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200 de ani de la naşterea
Domnitorului
ALEXANDRU IOAN CUZA
(20 martie 1820 - 3 mai 1873)
„Alexandru Ioan I va rămâne veşnic
în amintirea noastră,
el nu se va şterge din inimile noastre
şi ale fiilor-fiilor noştri...“
„Cât va avea ţara aceasta o istorie,
cea mai frumoasă pagină ce va avea
va fi cea a lui Alexandru Ioan I.“
Mihail Kogălniceanu
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EDITORIAL

Primăvara vârstei a III-a
Președinte,
Nicolaie Mihai

După această atipică iarnă, am ajuns într-o primăvară
care nu știm ce ne va aduce, dar ca în fiecare an ne adunăm
să facem bilanțul anului trecut și a anilor anteriori. Este
prilejul cu care să sărbătorim veteranii vremurilor de azi
și de ieri, să sărbătorim viața și pe cei care au știut s-o
înfrunte. Chiar dacă nu întotdeauna a fost soare
pe strada lor, Asociația C.A.R. Pensionari„Elena
Cuza” Bârlad a încercat să le îmbunătățească
și să le înfrumusețeze viaţa.
Ne-am implicat în a-i ajuta pe cei
aflați în nevoie și să le facem vârsta mai
ușoară, căci viața nu a fost întotdeauna
darnică.
Pe lângă nevoile materiale am
încercat să le aducem membrilor „familiei
noastre” un strop de bucurie spirituală,
realizând spectacole, aniversări, comemorări,
concerte, adică tot ce ține și de sufletul nostru.
Sufletul nostru dorește să trăiască și să trăiască frumos,
de aceea și anul acesta vom dedica multe activități unor
aniversări și comemorări ale marilor români ce au trăit pe
aceste meleaguri moldave, dar și din toată țara. Nu-i vom
uita pe Eminescu, pe Alexandru Ioan Cuza, pe Veronica
Micle, pe Lucian Blaga, pe Ion Barbu sau Liviu Rebreanu
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și nici măcar pe Barbu Lăutaru de la a cărui naștere se
împlinesc 240 de ani.
Întotdeauna am avut alături de noi oameni care au
rezonat la nevoile noastre, ale tuturor și au răspuns la
solicitări. Am reușit să trecem și peste situații mai
puțin favorabile, dar acolo unde există credință
și voință totul este posibil.
Știm că nu e ușor să fii bătrân, dar, cum
spunea Gabriel Garcia Marquez, „Vârsta
nu e aceea pe care o ai, ci aceea pe care
o simți.” „Casa noastră” a încercat să-i
facă pe membrii ei să se simtă mai tineri,
să fie mai optimiști, să vadă întotdeauna
partea plină a paharului și, cred că,
în mare parte, a reușit prin ajutoarele
nerambursabile sau rambursabile cu
dobânzi mici.
George Coșbuc scria acum multe decenii în
urmă: „O luptă-i viața; deci te luptă/ Cu dragoste de ea,
cu dor.” De ce nu am lupta și noi cu anii, cu greutățile, cu
nevoile, căci Dumnezeu are grijă de fiecare și îi dă bucurii
și împliniri. Viața ne e dată să o trăim, iar fiecare dintre noi
poate să o facă mai frumoasă.
Viața merită trăită la orice vârstă.
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122 de ani - 122 de trepte
Prof. Livia ANDREI

De-a lungul timpului, până a ajuns aici, Asociația
C.A.R. Pensionari „Elena Cuza” Bârlad a trecut prin multe
transformări, de la nume la conținut. Istoricul ei l-am relatat
de mai multe ori și nu e cazul s-o mai facem. Este cunoscut
faptul că a pornit de la o mică societate („Funcționarul”) și
a ajuns la „Elena Cuza”. Frumoasă evoluție!
De la cele câteva zeci de membri a ajuns astăzi la
peste 30000. Impresionant!
Dar toate acestea nu au venit de la sine, ci datorită
unor oameni destoinici care se gândesc și la binele
celor din jur și mă gândesc acum la inimosul președinte,
magistrat pensionar Nicolaie Mihai, la membrii Consiliului
Director, Mircea Fitcal și Veruța Tănase, dar și la toți cei
care muncesc sub acoperișul Asociației, oameni devotați,
conștiincioși care își fac treaba cu dragoste pentru om,
pentru aproapele nostru aflat uneori la ananghie. Chiar
dacă uneori ceva mai „scârțâie”, la chemarea președintelui
toți răspund ca unul. Nu puțini sunt cei care au beneficiat
de abnegația acestor oameni ce-și cunosc menirea: a
ajuta.
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La ajutorul material se adaugă și cel spiritual. Aici
se trăiesc clipe de emoție patriotică, de dragoste pentru
frumos, căci activitățile culturale nu lipsesc, iar intelectualii
Bârladului vin, cu inima deschisă, să împărtășească celor
prezenți noutăți despre scriitori, pictori, muzicieni, istorici
sau cercetători de pe aceste meleaguri sau de peste tot.
În puține locuri mai auzim Imnul național și mai
vedem fluturând Tricolorul. În puține locuri mai vibrează
fiorul dragostei de țară, de limba română sau de istoria
națională. La Asociația C.A.R. Pensionari „Elena Cuza”
Bârlad aceste lucruri sunt obișnuite și nu puțini sunt cei
ce vin aici pentru prima oară și se întorc de fiecare dată cu
inima deschisă.
Lucian Blaga scria la 1919:
Copilul râde:
„Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă:
„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”
Bătrânul tace:
„Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!”
Așa să fie!
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Pledoarie pentru armonie
Prof. Petruş ANDREI

Ca de fiecare dată când ne întâlnim într-un cadru festiv
atât de generos, laud hotărârea domnului președinte Nicolaie
Mihai și a Consiliului Director de a ține adunările generale
mereu în altă comună a județului, prilej cu care cunoaștem
autoritățile locale și faptele lor, gospodarii și intelectualii
comunei respective și personalitățile care dovedesc acel
„genius loci” de care România nu duce lipsă.
Întâlnirile noastre îmi par ca un pod durabil între inimi.
Și dacă tot am vorbit de pod să amintim că Podul Doamnei
din Chițcani mai este denumit și Podul Docolina. În „O samă
de cuvinte” așezate în fruntea Letopisețului său, Ion Neculce,
primul povestitor din literatura română, amintea de visul
lui Petru Rareș de la Docolina. Întorcându-se de la Galați cu
carele pline cu pește, la Docolina Petru Rareș a visat că-n plină
toamnă spre iarnă dealurile din jurul localității înfloriseră și se
înclinau în fața lui. Dimineața, povestindu-i visul unui pescar
bătrân, acesta i l-a tălmăcit spunându-i că va fi ales Domn
al Țării. Chiar în clipa aceea de la Divan au sosit călăreți în
haine de sărbătoare și au îngenuncheat în fața noului Domn
spunându-i: „Să trăiești, Măria Ta!”
Și iată cum Roșieștii de astăzi se hrănesc din legendă.
Dintre personalitățile proeminente ale vieții noastre
spirituale menționăm pe Veniamin Costachi, mitropolit
al Moldovei, frații Nicolae Bagdasar, filosof, membru
corespondent al Academiei Române și Dumitru Bagdasar
care a pus bazele neurochirurgiei din România, Vasile
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Vasilachi, stareț al Mânăstirii Antim, plecat în Statele Unite,
Ioan Agache, profesor universitar dr., Gheorghe Săulescu,
poet, prozator și jurnalist.
Dintre monumentele istorice demne de reținut sunt
Biserica Sfântul Nicolae și situl arheologic Gura Idrici.
Aceste realizări demne de toată lauda trebuie să fie
cunoscute pentru a contracara tendința păguboasă și
insultătoare a televiziunilor de a prezenta cu predilecție fapte
reprobabile care se întâmplă în județul Vaslui, ca în întreaga
țară și în toată lumea: furturi, violuri, bătăi, omoruri.
În județul Vaslui au existat din vechime eroi, de-ar fi să
amintim doar extraordinara victorie a lui Ștefan Cel Mare
pe 10 ianuarie 1475 sau despre vitejia „Ostașilor noștri” în
Războiul de Independență, eroism înfățișat de bardul de la
Mircești în poezii celebre ca „Peneș Curcanul” și „Sergentul”:
Plecat-am nouă din Vaslui,
Şi cu sergentul, zece,
Şi nu-i era, zău, nimănui
În piept inima rece.
sau
Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui
Venea un om, cu jale zicând în gândul lui…
Dar astăzi nu de jale poate fi vorba ci de bucuria întâlnirii,
a bilanțului unei activități de un an și de proiecte de viitor,
de aceea vă doresc, din toată inima, tuturor, sănătate, spor în
toate și bucurii nenumărate.

De senectute

O nouă zi, când soarele apare
Și ciripit de păsări ne încântă
Iar Domnu-n ceruri ne binecuvântă,
Orice tristețe-atunci în noi dispare.

Nu plânge c-ai ajuns moșneag
Și că te sprijini în toiag
Și nici că singur ai rămas,
Oprește-te și fă popas.

Tot sufletul în alb se înveșmântă
Și-o bucurie crește-n fiecare
Ca pasărea venind din depărtare,
Să ne trăim această clipă sfântă.

Și vezi că soarele-i cu tine
Și vântul pe aproape-ți vine
Și stelele strălucitoare
Și luna pentru cine-s oare?

Acum și-aici, distinsă adunare,
Vă fac o milosardnică urare
S-aveți, întâi de toate, sănătate

Te-așteaptă mama ta PĂMÂNT
Din om să ieși, să te faci sfânt.
Prin lume neștiut să treci
Ca să trăiești în veci de veci.

Și să vă fie viața-nfloritoare
Și-o nouă zi ca binecuvântare
Iar bucuriile nenumărate.

Viaţa noastră

Petruş ANDREI
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Dragostea oferită semenilor împlinește
nevoia noastră de a fi iubiți
- elemente ale filantropiei creștine Părintele Episcop Ignatie al Hușilor

Omul de astăzi este însetat după dragoste. Toți
tânjim după dragoste, indiferent de poziția socială, indiferent
de cât de inteligenți am fi, toți avem nevoie de dragoste.
Din păcate, noi nu reușim să dăruim dragoste nici măcar
celor care ne sunt foarte apropiați, darămite celor pe care îi
considerăm mult mai departe din punct de vedere spiritual.
Cât de mult contează un gest, o atitudine de atenție față
de cineva care este singur, părăsit, și care nu este iubit!
Într-o lume în care, în ciuda faptului că noi comunicăm
atât de rapid și dispunem de tehnică nu am reușit să ne
apropiem sufletele unul de celălalt. Nu am reușit să
suspendăm diferențele, prejudecățile și tot ceea ce
poate constitui un zid, un obstacol între noi și semenul
nostru.
Din păcate, formalismul, ipocrizia și neatenția față de
semenul nostru sunt cele care îngenunchează demnitatea
umană.
Ne este mult mai ușor să manifestăm dragoste,
sensibilitate și disponibilitate față de cineva pe care îl iubim
și care ne este foarte simpatic.
Dar să-l iubești, să manifești sensibilitate, deschidere a
sufletului, disponibilitate a inimii față de cineva care îți este
foarte antipatic, care te disprețuiește, te jignește și să îl iubești
și să îl transformi din departele tău, în aproapele inimii tale?
Este foarte greu!
Fiecare, când întâlnim un om amărât, îi oferim un
ban, dar nu stăm de vorbă cu el. Nu îl întrebăm, nu
dialogăm cu sufletul lui, să ne dăm seama ce este determinant
în viața lui. Nici nu ne putem închipui cât de mult cântărește o
asemenea atitudine față de un om. Noi, și când manifestăm
gesturi de dragoste, le facem în grabă.
Credem că, oferind un ban, am rezolvat, la nivelul
conștiinței noastre, problematica milosteniei.
A fi un om bun, un om milostiv înseamnă să dăruiești cu
inima ta.
Să dăruiești cu aceeași ușurință, parte din inima ta, din
căldura ta sufletească, de care, poate, are mult mai multă
nevoie decât de un ajutor de ordin material.
Să citești nevoile celui de lângă tine. Dragostea
și mila, pe care trebuie să le manifestăm față de semenul
nostru, sunt fără de frontiere.
Este foarte multă suferinţă în lume, sunt foarte multe
drame. Sunt foarte mulţi oameni singuri, părăsiţi şi săraci. Ei
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au nevoie de dragostea şi rugăciunea noastră.
Noi credem că unui om sărac, care poate nu are ce să
pună pe masă, este mult mai esenţial să îi dăm cele materiale
decât să ne facem vreme să stăm de vorbă cu sufletul
lui. Să vedem ce este în spatele acelei suferinţe pe care o
poartă.
Nu ne facem, din păcate, vreme. Toţi suntem grăbiţi,
ne vedem numai de problemele noastre şi nu ne mai
facem răgazul de a intra puţin în sufletul omului pe
care nimeni, poate, nu-l mai întreabă nimic.
Cel mai greu este să suporţi suferinţa şi neiubirea din
partea semenilor.
Vă îndemn să avem mare grijă de toţi cei care sunt în
suferinţă sau singuri.
Dacă nu avem vreme să stăm de vorbă cu ei, măcar
să ne rugăm pentru ei şi să îndreptăm un gând bun către
Dumnezeu, pentru ei.

