreprinzãtori de la sate, nevoiþi ºi ei sãlocale care, bine chibzuitã, poate aduce la fel de mari beneficii ca ºi marea producþie care
ºi rotunjeascã modestul câºtig fãcând câteva ore pe sãptãmânã asemenea acþiuni de
a dus la înrobitoarele legi economice ale globalizãrii. Este vorba de iniþiative în hotãrâri
precupeþie; s-ar consolida o mentalitate de inþiativã care ar conduce la cel puþin douã
locale care sã-i avantajeze pe cei mai mici producãtori care, chiar dacã producþia lor de
rezultate imediate: 1. - valorificarea pe plan local, la o piaþã sãteascã (ce poate începe
astãzi nu reprezintã altã pondere decât în supravieþuire, vor avea întotdeauna un surplus,
doar cu o tarabã sau la celebrul bufet din comunã ce poate deveni magazin ºi cu fructe
dacã vor ºti cã îl pot valorifica. Aceastã valorificare a produselor locale pe o piaþã localã ar
locale, nu numai cu biscuiþi expiraþi) a surplusului de produse din mica gospodãrie
trebui sã capete atenþia principalã a autoritãþilor administraþiei publice locale iar, pentru
þãrãneascã, pe de o parte; iar, pe de alta: 2. - stimularea oamenilor la a produce mai mult,
specialiºtii în drept ºi în fiscalitate din primãrii, ar trebui sã conducã la propuneri de
a-ºi valorifica mai bine terenul ºi capacitatea de muncã, atunci când vãd cã pot avea un
exceptare de impozite ºi taxe, ba chiar de sprijin financiar prin care aceste autoritãþi sã
câºtig suplimentar; deci o activizare a întregii populaþii care mai are forþã de muncã ºi
încurajeze iniþiativa comercialã la scara ei cea mai mãruntã, stimulându-i pe cei care valorificã
constatã cã aceasta îi poate aduce un cît de mic venit.
ceea ce omul produce în curtea lui ºi în casa lui – prisosul de legume, de fructe, de pãsãri,
ca ºi îndemânarea de a þese, a împleti, a lucra lemnul sau pieile, sau lutul, ajungându-se atât
De aici, pe urmã, libera iniþiativã îºi va spune cuvântul ºi, poate, vom reajunge
la a nu se mai aduce legume trecute pe la oraº, cât ºi a retrezi îndemnarea ce naºte artizanatul
la precupeþii adevãraþi, ca intermediari ºi stimulenþi ai micii producþii de mãrfuri agricole
atât de cãutat în lumea civilizatã tocmai prin formele lui de unicat. Noi credem într-o
ºi de industrie casnicã, prin care sã ajungã a fi aprovizionate ºi pieþele mai mari, sau unele
asemenea redresare spre hãrnicia ce duce la micul câºtig, la venitul mãrunt dar care se
mãrfuri sã fie preluate pentru valorificãri superioare.
adunã în timp dacã nu i se pun piedici prin mãsuri absurde de taxare, aºa cum suferã ºi
Este vorba de un efort minim, la îndemâna fiecãrui consiliu local, depinzând
IMM-urile, darãmite asemenea firave începuturi de activitate casnicã. Si credem în puterea
de priceperea aleºilor locali în a crea facilitãþi care sã atragã ºi sã stimuleze asemenea
de a discerne a fiecãrui ales local, privind viaþa concetãþenilor sãi, sprijinirea acestora cu
oameni. În paralel cu aceasta, în baza experienþei de instruire a voluntarilor sãteºti în
avantaje pentru asemenea iniþiative.
diverse domenii, prin publicaþiile noastre ºi mijloacele noastre formative, noi ne-am
În dorinþa noastrã de a crea la nivel de þarã, pentru stimulare ºi monitorizare, un
angaja sã prezentãm un proiect de formare a unei reþele de formatori, nu mai mult decât
CENTRU DE STUDIU ªI INSTRUIRE PENTRU COMERÞUL ªI MEªTEªUGURILE
doi-trei la nivel de judeþ, care sã devinã instrumentele socio-educative ºi stimulative ale
TRADIÞIONALE, ne adresãm primãriilor ºi consiliilor locale cu asemenea gânduri care
consiliilor judeþene. Un mic nucleu specializat prin care sã se realizeze acþiuni de iniþiativã
sã le conduca mãsurile ºi hotãrârile spre ceea ce este specific ºi, mai ales, spre ceea ce este
localã în aceastã direcþie, sã se provoace, sã se monitorizeze ºi sã se sprijine apariþia unor
posibil pentru a reda satului românesc spiritul de iniþiativã, oricât de mãruntã ar fi ea ºi
asemenea foarte mici întreprinzãtori dintre care, prin selecþie naturalã, vor apare apoi unii
oricât de modeste ar fi rezultatele ei economice. Pentru cã acestea vor fi rezultate realizate
mai puternici, antrenându-se în stimularea producþiei satelor noastre cu toate capacitãþile
prin forþe proprii ºi îi vor reînvãþa pe oameni sã se bazeze pe forþe proprii, ceea ce, din
lor, oricât de mici ar fi ele.
punctul de vedere al psihologiei noastre naþionale, poate însemna foarte mult.
Printr-un asemenea proiect, dupã cum am spus, noi intenþionãm sã punem
Este vorba de douã produse concrete: Primul este cel din grãdinã, care poate fi
bazele unui CENTRU DE STUDIU ªI INSTRUIRE PENTRU COMERÞUL ªI
valorificat chiar pe plan local, ne mai aprovizionând comuna din altã parte, dacã se iau
MEªTEªUGURILE TRADIÞIONALE, începând a alcãtui o bazã de date, o serie de
niºte hotãrâri care sã-i apere de furia legislaþiei ºi taxelor pe niºte mici negustori ce s-ar
programe analitice de instruire, de la cele mai simple ºi mai accesibile cu putinþã, constând
angaja la aceastã intermediere. Al doilea este cel din casã, din îndemânãrile deprinse
dintr-o broºurã - pânã la unele avansate care sã asigure formarea unor persoane drept
tradiþional care ajung la gama atât de variatã a produsului casnic þãrãnesc, fie el alimentar
stimuli zonali sau judeþeni sau specialiºti de cercetare în domeniul stimulãrii iniþiativei
sau industrial. O legislaþie localã trebuie sã aibã grijã sã ocroteascã mereu asa ceva, iar
proprii cetãþeneºti, intrând în legãturi de reþea ºi schimburi de experienþã cu organisme
legislaþia þãrii trebuie sã creeze cadrul pentru aceastã ocrotire ºi stimulare. Iar, ca sistem de
similare care existã în sistemele de educaþie a adulþilor din þãrile avansate. Asemenea
lucru, în vreme ce Centrul de Studiu ºi instruire, a cãrui înfiinþare o propunem noi, s-ar
persoane pot deveni cu timpul consilieri sociologici pe problema respectivã sprijinind
ocupa de configurarea unor idei generale de acþiune, ar facilita schimburile de experienþã ºi
diverse instituþii guvernamentale ºi neguvernamentale în educaþia liberei iniþiative cetãþeneºti
ar lupta pentru un cadrul legislativ în cadrul legilor specifice administraþiei publice care sã
ºi în monitorizarea evoluþiei ei într-un cadru de progres al societãþii româneºti.
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