Biserica Domneasca Bârlad
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DOUĂ LUNI DE SINGURĂTATE
Roxana MIRON FERARU

Independent de caracteristicile și particularitățile
sale individuale, omul nu poate fi scos înafara societății.
În puținele cazuri în care s-au produs astfel de scenarii
(experimente executate cu o etică îndoielnică sau
incidente naturale nefericite), destinul ființei umane a fost
unul tragic – fie a pierit, fie s-a dezumanizat. De la Aristotel
încoace, științele sociale au tratat, în diverse paradigme,
raportul socialitate/sociabilitate/socializare, stabilinduse, într-un oarecare consens, faptul că omul nu poate
exista exlusiv din punct de vedere biologic, în absența
consțiinței, a spiritualității și a interacțiunii cu ceilalți.
Așadar, substratul psihologic al fiecărei ființe umane este
eminamente social, iar construcția sufletească - aprioric
socială. Teoretizările oamenilor de știință sunt dublate de
studiile efectuate în ultimii ani, studii ce demonstrează că
principala sursă de fericire a omenirii este reprezentată de
relațiile interumane.
În aceste zile atât de greu încercate, fericirea
generată de raporturile sociale ne este amenințată de
o criză medicală nemaintâlnită în ultimul secol și de o
soluție care pare a lovi chiar în esența socialității omului
– Distanțarea Socială. Amenințarea aceasta, ce zguduie
din temelii confortul psihic și fizic al omenirii, afecteaza
multiple paliere – medico-sanitar, economic, social. Daca
repercusiunile asupra primelor două domenii menționate
sunt monitorizate cu rigurozitate și analizate minuțios
de specialiști și nespecialiști, consecințele în sectorul
social rămân apanajul discursurilor sterile și a măsurilor
heirupiste adoptate în ultima perioadă. Iar dintre toate
măsurile cu caracter social stipulate în acte normative
sau ventilate în mass-media, cele adresate vârstnicilor au
fost tratate cu prioritate atât de către actorii sectorului
guvernamental cât și de reprezentanții segmentului
neguvernamental. Dincolo de restricțiile uneori exagerate
impuse celor de peste 65 de ani, s-a creat o emulație în jurul
acestei categorii vulnerabile, un entuziasm empatic în a ne
ajuta înțelepții. Am resimțit această solidarizare și în mica
noastră comunitate, acolo unde eforturile protagoniștilor
poziționați în linia I în lupta împotriva coronavirusului au
fost completate de grija și atenția cu care autorități locale,
parohii, asociații, ONG-uri, agenți economici sau simpli
oameni de bine au facilitat izolarea fizică a bătrânilor
la domiciliu. Însă această soluție reală și utilă, într-o
primă etapă, pentru împiedicarea răspândirii virusului
– izolarea fizică – este secondată de o izolare morală,
de o distanțare de grupurile sociale de apartenență și o
stigmatizare mai adancită în rândul societății. Sindromul
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crizei sociale, despre care se vorbește în literatura de
specialitate, este amplificat de sentimentul izolării,
singurătatea reprezentând, pentru un număr semnificativ
de vârstnici, o boală a sufletului și a spiritului. Aflăm, din
studiile realizate de institutele de sondaje, că un sfert
dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au traversat
cele două luni de stare de urgență complet singuri, fără
sprijin din partea familiei. Cu alte cuvinte, bătrânii noștri,
aceia pe umerii cărora ne-am consolidat prezentul și ne
construim viitorul, sunt mai vulnerabili ca oricând și au tot
atâta nevoie de hrană și medicamente așa cum au nevoie
de înțelegere, de empatie si de companie; dimensiunea
fizică a ajutorului acordat acestora trebuie dublată de
dimensiunea emoțională. Singurătatea e apăsătoare,
e grea și, din păcate, face casă bună cu anxietatea și

depresia. Departe de mine intenția de a contesta sau
a critica modalitățile de protecție impuse până acum
persoanelor 65+… însă nu putem să ne gândim la izolarea
pe termen lung a acestora, la îngrădirea libertății lor de
a ieși, a socializa, a-și îndeplini rolurile sociale; da, rolurile
sociale, deoarece vârstnicii nu sunt inutilii pentru care
trebuie să cotizeze tinerii, așa cum fals se propagă în
mediul european în ultimii ani, ei îndeplinesc roluri bine
determinate în societate și facilitează în mod evident viața
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mai tinerelor rude sau prieteni. Din dorința de a ne proteja
excesiv vârstnicii, ajungem să îi aruncăm într-o profundă
singurătate, să le răpim satisfacția de a se simți folositori
sau bucuria de a interacționa cu cei dragi. Dacă până acum
această „categorie vulnerabilă” a dat dovadă de disciplină
și conformism, putem avea încredere că, în înțelepciunea
ce îi caracterizează, își vor putea relua viața de dinainte de
pandemie, respectând, în același timp, restricțiile legate
de distanțarea fizică (cred ca e cazul să stopăm utilizarea
obositoare și absurdă a sintagmei „distanțare socială”)
și de însușirea corespunzătoare a echipamentelor de
protecție. Un lucru e clar însă – bătrânii nostri nu pot fi
izolați, cu nepăsare, luni sau ani la rând, mutați din liniștea
caminului lor în spații de carantină, fugăriți din biserici și
marginalizați în orice loc public în numele discriminării
pozitive. Societatea noastră este a tuturor - deopotrivă,

a copiilor, a maturilor și a vârstnicilor; dacă îi scoatem pe
cei din urmă înafara societății, permițând doar primelor
două categorii de vârstă să fie active, vom ajunge la un
dezechilibru care s-ar putea dovedi extrem de greu de
gestionat.
Așadar, pe lângă alimente, medicamente și
dezinfectanți, haideți să le dăruim vârstnicilor zâmbete
(chiar dacă sunt cu greu vizibile sub masca de protecție),
ochi optimiști, încrederea că vor veni zile senine, dar,
mai cu seamă, garanția că nu sunt singuri… că cineva se
preocupă de starea de sănătate a sufletului lor, le oferă
vorbe calde și o companie neprețuită zilele acestea.
Bătrânii nostri omenoși au nevoie de oameni lângă ei,
chiar și pentru câteva minute într-o zi, pentru a da sens
existenței lor prin excelență socială. 		

Salutări, dragi prieteni!
Dor de Eminescu! Dor de nemurire! Dor nestins de un cer albastru și de ape liniștite, de un soare vesel cu multă
lumină și căldură, dor de verdele crud al pădurilor încrustat cu diamantul boabelor de rouă, dor de ciripitul păsărelelor
și mirosul îmbătător al florilor.
Dor de noi, și iubire de semeni și de Dumnezeu! De normalitate, empatie și bună credință! De viziune și
responsabilitate pentru cei care vor veni după ce noi nu vom mai fi!
Poate că acum ar trebui să conștientizăm cât de valoroasă și importantă este viața, poate că acum ar fi timpul să ne
întoarcem cu toată dragostea, onestitatea si cumințenia spre origini și natură, spre puterea, grandoarea și rosturile ei
firești, ancestrale. Nu natura are nevoie de oameni, ci noi oamenii avem nevoie de natură, noi îi suntem copiii, ea ne-a
ridicat și hrănește, ea ne-a învățat frumosul, armonia, ea ne dă echilibru și sensuri ale devenirii, ei îi datorăm totul și
tocmai de aceea trebuie s-o protejăm și s-o apărăm cu toată ființa noastră. În decursul istoriei noi, oamenii, cu infatuare
și dorințe de mărire, în micimea noastră, poate și din ignoranță, am făcut mult rău naturii aducând-o în pragul colapsului.
Moartea ei înseamnă, volens nolens, moartea noastră. Poate că, în al treisprezecelea ceas, ar trebui să ne trezim la
realitate, pentru noi, dar mai ales pentru generațiile viitoare.
Vă îndemn să fim mai buni şi toleranți cu ea şi cu noi. Să respectăm această simbioză.

Marinel GÎLCĂ

GRAIUL
Geo GALETARU
Adie-n lume graiul, păstoru-acesta blând,
Albinele îl poartă cu mierea prin văzduhuri
Și-un vânt îl poticnește ușor, din când în când,
Și crinii îl dezmiardă și îl respiră duhuri,
Cât pacea sapă cuiburi și lacrimi nu mai sunt
Decât a semn de nuntă miresei din pridvor,
El e un fulger sacru ce suie din pământ,
În cer să tălmăcească iubirea-ntr-un izvor,
Sămânța lină curgă-i în albii până-n veac,
Cât mai rămân sub vetre bătrânii albi și buni,
Cât pruncii-i sorb mireasma și de uimire tac,
Simțind în cerul gurii cum viscolesc minuni...
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SCRISOAREA III
Eugen DEUTSCH
- E-un moşneag, da, împărate, dar moşneagul ce priveşti
Mândru e, fiindcă este domnul Ţării Româneşti,
Iar nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne cunoşti,
Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti…
Estici împăraţi ce lumea nu putea să-i mai încapă
S-au aflat prin ţara noastră de-au cerut pământ şi apă Chiar nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt, - Uite: se făcură-n grabă toţi o apă ş-un pământ.

Viaţa noastră

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
ANUALĂ A ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR
RECIPROC A PENSIONARILOR
„ELENA CUZA”
Emil Cosmin MIHAI

Ziua de 7 martie a debutat cu un soare zâmbitor care
prevestea buna dispoziție a invitaților Adunării Generale
a Reprezentanților Membrilor Asociației Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor„Elena Cuza” din Bârlad, desfășurată
în incinta Căminului Cultural din comuna Roșiești.
Natura, plină de vitalitate, ne-a inspirat să colaborăm cu
bunăvoință, în armonie întru planificarea și cântărirea
strategiilor viitoare.
Locul ales pentru această Adunare nu a fost întâmplător
ales, ci dimpotrivă, acest loc – comuna Roșiești – mustește
de istorie, cultură și spiritualitate. Aici, în aceste sate de
răzeși, ale comunei Roșiești, urmași ai marelui voievod
și Sfânt, Ștefan cel Mare, s-a născut în anul 1768 marele
român, mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache (17681846), cărturar și traducător, cel care în anul 1833 a inițiat
construcția monumentalei Catedrale Mitropolitane de la
Iași, în care astăzi cu atâta evlavie avem șansa a ne închina
moaștelor Sfintei Parascheva. Tot acesta a ctitorit mănăstiri
de care fiecare dintre noi am auzit și le-am vizitat, precum
Sihăstria, Neamț și Agapia. Însă un fapt notabil acestui
mare fiu al comunei este aceea ca Mitropolitul Veniamin
Costache a înființat șase școli românești județene în
principalele orașe ale Moldovei, școli care au fost deschise
deopotrivă și pământenilor și străinilor, și bogaților și
săracilor, și în cadrul cărora, pentru copiii lipsiți de mijloace
a instituit un număr însemnat de burse speciale.
Și dintr-o listă nu tocmai scurtă a marilor oameni care
s-au plămădit din pământul Roșieștilor, îl mai amintim și pe
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cel care a pus bazele Școlii Românești de Neurochirurgie
– ilustrul medic Dumitru Bagdasar (1893-1946) – născut în
anul 1893 într-o familie numeroasă și foarte lipsită, dar cu
valori spirituale foarte puternice. Totodată el este cel care
a creat și Institutul de Endocrinologie din București. A fost
un om cu o deosebită sete de învățătură, cu o putere de
muncă prodigioasă și cu o dragoste de pacienți rar întâlnită
– motiv pentru care a fost foarte invidiat și adesea șicanat
de mediocrii timpului său, care s-au chinuit nespus de mult
a-l marginaliza, așa cum vedem că se întâmplă și astăzi –
parcă din ce în ce mai mult – oamenilor dăruiți cu suflet,
viziune și har. Însă el și-a păstrat cu sfințenie respectul
pentru valoarea oamenilor, jerfa de sine și setea de muncă,
dar și curata demnitate, până la sfârșitul vieții.
Amintim de diplomatul Constantin Diamandi (18681932), de dramaturgul George Ion Diamandi (1867-1917)
și de filozoful Nicolae Bagdasar (1896-1971).
Un ultim exemplu - Părintele Arhimandrit Mitrofor
doctor Vasile Vasilachi, vicarul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada şi preot paroh la biserica
Sfântul Nicolae din New York, un mare predicator și doctor
de suflete, care s-a născut la anul 1909 și a murit în 2003,
la vârsta de 93 de ani, practic în timp ce slujea, când se
afla în vizită pastorala cu prilejul marii sărbători creştine
a Botezului Domnului. A fost aprig prigonit de regimul
comunist, făcând inclusiv 8 ani de temniță grea pentru că
se încăpățâna a învăța oamenii cuvântul lui Dumnezeu, dar
și istoria reală a poporului român, la fel ca și cei doi frați
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ai săi care s-au și prăpădit în închisorile comuniste. Toată
viața sa a ajutat pe orișicine îi cerea, iar cât încă era în țară,
fiind stareț al Mânăstirii Antim Ivireanu din București, a
înzestrat-o cu biblioteca impresionantă, a zidit cuptor
pentru ceramică, a organizat numeroase conferinţe și a
sprijinit promovarea talentelor printre enoriaşi, în timp ce
an de an dădea premii, înfiinţând chiar și o editură. Dar cel
mai mult a ajutat copiii săraci miluindu-i nu de la mănăstire
sau de la Patriarhie, ci doar din avutul personal.
Datorită dragostei și grijii Asociației pentru aproapele,
atât din punct de vedere material, cât și spiritual, pe
parcursul anului 2019 s-au realizat multe lucruri care vin
în sprijinul membrilor noștri. În spatele efortului colectiv
la care contribuie zi de zi personalul angajat, Comisia de
Cenzori, Consiliul Director și președintele se află dorința de
nestăvilit de a ajuta membrii Casei, de a le oferi un suport
atunci când viața îi supune la încercări, dar și atunci când
simt să împărtășească momente cheie din viața lor pentru
a spori sentimentele de bucurie și de împlinire.
Anul 2019 s-a încheiat cu acordarea totală a 8.459 de
ajutoare rambursabile în valoare de 35.711,350 lei. Acestea
au fost acordate la nivelul sediului central din Bârlad și
în cadrul celor 29 de sucursale din teritoriu. Mai precis,
la Bârlad au beneficiat 3.813 membri de suma totală de
18.554,697 lei, iar la nivelul sucursalelor 4.646 membri,
suma fiind de 17.156,653 lei. Acestor date se adaugă
ajutoarele de deces acordate la 776 membri, în valoare de
605.791 lei. Cu prilejul sărbătorilor religioase 3.899 membri
s-au bucurat de ajutoare nerambursabile în valoare de
218.293 lei. Sărbătorile laice nu au trecut neobservate, de
ajutoare nerambursabile cu ocazia Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice beneficiind 600 de membri, ajutoare
a căror valoare s-a ridicat la 29.591 lei. La Nunta de Aur,
eveniment cu tradiție al Casei, s-au oferit ajutoare financiare
la 142 de familii, acestea însumând 7.100 lei. În afară de
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cele menționate, au mai fost acordate ajutoare persoanelor
ce au beneficiat de bilete de tratament în stațiunile balneoclimaterice, în urma anchetei sociale, la împlinirea a 100 ani
și veteranilor de război.
Enumerăm spectrul de activități la care toți membrii
Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena
Cuza” din Bârlad au fost invitați să participe în mod absolut
gratuit în anul 2019:
Multiple lansări de carte,
• conferințe și simpozioane pe cele mai diverse
teme,
• dezbateri științifice, literare, istorice și sociale,
• activități medicale,
• expoziții artistice și vernisaje,
• spectacole de teatru și muzică,
• concerte,
• diverse concursuri cu premii,
• lansări ale revistei ”Viața noastră”,
• comemorări ale diferitelor personalități locale și
naționale,
• slujbe religioase,
• aniversări deosebite precum Nunta de Aur sau
împlinirea a 100 de ani a unui membru al Casei
• și diferite inaugurări.
Scoatem în evidență și facilitățile, serviciile și ajutoarele
nerambursabile de care au beneficiat membrii Asociației în
anul 2019:
• dobânzile deosebit de modice,
• numeroasele ajutoare nerambursabile bănești,
materiale, juridice, medicale, de înfrumusețare
corporală, etc. acordate membrilor ce își plătesc
cotizațiile la timp,
• gratuitățile sau prețurile extrem de scăzute la
serviciile adiacente – precum frizeria sau atelierul
de croitorie – sau în cadrul magazinelor cu care
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•

Asociația se află în parteneriat, precum Magazinul
naturist și cel economat,
prețurile scăzute de care membrii beneficiază în
cadrul cabinetelor medicale pe care Asociația le
găzduiește.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
mulțumește sponsorilor săi, care i-au fost alături pe
parcursul anului 2019 și au donat suma de 245.063 lei,
reprezentând 6133 persoane fizice și juridice și celor 122
persoane fizice care au direcționat 2% impozitul pe venit
către Asociație.
În continuare, redăm câteva cuvinte de apreciere
venite din partea invitaților prezenți la acest eveniment:
„Eu cred că la Asociația noastră organizarea activității
este foarte foarte bună.
S-a făcut mult și bine!”
prof. Lucia Munteanu
„Promisiunile conducerii Casei au fost transformate în
realitate, interesele membrilor fiind pe primul loc.”
Lucica Burghelea
„Permiteți-mi să vă felicit și eu pentru frumoasa, pentru
minunata activitate desfășurată în domeniul social, în
domeniul cultural, filantropic și medical în anul care tocmai
s-a încheiat.”
prof. Roxana Miron Feraru,
viceprimarul municipiului Bârlad
„Asociația, prin tot ce a realizat, și-a pus amprenta în
totul în viața socială și culturală a noastră, a orașului nostru.”
Vasile Chelaru,
comandantul Poliției Locale Bârlad

Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad modele din
acest punct de vedere.”
General Neculai Rotaru
Cuvinte de apreciere privind activitatea Asociației
noatre au mai rostit: Ioan Stamate, președintele Consiliului
Național și Județean al Persoanelor Vârstnice Vaslui,
profesor Petruș Andrei, profesor Vasile Cârcotă, profesor
Elena Monu, președintele Societății Culturale Academia
Bârlădeană, Gâlea Constantin, profesor Pascal Alexandrina,
Popa Catinca, președintele Asociaței Pensionarilor din
Bârlad, Aneta Vasilache, profesor Ecaterina Teletin, primarul
municipiului Bârlad, avocat Dumitru Boros, profesor
Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și
primarul comunei Roșiești, Anea Florin.
La final, Primăria comunei Roșiești, reprezentată de
domnul primar Anea Florin și Consiliul Local Roșiești au
pregătit un mic program artistic dedicat Zilei Internaționale
a Femeii. Auditoriul a fost încântat de prestația artistică
a ansamblului de copii din comuna Roșiești, coordonați
de domnul profesor Romașcu Valus și de către Ciurdea
Gheorghe, membru pensionar delegat, care a interpretat
câteva cântece la muzicuță.

„Întotdeauna nivelul și calitatea realizărilor este relație
de echivalență în mod cert cu nivelul și calitatea efortului
depus. Avem de data aceasta la Asociația Casa de Ajutor

Ansamblul folcloric „stejarul” din comuna Roşieşti.
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De-a lungul unui an...
Emil Cosmin MIHAI

Dragi cititori, vă mărturisesc că
scriu cu dor despre activitățile pe care
am reușit să le organizăm și la care am
participat înainte de restricțiile impuse
de autorități. Privind imaginile, simt mai
aproape persoanele dragi care ne sunt
alături de obicei la evenimente și pe
care nu le-am văzut parcă de mai bine
de trei luni. Îmi lipsește comuniunea
și încântarea ce ne aduceau împreună
pentru a nu lăsa timpul să treacă fără
a povesti despre oameni de cultură,
despre valori de suflet și aspirații
nobile. Haideți să ne amintim de acele
zile pe care așteptăm să le putem
repeta, cu inima plină de entuziasm și
recunoștință că ne putem da mâinile și
că putem petrece timpul împreună.
• 14 Ianuarie: A fost odată ca-n
povești... a fost ca niciodată... este și
va fi... Eminescu!
Ziua comemorării nașterii poetului
național Mihai Eminescu a adus
laolaltă, în incinta Asociației Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena
Cuza”, profesori pensionari iubitori
de frumos și promotori ai culturii cu
intenția de a marca trecerea a 170 de

ani. La 15 ianuarie 1850 vedea lumina
zilei cea mai importantă voce poetică
din literatura română, zi care a devenit
în 2010 și Ziua Națională a Culturii.
Activitatea a început cu vocea
generațiilor
tinere
reprezentată
de Mădălina Daniș din cadrul
Departamentului de Relații cu
Publicul. A urmat expunerea doamnei
profesoare Lucia Munteanu care s-a
axat pe importanța operei eminesciene
ca făcând parte din identitatea
românului și ca valoare fundamentală
ce ar trebui să stea la baza dezvoltării
fiecăruia. Atât doamna Munteanu, cât și
elevul Alex Fantu au recitat versuri din
bogatele lucrări eminesciene. Doamna
profesoară Alexandrina Pascal, în urma
documentării, a prezentat informații
despre circumstanțele nașterii și morții
poetului, astfel încât să înțelegem mai
profund impactul ideilor lui Eminescu
asupra societății din acea vreme. Despre
preocupările numeroase ale marelui
poet și complexitatea contribuțiilor
literare au vorbit domnii profesori Livia
și Petruș Andrei. Au mai luat cuvântul
doamna viceprimar Roxana MironFeraru și preotul protopop Vasile Lăiu.
Datorită domnului profesor Mihail
Manciu programul cultural a fost
desăvârșit prin intervenția sa artistică,
toți participanții cântând melodii pe
versurile lui Mihai Eminescu.
La finalul activității, Asociația a
pregătit o surpiză doamnei profesoare
Lucia Munteanu care și-a sărbătorit
ziua. Pentru a ne exprima afecțiunea și
respectul, doamnei profesoare i-au fost
oferite un tort și o plachetă aniversară.
• 14 ianuarie: Serghei Coloșencocărți și plachete rebusistice
În preajma Zilei Naționale a
Culturii, zi ce marchează și data de
naștere a lui Mihai Eminescu, oamenii
de cultură ai Bârladului s-au întâlnit
la Centrul Cultural ce poartă numele
marelui poet pentru a asista la
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pezentarea lucrărilor rebusistului de
seamă, Serghei Coloșenco, profesorul
pensionar de limba și literatura română
care ne uimește de fiecare dată cu
dibăcia și iscusința sa. Prezentarea
cărților rebusistice ,,Eminescu 39...”,
,,Codrule, Măria Ta” și a celor două
plachete aniversare a fost susținută
de cetățeanul de onoare al Bârladului,
profesorul pensionar Gruia Novac.
Deoarece cei doi profesori se numără
printre membrii cei mai întrăgiți și
respectați ai Asociației Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza”,
având și titlul de membri de onoare ai
Casei, ne-am asumat responsabilitatea
filmării și promovării acestei activități.
• 18 ianuarie: Lansare de carte :
,,O mână de oameni” și ,,KPT”
Biblioteca ,,Stroe S. Belloescu”
din Bârlad a fost locul în care scriitorul
Raimond-Florin Petrescu a prezentat
publicului cititor cele mai recente cărți
ale sale, având ca teme povestirile
eroice de pe front din perioada 19421945 și culisele lumii economice de
astăzi, lucrare la care a contribuit și
Marius Enea. Profesorul Ion Dobrin

Viaţa noastră

• 25 ianuarie: Expoziția ,,Destinul
unui artist - Viorica Rodica Bălan”

a fost cel care și-a expus impresiile
despre cele două lucrări, invitând
publicul la lectură. Fiind un eveniment
cultural, Asociația și-a făcut datoria de
filma și a promova în mediul online
manifestarea, rămânând loiali scopului
educării și informării publicului, în
special a membrilor Casei.
• 19 ianuarie: Lansare de carte,,Colorăm românește. Povestea
tricolorului”
Cartea a luat naștere din dorința
autorului, deputat Adrian Solomon,
de a promova elementele naționale și
cunoașterea istoriei de către cititorii
cei mai tineri, anume copiii de vârsta
grădiniței și a fost insoțită de un
calendar. Informațiile au prins viață sub
,,bagheta” caricaturistului Viorel Baciu.
Activitatea s-a desfășurat sub egida
Asociației ,,Constantin Hamagiu”, la
Muzeul ,,Vasile Pârvan”.
Fiind vorba despre un gest
patriotic,
anume
promovarea
cunoașterii istoriei și a valorilor
românești, domnul președinte al
Asociației Casa de Ajutor a Reciproc a
Pensionarilor ,,Elena Cuza”a fost prezent
la lansare și a luat cuvântul pentru
a-și exprima susținerea față de acest
demers, dumnealui având și nepoți
pe care dorește să-i vadă crescând în
spiritul valorilor tradiționale. Cu acest
prilej a atras atenția asupra necesității
aducerii în prim plan a istoriei României
în manualele școlare și a importanței
cunoașterii propriei istorii de către
români, pornind de la vârstele cele mai
fragede.
• 23 ianuarie: „Mica Unire”,
primul pas spre România
Programul cultural-artistic dedicat
Unirii din anul 1859, organizat și
găzduit de Asociația Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza”,
a debutat cu două melodii patriotice
interpretate de elevul Fabian Mereuță.
A urmat expunerea preotului protopop
Vasile Lăiu despre rolul jucat de
oamenii bisericii la evenimentele din
preajma Unirii Principatelor Române,
despre cum au susținut aceștia dorința
populației și cum au luptat împotriva
celor care doreau să oprească aceste
demersuri. Profesorul Costel Pascaru a
completat descrierea circumstanțelor
acelor timpuri istorice vorbind despre
situația claselor sociale și atitudinea
acestora față de Unire. În plan cultural,
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realitatea secolului 19 a fost surprinsă
de doamna profesoară Alexandrina
Pascal, aceasta evidențiind importanța
aportului adus de oamenii cărții, fără
de care idealul Unirii nu ar fi ajuns în
casele oamenilor de rând. Au mai luat
cuvântul profesorii Gruia Novac și Zâna
Tămășanu și domnul primar, avocat
Dumitru Boroș. La final, așa cum a
debutat activitatea, grupul cadrelor
didactice ,,Crenguța de brad” din
comuna Banca a interpretat cântece
patriotice.
• 24 ianuarie: Ziua Unirii
Principatelor Române la Bârlad
Ziua istorică de 24 ianuarie a fost
serbată la Cercul Militar din Bârlad în
prezența reprezentanților bisericii, a
cadrelor militare, a reprezentanților
politici și a oamenilor de cultură,
alături de care au participat cetățeni
ai Bârladului, membri ai Casei.
Slujba religioasă a fost condusă de
Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor,
susținut de un sobor de preoți din
care a făcut parte și preotul protopop
Vasile Lăiu. Pentru a ne reaminti cadrul
istoric specific evenimentului Unirii, a
fost invitat domnul profesor de istorie
Costel Pascaru, iar primarul, avocatul
Dumitru Boroș a făcut o paralelă între
atitudinea românilor din secolul 19
și a celor din prezent față de țară și
conștiința unității. Actori ai Teatrului
,,Victor Ion Popa” au interpretat un
moment din viața lui Cuza pentru a ne
putea imagina mai ușor evenimentele
desfășurate. Festivitatea s-a încheiat cu
mult așteptata horă a Unirii.

Muzeul ”Vasile Pârvan” din Bârlad
a propus spre vizionare o extrem de
interesantă expoziție de artă plastică
organizată sub genericul „Destinul unui
artist” – Viorica Rodica Bălan. Autoarea
lucrărilor, deși a plecat de ceva timp
din această lume, și-a exprimat încă
din timpul vieții, dorința ca o parte
din lucrările ei să fie să fie donate unor
muzee. Așa se face că, la ora actuală,
picturi semnate de ea se găsesc în
muzeul din Botoșani, la Complexul
Național Moldova Iași și începând
din anul 2019 și la Muzeul din Bârlad.
Spirit profund, atât ca artist, cât și ca
om, pictorița a înțeles că muzeul este
printre puținele instituții, care poate
asigura posteritatea unui artist.
Incursiunea în bogatul univers
plastic al pictoriței am făcut-o în ziua de
25 ianuarie cu ajutorul criticului de artă
Elena Ivonea Aramă și a profesoarei
universitare Alisa Donose Pisică.
• 8 februarie: Vernisaj expoziţia
„Tărâmul dulciurilor”
Consiliul Judeţean Vaslui, Muzeul
“Vasile Pârvan” Bârlad şi Asociaţia
Muzeul Jucăriilor din Bucureşti
au organizat vernisajul expoziţiei
“TĂRÂMUL DULCIURILOR – constând
în cutii de bomboane şi reclame din
perioada 1900-1980”. Colaborarea cu
fondatorii şi reprezentanţii Asociaţiei
Muzeul Jucăriilor din Bucureşti colecţionarii Cristian şi Mihai Dumitru
- presupune, de această dată,
prezentarea publicului bârlădean a
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unei colecţii formată pe parcursul a 40
de ani, ce însumează 400 de exponate
(cutii de bomboane şi reclame) care
recompun istoria dulciurilor româneşti,
pentru o perioadă de aproximativ 100
de ani. În expoziţie s-au regăsit o cutie
de dulciuri Stollwerck, care aminteşte
de vremurile când fabrica Fraţii
Stollwerck - filiala Braşov producea
unele dintre cele mai savuroase
dulciuri, cutii de bomboane CIP, cutii de
halva, de bomboane caramel, de jeleuri
etc., însoţite de reclamele care, prin
conţinutul lor, îmbiau la consumarea
acestor dulciuri.

căreia a avut loc lansarea celui mai
recent volum al acestuia, „Alexandru
Vlahuță, primul și ultimul”.
Conferința a propus publicului
bârlădean o nouă perspectivă de
cunoaștere a poetului, prozatorului
și publicistului Alexandru Vlahuță,
volumul nou apărut în orizontul literar
românesc cuprinzând publicistica
cenzurată a marelui scriitor, care, nu
demult a fost comemorat de întreaga
ființă românească, la împlinirea a 100
de ani de la trecerea sa în eternitate.
Doctor în istorie și redactor-șef al
revistei „Convorbiri literare”, invitatul
consideră că personalitatea și
opera lui Vlahuță, amprenta lui asupra
istoriei literare românești au fost prea
puternice și luminoase pentru a putea
fi ținute sub obroc pentru totdeauna.
Vlahuță a fost, alături de Iorga, omulverigă-de-legătură al culturii române.
• 18 februarie: Spectacol de
teatru – „Orchestra Titanic”, de Hristo
Boicev

Primele impresii avizate despre lucrare
au fost prezentate de profesorul
doctor Alin Spânu, profesorul doctor
Liviu Țăranu, colonelul Mircea Tănase,
profesorul doctor Laurențiu Chiriac.
Este vorba despre țări precum Liban,
Iordania, India, Sri Lanka, Maldive și
Emiratele Arabe, țări pe care autoarea
le-a vizitat. Viziunea sa asupra realității
contemporane se împletește cu
informațiile istorice, făcându-ne să
înțelegem realitatea respectivelor
societăți.
• 25 februarie: Manifestarea
„Lecturi sonore cu Petruș Andrei”
Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”
își propune să apropie publicul cititor
de autorii cărților îndrăgite, în special
de autorii din preajba urbei noastre.
Profesorul și poetul Petruș Andrei a fost
primul astfel de invitat care a luat parte

• 13 februarie: Conferință
Alexandru Vlahuță, omul verigă de
legătură al culturii române
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad a
organizat această conferință susținută
de scriitorul Mircea Platon cu ocazia

Un spectacol despre aşteptare, vis,
iluzie şi nu în ultimul rând realitate se
sincronizează cu realitatea tumultoasă
și incertă a zilelor noastre. Acesta a fost,
în câteva cuvinte subiectul piesei puse
în scenă la Teatrul ,,Victor Ion Popa”.
• 20 februarie: Lansare de carte:
„Tsunami în arhipelag”
Sub egida Societății de Științe
Istorice, în incinta Primăriei din Bârlad,
Distinsa doamnă profesoară Oltea
Rășcanu Gramaticu a lansat o carte
despre lumea fascinantă a Orientului.
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la inițiativă, acesta familiarizândune cu poveștile din spatele creațiilor
sale și stârnindu-ne curiozitatea față
de toate lucrările ce au văzut lumina
tiparului. De interacțiune s-au bucurat
atât pensionari, cunoscători ai operei
poetului, cât și elevi aflați la prima
lectură a scriitorului.
• 6 martie: Spectacol de teatru –
„Agnes Dei”, de John Pielmeier
Piesa de teatru pe care o propune
teatrul ,,Victor Ion Popa” este o reflecție
asupra forței credinței si nevoii de
miracol a omului modern, acțiunea
petrecându-se într-o mănăstire de
maici. Totul pornește în chilia uneia
dintre călugărițe unde este descoperit
cadavrul unui nou-nãscut, fapt ce
pornește o investigație cu suișuri și
coborâșuri.
• 28 februarie: Lansarea cărților
„Izgoniții”, autor Vasile Ernu și „Epoca
de mijloc”, autor Costi Rogozanu
Prima carte vorbește despre mitul
fondator întruchipat de o familie de
evrei din Chișinău de la începutul
secolului XX, iar a doua despre teme
și tipologii ale secolului XIX așa cum
se oglindesc în literatură și societate.
Lansarea a fost găzduită de Biblioteca
,,Stroe S. Belloescu” din Bârlad.
• 7 martie: Adunarea Generală
Ordinară Anuală a Asociației C.A.R.
Pensionari „Elena Cuza”
Deoarce Adunarea a avut loc
în comuna Roșiești, loc unde se
află una din sucursalele Asociației,
mesajul primarului Anea Florin a
deschis lucrările activității. Au urmat
primarul Dumitru Boroș și doamna
profesoară Lucia Munteanu care a
citit mesajul președintelui Asociației
Omenia, Chioaru George, asociație
din familia căreia facem parte.
Cuvântul președintelui a fost așteptat
cu entuziasm, urările sale cu ocazia
începutului primăverii și Zilei Femeii
destinzând atmosfera sobră. Realizările
anului 2019, principalul motiv pentru
care membrii din conducerea Asociației
au venit în fața Adunării Generale, au
fost enumerate cu date concrete de
către magistratul pensionar Nicolaie
Mihai, detalii urmând a fi expuse de
contabilul șef Dumitru Dima. Vă aducem
la cunoștință că anul 2019 s-a încheiat
cu acordarea totală a 8.459 de ajutoare
rambursabile în valoare de 35.711,350
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lei. Acestea au fost acordate la nivelul
sediului central din Bârlad și în cadrul
celor 29 de sucursale din teritoriu. Mai
precis, la Bârlad au beneficiat 3.813
membri de suma totală de 18.554,697
lei, iar la nivelul sucursalelor 4.646
membri, suma fiind de 17.156,653
lei. Se mai adaugă acestora ajutoarele
de deces, ajutoarele nerambursabile
și serviciile din cadrul cabinetelor
specializate.
Prezentarea raportului comisiei
de cenzori de către doamna Elena
Cocioabă au clarificat măsurile luate de
Asociația pentru corecta funcționare
legală și financiară. Față de ceilalți ani,
anul 2019 a sosit cu obligativitatea unor
modificări de organizare, președintele
expunând schimbările
statutare.
Lucrările s-au încheiat cu luări de
cuvânt ale delegaților și un spectacol
dedicat zilei de 8 martie.
• 14 aprilie: Veteran de război
din Bârlad, sărbătorit de CARP la
împlinirea a 100 de ani… prin poştă!
Veteranul de război, col. (rtg)
Gheorghe Voiculescu, membru de
peste 16 ani al Casei de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad,
a împlinit pe 14 aprilie 100 de ani!
Supraviețuitor al lagărelor rusești din cel
de-al Doilea Război Mondial, colonelul
(rtg) Gheorghe Voiculescu a avut parte
de o aniversare atipică din pricina
măsurilor situației de criză. Asociația
a luat decizia de a trimite urările si
cadourile prin colet poștal, insistând
să onoreze această aniversare în ciuda
obstacolelor. Gheorghe Voiculescu
este unul dintre ultimii 11 veterani de
război pe care îi mai avem în viață la
Bârlad, fapt ce ne obligă să marcăm
evenimentul și ne onorează prin șansa
de a putea să mulțumim unei generații
care a suferit și s-a sacrificat pentru țară.

din cimitirul ,,Eternitatea” pentru a
depune coroane de flori.
• 15 iunie: Expunerea „Cine l-a
iubit pe Eminescu?”
Lansare de carte – „Tinerețea
fără bătrânețe a lui Mihai Eminescu
și viața sa fără de moarte”

Luni, 15 iunie 2020 s-au împlinit
131 de ani de la trecerea în neființă a
„poetului nepereche”, Mihai Eminescu.
Asociația Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” nu a uitat
acest lucru, organizând în această
zi manifestarea „Cine l-a iubit pe
Eminescu?”.
Întrebarea din titlu este retorică,
nu așteaptă un răspuns, răspunsul este
știut de toți. Și naște de la sine o altă
întrebare: „Dar cine, oare, nu l-a iubit
pe Eminescu”? Orice om, în care bate

• 28 mai: Cinstirea Eroilor
Neamului la Bârlad
Asociația Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor ,,Elena Cuza” nu a uitat de
sărbătoarea dedicată eroilor neamului,
sărbătoare de care ne leagă profunde
simțăminte patriotice, de la dragoste
pănă la recunoștință față de cei căzuți.
Domnul președinte Nicolaie Mihai,
alături de domnul consilier Mircea Fitcal,
s-au prezentat la trei monumente cheie
din Bârlad, anume Monumentul Eroilor
Neamului, Monumentul din Cimitirul
Eroilor Tutoveni și Monumentul Eroilor
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o inimă de român adevărat, se simte
emoționat când citește poeziile pline
de farmec, care te fac să vezi cu ochii
minții universul mirific al naturii care în
lirica eminesciană prinde viață și devine
o stare de suflet. Sau când citim poezia
cu caracter patriotic, atunci sufletul
vibrează de mândrie știind că suntem
urmașii celor care „cu plugul și cu spada”
și-au apărat moșia, au alungat peste
Dunăre „acea grindin-oțelită” în urma
căreia s-a întins „Falnic Armia Română”.
În prima parte a manifestării,
îndrăgita profesoară și colaboratoare a
noastră, Alexandrina Pascal, a prezentat
imaginea marelui poet prin ochii celor
care l-au iubit și l-au admirat, anume
Veronica Micle, Ion Creangă și Harieta
Eminovici.
În cea de a doua parte a activității,
a revenit sarcina doamnei profesor
Lucia Munteanu, la fel de iubită și de
apreciată de publicul fidel culturii,
să prezinte noua carte a poetului
Petruș Andrei, carte închinată lui
Mihai Eminescu. Aceasta se numește
,,Tinerețea fără bătrânețe a lui Mihai
Eminescu și viața sa fără de moarte”, a
fost tipărită la editura „Sfera” și a văzut
lumina tiparului datorită donatorilor și
angajaților Asociației, care au dorit să
contribuie la menținerea vie a amintirii
poetului național. Cartea a fost însoțită
de nelipsitele plachete rebusistice ale
domnului profesor Serghei Coloșenco.
• 20 iunie: Lansare de carte –
„Ironie, pandemie și folclor”
Profesorul Ion Dobrin, colaborator
foarte iubit de către angajații Asociației
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„Elena Cuza” din Bârlad, a reușit cu
sprijinul acestora să lanseze cartea
„Ironie, pndemie și umor”, carte apreciată
de către poetul Petruș Andrei, membru
al Uniunii Scriitorilor din România,
de către coordonatorul ansamblului
Răzeșii” din Pogonești, Andrei Dumitru,
păstrător de tradiții și obiceiuri și de
mulți alții. La final, scriitorul a acordat
autografe celor prezenți la eveniment.

de domnul învățător Andrei Dumitru și „
Folclorul muzical românesc și trăsăturile
sale specifice – obiceiuri de primăvarăvară –, prezentată de domnul profesor
Neculai Ghețău.
• 3 iunie - Proiectul eparhial
„Bucuria e acasă”

Au fost invitați la inaugurarea
casei și la sfintire, oamenii cu suflet
care au donat tot ce era nevoie pentru
o casã superbã, modernã și dotatã
cu tot ce este nevoie pentru un trai
decent : primarul Ioan Onel, magistratul
pensionar Mihai Nicolae (președintele
Asociației C.A.R.P. Bârlad, care a donat
mobila de sufragerie și o sobã de
teracotã pentru douã camere), medicul
Cristina Tiron (care a donat mobila de
bucãtãrie, aragazul, frigiderul, precum
și toate cele trebuincioase – vase, oale,
farfurii, linguri…), gr.brg (r) Gheorghe
Dascãlu, care a donat terenul, precum și
reprezentantul ziarului „Vremea Nouã”,
care a fost “scânteia” de la care a pornit
rezolvarea cazului celor trei copii rãmași
fãrã absolut nimic pe 27 iunie 2018.
De Ziua Copilului, după slujba de
sfinţire, Andra, Alina şi Andrei, alături de
tatăl lor, Sergiu, au primit cheile casei
din partea Părintelui Episcop Ignatie.

Proiectul „Bucuria e acasă” a
fost demarat cu binecuvântarea
Părintelui Episcop Ignatie al Huşilor şi
este coordonat de părintele consilier
eparhial Vladimir Beregoi.
Prima casă ce a fost sfinţită
şi oferită beneficiarilor se află în
localitatea Grăjdeni, comuna Fruntişeni,
Protopopiatul
Bârlad.
Beneficiarii
acestei locuinţe sunt o familie cu trei
copii a căror casă fusese mistuită de
flăcări în vara anului 2018.

• 24 iunie: Expuneri dedicate Zilei
Internaționale a Iei și Sânzienelor
Asociația noastră a sărbătorit
această frumoasă zi de vară organizând
3 expuneri, într-un decor sugestiv:
„Sânziene...ie,
floare
și
lumină”,
prezentată de doamna profesor
Alexandrina Pascal, „Ia românească, o
fascinantă poveste a unui neam și a
unui pământ strămoșesc”, prezentată
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Ziua Femeii sub semnul
#GenerațiaEgalitate în 2020
Roxana MIRON FERARU

În 2020, Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită în
data de 8 martie, a fost poziționată sub auspiciile sloganului
#GenerationEquality (Generația Egalitate) – Realizarea
drepturilor femeilor pentru un viitor egal; Organizația Națiunilor
Unite a transmis un mesaj ferm de susținere în această direcție,
punând accentul pe egalitatea de gen, pe beneficiile acestui
progres social la nivel comunitar – ”O lume cu egalitate între
genuri poate fi mai sănătoasă, mai bogată și poate avea mai
multă armonie.”
Dacă în prezent semnificația zilei de 8 martie este copleșită
de flori, cadouri, atenții, petreceri, în trecut acest moment era
expresia afirmării unor drepturi sociale și politice în rândul
femeilor, a unei evoluții vizibile a acestora în societate. Nefiind
străină de mișcările sociale de stradă, de proteste și fenomenul
activismului politic, această importantă zi din calendarul
social este marcată începând cu anul 1911. De la an la an, Ziua
Internațională a Femeii a căpătat tot mai multă recunoaștere
pe glob, atât în țările dezvoltate, cât și în cele aflate în curs de
dezvoltare. Dincolo de latura comercială a evenimentului, e bine
să le avem în minte pe aceste femei extraordinare ale istoriei,
care cu determinare și curaj, au obținut pentru semenele lor
drepturi legate de muncă, drepturi politice (dreptul la vot), la
educație sau cele de a ocupa funcții publice.
La nivel legislativ, pe plan comunitar și internațional
există o multitudine de acte normative care reglementează
egalitatea femeie-bărbat atât în sfera educațională, în câmpul
muncii, în reprezentarea publică, însă existența stereotipurilor
puternic înrădăcinate în mentalul colectiv necesită un efort
solidar al tuturor actorilor implicați în reconfigurarea societății.
Schimbarea către o generație egalitară trebuie să preceadă
cadrul legislativ, instituțional și să nu constea doar în sloganuri
pompoase, forumuri de discuții sau cercetări de gender; ea
trebuie să opereze la nivelul modului în care gândim, ne
exprimăm și ne comportăm în privința egalității de gen.
Statisticile au nevoie să fie amplificate de umanitate colectivă,
de înțelegere și justiție comunitară. Schimbarea percepțiilor
și a credințelor individuale și de grup constituie un proces de
durată, care presupune ca socializarea primară și secundară
să se alinieze principiilor nediscriminării și egalității de șanse.
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Prin eforturi susținute depuse în raportul educație formalănonformală-informală, de la cea mai fragedă vârstă, se vor crea
premisele echității și incluziunii. Femeile sunt o forță socială –
depinde de fiecare stat în parte să conștientizeze acest lucru,
să înlăture stereotipurile și discriminarea pe criterii de gen
pentru a valorifica această forță. Este nevoie de modificarea
reprezentărilor asupra femeilor, de transformarea viziunilor
politice, reevaluarea perspectivelor financiare în acest fenomen
dar și a modului de a privi antreprenoriatul. Țările care au
înregistrat progrese în această direcție au avansat din punct
de vedere educațional, social, economic și cultural, cele care
au refuzat să valorizeze categoria femeilor s-au dovedit a fi mai
puțin umane, empatice și tolerante.
Scopul prezentei expuneri nu este de a minimaliza
progresele înregistrate la acest capitol până în prezent; ele
sunt ușor de cuantificat, dar și de conștientizat în interacțiunea
cotidiană... în mod evident, însă, este loc pentru reușite cu
impact social mai puternic. În condițiile existenței decalajelor
și a unor viziuni diferențiate la integrarea oamenilor în circuitul
socio-economic, femeile continuă să aibă nevoie de acel climat
care să le permită să își manifeste potențialul în concordanță
cu resursele, capacitățile și interesele proprii, pentru a avea
același acces la recunoaștere, respect și putere. Afirmarea unui
rol activ al femeilor în societate, egalitatea de funcții și roluri
interschimbabile în sânul familiei, implicarea în organizarea
politică și reprezentarea echilibrată în funcțiile publice sunt
elemente esențiale în stimularea egalității de gen.
Tocmai de aceea, dincolo de flori, bomboane și atenții, sa ne
gândim măcar cu ocazia zilei de 8 martie la femeile care au depus
eforturi pentru ca noi, cele de azi, să ne bucurăm de anumite
drepturi și libertăți și să le onorăm prin a continua să milităm
pentru necesitatea unei „Generații egale” pe criterii de gen, cu
roluri sociale proporționate bine determinate. Mai mult decât
oda dedicată feminității la fiecare început de primăvară, atenția
și complimentele adresate celor mai importante femei din viața
noastră sunt binevenite în contextul în care conștientizăm
esența afirmării egalității de șanse pentru o societate sănătoasă.
La mulţi ani, femei din toate timpurile şi de pretutindeni!
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DOAR EA…

Mă întreb
de-atâtea ori

Mamei mele, Daria,
cea mai puternică femeie din lume.
Ana Alexandra ANDREI
Încredere, valoare, emoții,
respect, adevăr, iertare…asta
definește o femeie puternică.
Nu există un șablon, dar ea…
Întotdeauna
a
fost
puternică. De mică a simțit
nevoia să-și elibereze aripile,
nu a vrut să zboare într-un cerc
limitat. A vrut să atingă infinitul,
nu doar să aibă impresia că- l
atinge. A dărâmat toți munții care i s-au ivit în cale,
deși au fost momente în viața în care totul părea că
se năruie, momente fără mâncare sau poate zile cu
bătaie, lipsite de dragoste și respect. Pentru o copilă
nu era ușor.
Cu toate astea își găsea un echilibru. Iubea să
creeze. Farfuriile din setul cel bun deveneau piese
de puzzle pentru o nouă opera de artă. Aici își găsea
liniștea. Cerul a udat-o cu mii de vise, dar multe din
ele nu s-au implinit. A privit încercările vieții ca lecții
care au ajutat-o să nu se piardă pe ea însăși. Zilele
liniștite țineau cât o șoaptă și toată viața ei a trait pe
maginea prăpastiei, cu un curaj fantastic, simțit tot
până în cel mai ascuns loc din sufletul ei. Și-a asumat
imprevizibila și desăvârșita suferință, nefiindu-i frică
sau rușine să se avânte în necunoscut.
A trecut prin Rai și prin Iad, devenind astfel
îngerul meu care m-a înconjurat cu dragostea ei
absolută, mângâidu-mă cu zecile de aripi invizibile,
protectoare. În jurul ei aerul pare fermecat, iar cerul
devine „martorul unei mari iubiri”.
Cu mama, am devenit OM!

Alina-Mihaela ENE
Mă întreb de-atâtea ori:
Ce-ar fi pământul fără flori,
Ce-ar fi lumea fără zâmbet,
Ce-ar fi viața fără cântec?
Fericirea nu stă-n bani,
Căci nu e de vânzare;
Fericirea fi-va peste ani
Cât va exista CREDINȚĂ și IERTARE!
Lumea nu se va sfârși
Și nici Pământul nu va dispărea,
Dacă măcar un om, oricât ar suferi,
Va păstra în suflet CURATĂ, NESCHIMBATĂ:
		DRAGOSTEA!

„Ploaie, cafea şi… alte păcate “
Carmen Frățiman
O lume plină de judecători.
O lume plină de condamnați.
Ploaia și pauza de cafea par singurele fără nici o opinie.
O lume cu mască… și fără măști…
O lume cu drepturi… sub dictatura democrației…
O lume cu opozanți… ori aplaudaci înrolați…
O lume cu un deget mereu orientat…
Și ploaia… într-o pauză de cafea…
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Alexandru Ioan Cuza
- fiu al Bârladului Vasile PALADE

Numele lui Alexandru Ioan Cuza este legat de unul
dintre cele mai importante momente din istoria poporului
român și anume de Unirea Principatelor și crearea României
ca stat național modern, urmate de aplicarea unui întreg lanț
de legiuiri și reforme social-politice și economice cu un larg
ecou în sânul maselor populare.
Deși despre viața și activitatea lui Cuza s-au scris multe
lucrări și studii, totuși puține dintre acestea s-au ocupat de
activitatea sa înainte de a fi ales ca domn al Principatelor
Unite. Și mai puține sunt acele lucrări care să fi făcut
obiectul preocupărilor în legătură cu data și locul nașterii, a
copilăriei și adolescenței viitorului domn, iar atunci, când au
existat asemenea preocupări, s-a ajuns la puncte de vedere
contradictorii.
Din această cauză multă vreme în lucrările istorice sau
monografiile cu privire la Alexandru Ioan Cuza s-au păstrat
incertitudini cu privire la data și locul nașterii sale.
Astfel, în anul 1883, Moise I. Pascu, în lucrarea
„Cartea județului Covurlui”, ca și ceva mai târziu (1898)
I.G. Valentineanu, în lucrarea „Alegerea, detronarea și
înmormântarea lui Cuza Vodă”, au susținut că domnitorul
Cuza s-ar fi născut la Galați. Probabil că una dintre aceste
lucrări a fost utilizată și de către redactorii Dicționarului
enciclopedic Larousse, ediția 1968, care înscriu orașul Galați
ca loc de naștere al lui Alexandru Ioan Cuza, deși existau la
data redactării acestei ediții documente istorice care infirmă
opinia amintită.
Marele istoric român A.D. Xenopol, închină domnitorului
Cuza în anul 1903 prima mare lucrare monografică, scrisă
cu multă căldură sufletească și cu o bogată informație
documentară, în care, spre deosebire de lucrările anterioare
arată că domnitorul Cuza „a văzut lumina zilei la Bârlad”.
Lucia Borș, în monografia închinată doamnei Elena Cuza
(1940), vorbind despre locul de naștere al domnitorului,
crede că acesta a fost Hușul, iar H. Corivan, unul dintre ultimii
cercetători în materie, lasă această problemă în suspensie.
În lucrarea monografică redactată de profesorul doctor
docent Constantin C. Giurăscu intitulată „Viața și opera
lui Cuza Vodă” apărută în 1966, după ce sunt amintite
toate opiniile cu privire la locul de naștere al lui Alexandru
Ioan Cuza, fără să fie categoric, crede că A. D. Xenopol are
dreptate și lasă să se înțeleagă că nu este nicio rațiune să se
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opineze pentru o altă localitate decât Bârladul. Autorul noii
monografii aduce drept argument în favoarea Bârladului
ca fiind locul de naștere al lui Alexandru Ioan Cuza, unicul
document cunoscut la acea dată (1966): Diploma de
bacalaureat, obținută de viitorul domn în anul 1836, la Paris
și pe care stă scris „né à Berlad (Moldavie)”(născut la Bârlad
în Moldova).
Probabil că nepotrivirea cu privire la data nașterii înscrisă
în Diploma de bacalaureat și cea de pe piatra de mormânt de
la Ruginoasa Iași, l-au determinat pe Constantin C. Giurăscu
să nu fie categoric în ce privește locul (și nu data) nașterii,
continuând să caute noi mărturii documentare cu privire la
această problemă.
Așa se explică faptul că după numai 4 ani, în ediția a
doua, revăzută și adăugită, a monografiei închinate vieții și
activității lui Cuza, autorul, amintind despre incertitudinile
existente în legătură cu locul de naștere al domnitorului, să
facă precizarea că acesta nu poate fi decât Bârladul, și că nu
era nicio rațiune să se declare un alt oraș decât cel real din
amintita Diplomă de bacalaureat.
În cea de a doua ediție, autorul monografiei aduce și un
al doilea document, necunoscut domniei sale în momentul
redactării primei ediții: o fotocopie a Actului de deces al lui
Alexandru Ioan Cuza, act întocmit la Heidelberg la 15 mai
1873. Adnotarea oficială de pe actul de deces stipulează că
cel decedat s-a născut în localitatea Bârlad („dass statt…zu
lessen ist Berlad”).
Iată, așadar, că în prezent se cunosc două documente
oficiale: Diploma de bacalaureat și Actul de deces (singurele
de altfel) ambele confirmând că Alexandru Ioan Cuza s-a
născut în Bârlad.
Putem afirma acum cu tot temeiul că s-a pus capăt
definitiv incertitudinii care a existat în legătură cu această
problemă, o dată cu punerea în circuit a celor două
documente amintite, care consfințesc Bârladul ca locul de
naștere al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
De altfel, în ultima vreme au apărut unele articole și
studii, care pe baza unor documente inedite, confirmă
indirect nașterea lui Cuza la Bârlad. Astfel, într-un studiu
intitulat „Date noi privind viața și activitatea lui Alexandru
Ioan Cuza până la alegerea sa ca domnitor al Principatelor
Unite” apărut de curând în Revista arhivelor, Dumitru
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Ivănescu și Virginia Isac aduc precizări importante cu privire
la proprietățile și funcțiile deținute de tatăl viitorului domn,
postelnicul Ioan Cuza, între anii 1800-1832.
Semnificativ pentru problema de care ne ocupăm, este
faptul că din documente reiese că tatăl domnitorului Cuza
își avea casa în „mahalaua mijlocului din târgul Bârladului”.
Autorii precizează că este vorba de catagrafia, respectiv
recensământul populației din anul 1828, când postelnicul
Ioan Cuza se afla în casa sa din Bârlad, și că„este bine știut că în
recensământ nu putea fi trecut cineva care nu avea domiciliul
stabil în localitatea respectivă”. Prin urmare, la numai 8-10 ani
după nașterea fiului său Alexandru, postelnicul Ioan Cuza își
avea încă domiciliul stabil la Bârlad.
De altfel, în Bârlad, și în special în cartierul Podeni – acea

mahala de mijloc de altă dată - se păstrează vie și se transmite
din generație în generație, amintirea locului unde au fost
casele în care s-a zămislit omul care a fost domnitorul Cuza.
Inițiativa bârlădenilor, sprijiniți din plin de organele
administrative locale, vizează ridicarea unei statui a lui Cuza
Vodă la Bârlad, a unui monument și amenajarea unui mic parc
care să fie amplasate pe locul unde au fost casele bătrânești
azi dispărute, cât și alte câteva acțiuni menite să cinstească
memoria domnitorului Cuza, amintind generațiilor viitoare și
tuturor celor ce vor trece prin Bârlad, că aici a rodit vlăstarul
atât de măreț și prețuit de întregul nostru popor, Alexandru
Ioan Cuza.
Sursă: Școala Bârlădeană, 1972, p.61 – p.64

Memoria trecutului
înnobilează prezentul
Pr. Cosmin Gubernat

Consilier cultural al Episcopiei Hușilor

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a rămas în mentalul
colectiv, adeseori încărcat de legendă, ca Domnul Unirii,
figură ce s-a identificat cu năzuințele majorității românilor
din cele două provincii istorice unite în 1859.
S-a născut și a avut legături foarte strânse cu zona
Bârladului și a Hușilor, prin proprietățile pe care familia sa
le-a avut în această zonă.
Din acest punct de vedere este absolut firesc și chiar de
dorit ca personalitatea sa, și mai ales ceea ce el a ajuns să
reprezinte în memoria colectivă (unirea și dreptatea făcută
celor mulți și umili) să fie constant pusă în lumină pentru a
inspira pe mai departe.
Biserica a cultivat permanent memoria înaintașilor prin
rugăciunile și slujbele dedicate lor, prin faptul că locurile în
care ei odihnesc, cimitirele, sunt asimilate unor locuri sacre,
prin pomenirea ctitorilor și prin întreținerea și dezvoltarea a
ceea ce ei au clădit.
Cultivând memoria persoanelor, a locurilor și a faptelor,
Biserica a făcut permanent distincția între sfinți, eroi, mari
oameni de stat, artiști, monumente, etape istorice, cu
conștiința că viața fiecăruia este constituită din lumini și
umbre și că ceea ce trebuie reținut cu preponderență este cât
a reușit fiecare să investească în ceilalți, atât pe plan vertical,
în relație cu Dumnezeu, cât și orizontal, în relație cu lumea.
Fiecare colț de pământ sau clădire are valoare și prin
ceea ce a reprezentat pentru cei din generațiile anterioare,
mai cu seamă când sunt legate de nume și momente istorice
care au influențat decisiv destinul acestui popor.
Conștiința aceasta ne ajută și ne responsabilizează pe
fiecare, deoarece înțelegem mai bine faptul că tot ceea ce
facem în viață are ecou și în generațiile următoare, noi înșine
fiind, dintr-un anumit punct de vedere, „produsul” celor de
dinaintea noastră și a spațiului cultural în care ne-am născut
și trăim.
Cultivând memoria lui Alexandru Ioan Cuza și
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menționând, cu o nedisimulată mândrie locală, faptul că
domnitorul își are rădăcini în această zonă a Bârladului,
transmitem și o realitate pe care fiecare ar trebui să o
„exploateze” mai mult, anume faptul că, în ciuda ierarhizării
diferitelor regiuni și localități din țară exclusiv pe criterii
economice, provincia a dat și dă, permanent, valori cu
caracter național.
Cei care locuiesc aici nu au niciun motiv să fie încercați
de vreun sentiment de inferioritate față de cei care își arogă
centralitatea. Din contră, atât în trecut, cât și acum, valoarea
unui loc și a unei zone a fost dată de calitatea morală și
intelectuală a oamenilor.
Pe de altă parte, cu cât insiști mai mult să aduci în prezent
fapte și oameni reprezentativi din trecut, de care te simți
legat prin proximitatea locului de origine, cu atât se întreține,
mai mult, în cugetul propriu, sentimentul apartenenței la un
neam nobil.
Același sentiment ne încearcă, de pildă, atunci când
vizităm un muzeu sau o casă memorială și luăm contact
nemijlocit cu vestigii sau obiecte personale ale celor din
trecut. Prin asociere, crește și în noi sentimentul că suntem
într-un „anturaj” de soi.
Aceleași trăiri le generează și conștiința faptului că acum
200 de ani, în Bârlad se năștea primul domn al Principatelor
Române.
Nu ne-am propus să trecem în revistă realizările și
impactul pe care l-a avut domnia lui Cuza pentru istoria
noastră deoarece aceste aspecte, din toate punctele de
vedere, au fost și sunt analizate de specialiști, cu asupră de
măsură.
Trecutul și faptele celor care l-au influențat trebuiesc
analizate potrivit principiului antic, sine ira et studio.
Alexandru Ioan Cuza nu face excepție de la acest principiu.
Doar așa putem reuși să înțelegem, măcar parțial, părți ale
prezentului pe care îl traversăm.
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Cuza şi Bârladul
Prof. Marcel PROCA

ORIGINEA BĂRLĂDEANĂ A
DOMNITORULUI UNIRII
Deşi locul naşterii lui AL. I. Cuza suscită încă anumite
discuţii, în istoriografia română s-a impus, ca fiind cert,
Bârladul şi data de 20 martie 1820. În acest sens sunt o
serie de argumente ce nu pot fi eludate:
În primul rând, ne referim la Diploma de Bacalaureat
obţinută la Paris şi emisă de Universitatea Sorbona în
1835. Locul naşterii menţionat este Bârladul şi nu era nici
o raţiune să se declare un alt oraş decât cel real.
Alt document, este Almanahul de la Gotha din
1862 (document de referinţă) unde sunt trecute datele
personale ale tuturor familiilor domnitoare din Europa,
datele lui Cuza fiind trimise de secretarul personal al
acestuia prin intermediul Ministerului de Afaceri Străine
român.
Istoricul Dumitru Ivănescu a descoperit în arhivele de
la Viena datele de naştere ale cetãţeanului Al. I. Cuza cel
care şi-a achiziţionat un imobil ]n localitatea respectivă.
O alta constă în datele de pe Certificatul de deces a
lui Cuza (15 mai 1873) emis de Primăria din Haidelberg
(Germania).
Pe
acest
document s-au făcut corecturi
la solicitarea Doamnei Elena
Cuza: în locul localităţii de
naştere Bucureşti s-a trecut
Bârlad iar în loc de contesa
Rosetti, simplu Elena Rosetti.
Monumentul funerar de la
Ruginoasa înscrie şi el datele
personale ale domnitorului.
O ultimã dovadã o regãsim
în scrisoarea doamnei Elena
Cuza, soţia fostului domnitor,
din 1873, care a răspuns
mesajelor de condoleanţe
ale bârlădenilor. Acolo face
menţiunea: “Bârladul, patria
iubitului meu sot!”
În anul năşterii viitorului
domnitor, tatăl său a locuit
în casa fratelui său din Bârlad
pentru că fusese numit
ispravnic al judeţului Tutova.
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Trebuie avut în vedere şi tradiţia locului, transmisă
din generaţie în generaţ despre casele părinţilor
domnitorului pe care le-au avut la Bârlad până în jurul
anilor 1830, când părăseşte această zonă, ţinând cont
de noua sa funcţie pe care o va deţine în continuare de
pârcălab de Covurlui, cu sediul la Galaţi.

DIPLOMA DE BACALAUREAT
A LUI AL. I. CUZA
Al. I. Cuza se trăgea dintr-o veche familie
moldoveană din părţile Fălciului. Tătăl său, postelnicul
Ioan Cuza s-a născut în satul Barboşi, din ţinutul Fălciu,
în aprilie 1784. Şi-a făcut studiile la un pension din Iaşi
şi stăpânea destul de bine limbile greacă, franceză şi
rusă. Încă de tânăr, Ioan Cuza a îndeplinit diferite funcţii
publice, dând dovadă de competenţă şi corectitudine. În
timpul domniei lui Ioniţă Sandu Sturdza a fost ispravnic
al ţinutului Fălciu, Tutova şi Vaslui, până în 1830, cu
excepţia unei scurte perioade din anul 1827, când a fost
numit pârcălab de Covurlui.
În legătură cu copilăria, adolescenţa şi studiile
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viitorului domnitor, datele sunt puţine şi contradictorii.
Istoricul C. C. Giurescu consideră Al. I. Cuza a învăţat în
ţară la pensionul lui Victor Cuenim din Iaşi, alături de
Mihail Kogălniceanu, Vaile Alecsandri, Atanasie Panu,
Matei Millo şi verii săi primari: Nicolae, Ioan şi Panaite
Docan. Alţi istorici înclină spre pensionul lui Sacheti din
Galaţi, unde se afla familia postelnicului Ioan Cuza. La
sfârşitul lunii iulie 1834, cinci tineri moldoveni: Al. I. Cuza,
Vasile Alecsandri, Panaite Radu, Ioan Negulici, Nicolae
Docan plecau în străinătate pentru continuarea studiilor.
Universitatea Sorbona din Paris a emis diploma de
bacalareat pentru tânărul Cuza.Diploma de bacalaureat
a lui Al. I. Cuza a fost emisă de Universitatea Sorbona
din Paris (8 decembrie 1835) sub semnătura lui FRACOIS
GUIZOT Ministrul Instrucţiunii Publice. În act apare ca
data de naştere 12 septembrie 1818, alta decât cea de
20 martie 1820, cum au convenit majoritatea istoricilor.
A absolvit bacalaureatul cu calificativul “lăudabile”. S-a
înscris ulterior la Facultatea de drept din Paris, cursuri pe
care nu le-a finalizat. În perioada 1837-1839 se pare că a
urmat şi cursuri de filosofie la Academia Mihăileană din
Iaşi. În 1840, Al. I. Cuza s-a încadrat în armată cu gradul
de cadet, de unde a demisionat doi ani mai târziu. După
1842, în viaţa civilă, îl regăsim Prezident al Judecătoriei
Covurlui.
Cuza a participat la evenimentele revoluţionare din
27 martie 1848 de la Iaşi: este prezent la adunarea din faţa
hotelului Petersburg unde a luat cuvântul protestând
împotriva guvernării domnitorului Mihail Sturdza;
unul din semnatarii Petiţiei Proclamaţiune a boierilor
moldoveni în 35 de articole; este în fruntea rezistenţei
opuse de revolutionarii strânşi în Casa Mavrocordat,
armatei trimise de domnitor. Cu acest prilej a rostit
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memorabilele cuvinte:”Dar, fraţilor! Să murim! Dar, să
ne pregătim să murim. Cu moartea noastră trebuie să
deschidem un viitor naţiei noastre vrednic de mărirea
trecutului srămoşilor noştri. Români! Astăzi toate naţiile
învie, trebuie să învie şi a noastră”.
În anii luptei pentru Unire, apropiat de noul domnitor
al moldovei Grigore Ghica, Cuza a ocupat din nou slujbe
în magistratură şi administraţie. În timpul căimăcămiei
lui Nicolaie Vogoride a fost reconfirmat în fucţia de
părcălab de Covurlui şi înaintat rapid în grade militare.
Cu toate acestea Al. I. Cuza, în faţa uneltirilor separatiste
ale caimacanului, cu sprjinul Turciei şi Austriei, nu a ezitat
să-şi dea demisia din funcţia de pârcălab, demisie ce a
avut un mare răsunet în ţară. Ales membru al Adunării
ad-hoc din Moldova, Al. I. Cuza a susţinut constant cauza
naţională şi programul înoitor al mişcării unioniste. La
sfârşitul anului 1858 deţinea gradul de colonel şi funcţia
de hatman (conducător) al întregii armate din Moldova.

Lupta pentru Unire la Bârlad
Grădina Publică nu reprezenta doar spaţiul unor
petreceri populare, cu muzică şi dansuri, ci şi al unor
manifestări publice: exerciţii şi parade militare, diverse
solemnităţi, adunări populare. Astfel de locuri aveau, deci,
funcţii multiple, inclusiv cea de coagulare civică. În 1857,
în anii luptei pentru Unire, parcul bârlădean a devenit o
adevărată „tribună” în care a fost promovat dezideratul
naţional al vremii. În acel moment, partida naţională
locală a profitat de sărbătoarea ce reunea potrivit tradiţiei
lumea din oraş: “pentru a face manifestare naţională…
şi plătind lăutarilor îi sili să cânte
Hora Unirii, ce era interzisă la acea
epocă de a fi cântată în locurile
publice. Pe la ora 5 p.m., era plină
grădina de lume, când iată că apare
Comitetul Unionist la havuz. La
auzul fermecătoarelor sunete s-a
iscat un entuziasm de nedescris, în
public. Ispravnicul timpului, Alecu
Dia, cu slujbaşi ce erau în grădină,
au trebuit să plece prin fundul
grădinii, ca să nu fie expuşi mulţimii
ce se îmbătase de bucurie. Membrii
comitetului unionist, cu muzica în
frunte, urmaţi de mulţime, au venit
în centrul oraşului unde s-au adus
vase cu vin şi s-a încins o horă ce
a ţinut toată noaptea la lumina
putinilor de păcură ce ardeau şi
iluminau sărbătoarea”. Se reedita,
astfel, la alte proporţii, desigur,
modelul din 1848 al Marilor
Adunări populare de pe câmpiile
de la Filaret şi Blaj.
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Doamna Elena Cuza –
simbolul carității românilor
Nicolae Ionescu

Doamna Elena Cuza de la nașterea căreia se împlinesc
în luna iunie 195 de ani este, desigur, cea mai reprezentativă
personalitate feminină a românilor. Deși era o fire retrasă,
introvertită, conservatoare, iar cei din jur nu o considerau
o femeie atrăgătoare, mică de statură cu ochi negri,
sprâncene pronunțate și păr bogat cu o cărare pe frunte,
a fost iubită pentru acțiunile caritabile, îndeosebi asupra
copiilor orfani și nevoiași. S-a bucurat în timpul vieții de
simpatia împăratului Napoleon al III-lea și a împărătesei
Eugenia, a prietenilor domnitorului Al. I. Cuza, a regilor
Carol I, Ferdinand și a soției sale, Maria. A fost stimată
de mari personalități precum Vasile Alecsandri, Dimitrie
Bolintineanu, Nicolae Iorga și A.D. Xenopol.
A văzut lumina zilei la 17 iunie 1825, în capitala
Moldovei, Iași. Părinții săi au fost Iordache Rosetti
postelnicul și Ecaterina, fiica logofătului Dumitrache
Sturdza din Miclăușeni. Familia Rosetti a dat țării mari
oameni politici și de cultură, înrudindu-se cu renumitele
familii boierești ale vremii: Catargiu, Balș, Sturdza și
Cantacuzino. Iordache Rosetti era fiul marelui vornic din
ținutul Vasluiului, care întărea ramura bărbătească a familiei
Rosetti-Solescu. Elena Cuza petrece copilăria la conacul de
la Solești ( construit în 1827), împreună cu frații și surorile
sale: Theodor, Zoe, Dumitru și Constantin.1 Astăzi, din
nefericire conacul aflat la 15 Km de Vaslui este într-o stare
accentuată de degradare, din cauza problemelor juridice
legate de moșenitori și a neglijenței autorităților. L-am
văzut de curând, fiind în apropierea școlii din comună
care arată bine. După aceea, m-am recules la mormintele
mamei și a primei doamne a României, recent restaurate
de Consiliul Județean Vaslui.
Mama sa, Ecaterina, avea o înfăţişare aspră, hotărâtă,
dar era dreaptă şi foarte religioasă. A fost o mamă
autoritară și aici la Soleşti, sub îndrumarea ei a început
educaţia Elenei, care va continua la Miclăuşeni în reşedinţa
bunicului Dumitrache Sturdza. La vârsta de şapte ani,
Elena a fost trimisă la Şcheia, la Colegiul particular al
fratelui Ecaterinei, Constantin Sturdza şi al soţiei acestuia,
Agripina. Aceştia angajaseră profesori şi guvernante
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pentru copiii lor.
La 14 ani, după terminarea Colegiului particular de la
Şcheia, Elena Rosetti nu se întoarce la Soleşti, după cum
ar fi dorit, ci pleacă la Iaşi împreună cu verişoarele sale şi
cu mătuşa Agripina pentru a-şi desăvârşi educaţia. La Iaşi,
Elena Rosetti mergea adesea la casa verișoarei sale Didiţa
Mavrocordat, unde se adunau tinerii culţi din acest oraş.
Aici îi cunoaște pe Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi,
Costache Negri, Matei Millo și alții2. La vârsta de 19 ani,
Elena l-a cunoscut pe Alexandru Ioan Cuza. Probabil, l-a
întâlnit în casa Didiţei Mavrocordat, cu al cărui soţ fusese
coleg la Institutul Cuenim din Iaşi sau la balurile lui Nicolae
Cantacuzino.
De statură mijlocie, cu o înfăţişare plăcută, trăsături
regulate, ochi albaştri şi păr castaniu buclat, Alexandru
Cuza plăcea tuturor de la prima vedere. Foarte inteligent,
spiritual, cu purtări simple, familiale, era primit în toate
saloanele, cu deosebire de femei, care-l găseau curtenitor
şi vesel. Cuceritor când voia, prietenos cu cei de aproape,
lua parte la mai toate petrecerile unele din ele destul
de scandaloase pentru cei ce ţineau la buna lor faimă...
”Îndată după revenirea în ţară, când slăbiciunile lui nu erau
încă prea mult cunoscute, întâlni pe Elena Rosetti, care,
deşi nu era o fată bogată, făcea parte din protipendadă
şi avea întinse legături de rudenie cu cei care conduceau
Moldova. Alexandru Cuza nu era un om de interes,
luându-se mai mult după îndemnul inimii decât al raţiunii,
privi totuşi pe această mică boieroaică ca o partidă bună
pentru începutul carierei sale funcţionăreşti”.3
Elena Rosetti şi Alexandru Ioan Cuza s-au căsătorit la
Soleşti, la data de 30 aprilie 1844, după Paște, la biserica
familiei soției. Rar se întâlnesc două făpturi mai diferite.
Crescută de o mamă aprigă şi autoritară, Elena avea o fire
cu totul opusă soţului ei: domoală, retrasă, cumpătată,
cam stângace şi puţin timidă. Lipsită de încredere în forţele
proprii era stăpânită în societate de puternice complexe
de inferioritate.
Imediat după căsătorie, tinerii însurăţei s-au mutat
la Galaţi. Aici, trăiau alături de părinţii lui Alexandru: Ioan
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şi Soltana (născută Cozadini ), dar aceştia erau deseori
plecaţi la moşia Bărboşi din Fălciu sau la Iaşi. Pe atunci,
Alexandru era judecător al ţinutului Covurlui şi era ocupat
mai tot timpul. Astfel, Elena petrecea mult timp singură.
Nu prea ieşea în societatea din Galaţi, deşi mama sa o
îndemna mereu să iasă şi să-şi facă prietene. În schimb,
Elena cerea des detalii despre Soleşti.
În anul 1848, au izbucnit mişcări revoluţionare şi
în spaţiul românesc. Alexandru Ioan Cuza a participat la
evenimentele din 1848. La 29 martie 1848 este arestat la
Iaşi şi, alături de alţi 11 fruntași ai revoluţiei din Moldova,
au fost trimişi sub escortă la Galaţi, de aici urmând să fie
încredinţaţi autorităţilor turceşti de la Măcin. În timpul
acestor evenimente, Elena se afla la Soleşti. Imediat ce
a aflat această veste a plecat la Galaţi. Deşi avea doar 23
de ani, era decisă să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a-şi
salva soţul. Şi-a amanetat toate bijuteriile pentru a face
rost de banii necesari salvării lui. Ajungând la Galaţi, Elena
a mers la consulul englez Cuminghan, prieten al familiei
şi simpatizant al ideilor politice revoluţionare. Intrând în
legătură cu legaţia engleză de la Brăila, Cuminghan reuşi
să devieze traseul la Brăila, unde cei 12 revoluţionari au
fost debarcaţi.
Alexandru Ioan Cuza nu se mai poate întoarce în
Moldova. El merge mai întâi în Transilvania, unde participă
la Marea Adunare Națională de la Blaj din 3-5 mai 1848,
apoi trece în Bucovina, la Cernăuţi, găsind adăpost în casa
lui Eudoxiu Hurmuzachi. Mai târziu, revine în Moldova în
timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica
La scurtă vreme după ce Cuza a fost numit pârcălab la
Galaţi, în 1852, au apărut primele neînțelegeri în căsnicia
lor. Farmecul şi veselia naturală ale lui Cuza atrăgeau
femeile din societatea gălăţeană şi cea ieşeană, faţă de
care el nu rămânea indiferent. Cum alesul celor două
Principate de la 1859 avea nevoie de o locuinţă potrivită
la Iaşi, a fost închiriată casa spătarului unionist Mihalache
Cantacuzino din Uliţa Mare (azi, Lăpuşneanu) care, în

zilele noastre, adăposteşte Muzeul Unirii. Numeroasele
sale infidelităţi au devenit subiect de bârfe, ajunse şi la
urechile mamei Elenei. Cu ajutorul mamei sale, Elena face
faţă rezonabil îndatoririlor ei de principesă domnitoare,
implicându-se în numeroase acţiuni de binefacere şi
educare a populaţiei sărace.
Flirturile soţului cu diverse femei o amărau tare mult.
Mai tânără cu vreo 7 ani decât doamna Elena, cochetă,
inteligentă şi figură încântătoare cu ochi fascinanţi, Maria
Obrenovici făcea furori prin saloanele vremii. Având
cunoştinţe politice şi vorbind limbi străine, datorită traiului
în lumea curţii sârbeşti refugiată în Valahia, l-a fermecat cu
uşurinţă pe chipeşul Cuza Vodă.
Aventura soţului cu Maria Obrenovici a determinat-o
să plece din ţară pentru o perioadă. Trei ani a durat
autoexilarea Elenei. Trece prin Paris, Roma, Neapole,
Veneţia, Torino, Milano și în acest timp se ocupă de
educaţia celor trei nepoţi ai ei, copiii surorii sale Zoe, soţia
lui Iordache Lambrino, care murise de timpuriu. În calitate
de principesă domnitoare, Elena are şi unele contacte
diplomatice. De exemplu, împăratul francez Napoleon al
III-lea i-a făcut o primire triumfală la palatul Tuileries şi i-a
acordat o audienţă de peste o oră.
Ce anume a determinat-o pe Elena Cuza să revină,
incognito, în primăvara lui 1862, dupa trei ani de absenţă?
Pot fi mai multe explicaţii. Or fi înduplecat-o argumentele
mamei şi prietenilor care îi explicau că absența ei provoca
un scandal şi îl lipsea pe Cuza de sprijin. Totodată, făcea
astfel jocul inamicilor soţului, expunându-l influenţei
camarilei condusă de directorul Poştei, Liebrecht. Adevărul
este că Elena îl iubea încă pe Cuza, în ciuda infidelităţilor
lui.
La această atitudine mai combativă a contribuit şi
schimbarea survenită în personalitatea Elenei. La Paris
a acordat o mai mare atenţie aspectului ei exterior, s-a
îmbrăcat cu mai multă grijă şi a căpătat gusturi sofisticate,
a citit intens şi era mai bine informată asupra problemelor

Palatul Elenei Cuza
de la Soleşti, astăzi.
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politice şi sociale ale timpului. Devenind o femeie hotărâtă,
a început să iasă din umbra mamei, dezvoltându-şi o
personalitate bine conturată.
Elena a revenit în ţară în anul 1862. Îl ia prin
surprindere pe soţul ei care o ştia timidă şi stângace. Spre
surpriza lui, Elena devenise stăpână pe mişcările şi vorbele
ei. Cuza a fost încântat şi impresionat de această Elena
“renăscută”, fiind încurajat şi de sfetnicii săi apropiaţi “ între
care Alecsandri şi Costache Negri “ să îi acorde soţiei sale
încă o şansă. Simbolul acestei împăcări a fost Palatul de la
Ruginoasa. Aici era locul de refugiu, unde Elena putea fura
câteva momente de fericire, în intimitate cu soţul ei. Şi,
lucrul cel mai important, era enclava unde rivala ei, Maria,
n-a avut voie să pătrundă vreodată.
Elena s-a străduit din răsputeri să se ridice la nivelul
aşteptărilor şi al îndatoririlor sociale ce îi reveneau ca
prima doamnă a ţării. Lua parte la ceremoniile de la
Palat, prezida dineuri, organiza baluri şi spectacole de
teatru, alături de soţul ei, primea personaje importante în
audienţe particulare. Totuşi, ea a rămas o conservatoare,
care socotea că încă nu sosise momentul ca femeile să ia
parte activă la viaţa politică.
Elena începe să viziteze aşezămintele publice,
instituţiile de binefacere şi cultură. În apartamentul ei a
fost amenajată o cameră unde confecţiona îmbrăcăminte
pentru cei sărmani pe care o dădea preoţilor să le împartă
săracilor, fără a preciza de unde vin. Când domnitorul Cuza
a cumpărat Palatul de la Ruginoasa în 1862, doamna Elena
s-a ocupat de înzestrarea şi mobilarea sa .
Împreună cu doctorul Carol Davila, Elena cerceta
aşezămintele de binefacere din Bucureşti şi văzând că
numărul orfanilor este foarte mare, s-a decis să pună
bazele unui nou aşezământ după planurile mitropolitului
Filaret II, dăruind la început suma de 1000 de galbeni din
caseta particulară. La 29 iulie 1862 a fost pusă piatra de
temelie a Azilului „Elena Doamna”de la Cotroceni.
Vasile Alecsandri impresionat de acțiunile caritabile
ale primei doamne a donat azilului colecţia sa de poezii
populare, care au fost publicate în ediţie de lux pentru
boieri şi pe hârtie obişnuită pentru populaţia de rând. Banii
obţinuţi din vânzarea cărţii au fost utilizaţi la construcţia
azilului.
În 1864, Alexandru Ioan Cuza a trebuit să facă
faţă inundaţiilor Dâmboviţei şi a participat la salvarea
gospodăriilor ameninţate de ape. Acestea au fost ocazia
potrivită ca domnul să-şi aducă la Palat pe Alexandru, fiul
născut de Maria Obrenovici, pe care l-a prezentat soţiei ca
fiind un orfan salvat de la înec, pe care dorea să-l păstreze
până la găsirea părinţilor. Dar Elena ştia cine este copilul şi
i-a scris soţului că nu va fi de acord cu înfierea acestui copil
şi că preferă divorţul în locul glumelor pe seama sa.
Deşi era hotărâtă la început să nu facă nici un
compromis în acest sens, Elena s-a răzgândit, când asistă
din balcon la o întâlnire a lui Cuza cu ţăranii veniţi la
Ruginoasa, în septembrie 1864, să-i mulţumească pentru
legea rurală, considerând „păcatul“ minor, pe lângă marele
acte patriotice. Astfel, generoasă, i-a îndeplinit dorinţa
spunându-i că înfiază copilul din datorie de suflet „cum tu
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îţi faci o datorie de sânge“. După înfierea copilului, Elena
s-a dedicat total îngrijirii acestuia, ocupându-se mai puţin
de fapte caritabile ca mai înainte. Treptat, copilul îi deveni
foarte drag.
La Bucureşti, la palatul de la Cotroceni, Maria
Obrenovici îşi făcea foarte des apariţia, motiv pentru
care doamnele din înalta societate începuseră să se
îndepărteze de Elena. În 1865, soţii Cuza l-au înfiat pe
Dimitrie, al doilea copil al domnului cu Maria Obrenovici.
Din nou umilinţe pentru principesa Elena.
La 11 februarie 1866, Cuza a fost nevoit să abdice.
Înainte de a pleca în exil, Elena mai vizitează o dată
Azilul „Elena Doamna” pentru a-şi lua rămas bun de la
colaboratorii ei de aici. Urcat într-o trăsură specială,
în seara de 13 februarie 1866, ex-domnitorul păzit de
trei militari era condus la Predeal şi exilat peste graniţă.
Spre surprinderea tuturor, pe drum i s-a alăturat şi Maria
care a plecat de bunăvoie cu omul proscris, care nu mai
reprezenta nimic pentru o femeie interesată de mărire,
cum o categoriseau contemporanii.
Deşi era bănuită că ar fi fost unealtă a complotiştilor,
nu a dat nici o lămurire. A păstrat legea tăcerii. La 26
februarie 1866, Elena a sosit la Braşov, de unde trebuia
să plece cu soţul ei. Dar, aici află că soţul ei plecase,
dând-o drept soţie în faţa autorităţilor de la graniţă pe
Maria Obrenovici. Familia sa insista ca Elena să divorţeze
de soţul necredincios. Dar Elena preferă să plece după
Cuza, fiind sigură că soţul ei îşi iubea foarte mult copiii
şi pe ea o respecta destul de mult ca să rupă în cele din
urmă legătura cu Maria Obrenovici şi să-şi crească copiii
în siguranţă.
În aprilie 1869, Elena se afla în străinătate alături de
soţul ei, dar este nevoită să revină la Soleşti din cauza
stării critice a mamei sale care va muri curând. După
înmormântare, Elena s-a întors la soţul şi la copiii adoptaţi.
În 1870, ei s-au mutat la Florenţa, iar în 1873 la Heidelberg
în Germania. Pe drum, la trecerea Munţilor Alpi, Cuza
răceşte ceea ce îi agravează boala. La 15 mai 1873, la trei
zile după sosirea la Heidelberg, Cuza a murit sub privirile
soţiei sale.
După înmormântarea soţului, Elena, împreună cu
Alexandru şi Dimitrie, se stabilesc la Paris. Aici, Alexandru
urmează facultatea de drept şi unele cursuri de istorie. În
1882, Elena se întoarce la Ruginoasa. În anul 1880, Elena
Cuza a înființat la Iași Spitalul de copii „Caritatea”, într-un
imobil cumpărat de fratele ei, Constantin Rosetti. Clădirea
există şi azi, acolo funcţionând Spitalul de Urgenţă.
În anul 1888, fiul mai mic, Dimitrie, suferind de o boală
de piept, se împuşcă. Elena îl înmormântează la Ruginoasa,
alături de tatăl lui. În anul 1889, celălalt fiu se căsătoreşte
cu Maria Moruzi, pleacă în călătorie de nuntă şi moare la
Madrid, după ce îşi făcuse testamentul în favoarea soţiei.
Ajunsă moştenitoare a întregii averi a lui Cuza, implicit
a moşiei Ruginoasa, Maria Moruzi a marginalizat-o pe
Elena Cuza, fapt care o determină să părăsească pentru
totdeauna acest loc.
După 1890 a făcut multe donaţii. Într-o scrisoare
trimisă doctorului Serfioti, în decembrie 1894, Elena Cuza
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preciza că va trimite prin intermediul Băncii Naţionale
suma de 1.000 de franci, donaţie anuală pentru Spitalul
„Elisabeta Doamna - Caritatea Gălăţeană”. Ultimii ani
de viață, când toţi cei dragi muriseră, i-a petrecut într-o
casă modestă din Piatra Neamț. Ducea un trai auster,
dar faptele filantropice le-a continuat până la moarte. În
fiecare sâmbătă împărţea bani săracilor care se strângeau în
faţa casei. Din venitul anual de 120.000 de lei oprea pentru
cheltuielile curente și pentru sprijinirea săracilor suma de
20.000 de lei, restul îl dona către spitalul din Piatra Neamţ,
Băile Populare şi Spitalul „Caritatea” din Iaşi.4
Elena Cuza a sprijinit şi dezvoltarea învăţământului
gălăţean. La rugămintea învăţătorului Ştefan Chimet,
în 1881, a contribuit cu suma de 5.000 de lei la înălţarea
Şcolii „Cuza Vodă”, situată în apropierea portului. Tot atunci
a donat un bust de bronz al domnitorului, „opera unuia
dintre cei mai cunoscuți sculptori francezi”, care acum se
află în curtea Muzeului Judeţean de Istorie din Galaţi. Cu
puţin timp înainte de moarte, a dispus refacerea bisericii
din Ruginoasa şi a sprijinit iniţiativa ridicării unui bust al lui
Alexandru Ioan Cuza la Mărăşeşti. A făcut demersuri şi a
mutat rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Alexandru
Ioan Cuza în cripta bisericii de la Ruginoasa.
În dimineaţa de 2 aprilie 1909, la ora 5, și-a dat
sfârșitul, desfăcându-se de legăturile sale pământeşti. (…).
Smerenia acestei doamne este demnă de reţinut: fu îmbră
cată în rochia neagră, pe care şi-o pregătise singură. (…) În
urma morţii sale, Mitropolitul Moldovei trimise ordine ca
pe tot întinsul Moldovei să se tragă clopotele bisericilor
şi mânăstirilor, „pentru ca râul, pădurea şi muntele să
afle că a murit Doamna Elena Cuza”. A fost îngropată în
cripta familiei de la Solești, alături de mama sa pe care
o venera, iar înmormântarea a fost modestă, așa cum i-a
fost și viața, fără prezenţa personalităţilor vremii, așa cum
s-ar fi cuvenit, iar slujba a fost săvârşită de un singur preot.
Nicolae Iorga scria la moartea ei: „A murit la Piatra Neamț
femeia ideal de bună și de modestă care a fost Măria Sa
Doamna Elena, tovarășa lui Vodă Cuza. Orice laudă, orice
semn de durere par nepotrivite faţă de măreaţa simplitate
a fiinţei pământeşti care, trăind printre noi, cei plini de
neajunsuri şi păcate, a dus o viaţă cerească, asemenea
îngerilor”.5 De asemenea, Alexandru D. Xenopol adresa un

emoţionant mesaj tuturor românilor de a veni la Soleşti
să salute „mormântul în care se va odihni acea care a fost
Doamna Elena Cuza”: „Să arătăm azi rămăşiţelor acestei
sfinte, că în piepturile româneşti nu s-a sleit sângele
recunoştinţei. Să o însoţim cu toţii cu făclii de doliu pe
aceea care Sfântă a fost Elena Cuza, sfântă prin înfrângerea
durerilor omeneşti, sfântă prin dragostea ei către săraci şi
nevoiaşi, sfântă prin viaţa ei de pustnic pe care a dus-o.”6
Așadar, Elena Cuza, soţia domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, a rămas în amintirea colectivă drept o persoană
blândă, de o mare fineţe sufletească, smerită, credincioasă,
preocupată de multe acte filantropice. Între acestea, a
întemeiat Azilul „Elena Doamna” pentru copiii orfani din
Bucureşti, a făcut donaţii personale, a organizat strângerea
unor fonduri pentru diverse nevoi obşteşti şi a manifestat
grijă pentru ridicarea unor şcoli şi spitale. Apelativele
„minunata principesă” şi „doamna tuturor românilor” nu
erau deloc exagerate în privinţa soţiei domnului Unirii,
dacă cercetăm faptele ei pline de bunătate şi milă creştină.
Întreaga viață a Elenei Cuza a fost model de înțelegere, de
virtute, demnitate și devotament, numele ei înscriindu-se
la loc de cinste alături de al domnitorului Alexandru-Ioan
Cuza. Principesa Elena Cuza a fost o martirã, demnã de
respectul neamului românesc.
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Vaslui, 2002.
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Ştiaţi că...
....Asociaţia C.A.R. Pensionari a luat
denumirea de „Elena Cuza” în anul 2012?
Denumirea Asociației a fost dispusă de Consiliul
Director prin Hotărârea nr. 26 din 28 aprilie 2012,
aprobată de Adunarea Generală Ordinară Anuală
a Reprezentanților Membrilor prin Hotărârea nr. 2
din 29 aprilie 2012.
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Întotdeauna va fi nevoie
să întoarcem pagina istoriei
Gl.bg.(r) Neculai Rotaru

Data de 29 aprilie, este ziua în care, an de an, în onoarea
tuturor militarilor români care au luptat și si-au dat viața
pentru apărarea scumpei noastre patrii – sărbătorim Ziua
Veteranilor de Război. Această dată amintește faptul că la
29 aprile 1902, Regele Carol I a recunoscut, pentru prima
dată, în mod oficial, titlul de veteran de răazboi, acordat
celor care erau supravețuitorii Războiului de Independență.
La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902
prevedea: „Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure
liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se vor pune
la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru
generaţiile viitoare’’. Astfel, pentru cei cca. 48000 de
supravețuitori ai Războiului de Independență, în care cca.
10000 și-au dat viața pentru independența patriei, urma
să li se asigure, pe lângă acest onorant statut și mijloace
pentru un trai decent şi diferite alte înlesniri, în semn de
recunoaştere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă.
Începând cu anul 2008, în baza HG nr. 1222/10.10.2007,
publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, este celebrată, în
fiecare an pe 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Război, în semn
de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea
independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a
intereselor României.
Ostașul român, din toate timpurile, și-a îngemămat
faptele cu soarta neamului românesc îndeplininduși misiunea nobilă de a apăra unitatea naționala și
integritatea teritorială a statului român. Această zi de
29 aprile ne va reaminti nouă și generațiilor viitoare de
șirul eroilor neamului, trecuți la cele veșnice în vremurile
îndepărtate ale istoriei noastre, de toți eroii noștri care
rămân pilde vii de eroism și sacrificiu suprem pentru
patrie; fie în Războiul de Independență, fie în primul
Război Mondial a cărui îzbândă a fost finalizată cu făurirea
României Mari dar plătită cu jertfa a peste 335000 de morți
și dispăruți și peste 75000 de invalizi de război, fie în cel de
Al doilea Razboi Mondial când, de asemenea, moartea a
peste 92000 de militari și rănirea a peste 33000 a însemnat
o nouă tragedie pentru armata României.
Astăzi, când sentimentele de dragoste de patrie și
patriotism au devenit cam deșuete și perimate chiar,
când nici manualele de istorie nu mai au un conținut care
să cultive aceste sentimente ( ore de ce!?) se cuvine, cu
atât mai mult ca, întotdeauna să întoarcem pagina istoriei
pentru a culege aceste fapte mărețe ale înaintașilor noștri
și a le pune drept pilde de urmat pentru generațiile de azi
și de mâine. Să nu uităm niciodată că strămoșii noștri au
trăit profund cu sentimentul dragostei de patrie în suflet,
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motiv pentru care si-au sacrificat chiar viața pentru viitorul
acestei țări și soarta generațiilor viitoare.
Avem obligația morală și datoria să îi respectăm și
să îi apreciem pe părinţii, bunicii şi străbunicii noştri care
au luptat pentru ca noi să trăim astăzi într-o ţară liberă şi
independentă; să învăţăm lecţia lor de patriotism şi s-o
transmitem generaţiilor viitoare, împreună cu valorile
care îi caracterizează pe veteranii de război, respectiv
devotamentul şi spiritul de sacrificiu!
Veteranii de război rămân legende vii, caractere și
personalități care trebuie nu numai apreciate ci chiar
venerate permanent și nu doar la aniversări când îi invităm
să depună o coroană la un monument.
Prin felul domniilor lor de exprimare constatăm că
au plecat pe front cu hotărârea de a-și face datoria față
de patrie, tăcuți dar îndârjiți au strâns din pumni și prin
ploaia de gloanțe care le-au împuținat efectivele au ținut
drapelul patriei în mâini și cu dragoste de țară au luptat
până la victoria finală.
Atât eroismul cât și jertfa lor trebuie să rămână pilde
de urmat cel puțin pentru cei care mai cred în patrie,
patriotism și curajul de a se jertfi pentru țara sa.
De la an la an, rândurile veteranilor de război, mai
exact a supraviețuitorilor celui de Al Doilea Război
Mondial, se reduc prin trecerea lor în neființă. Dacă stai și
le analizezi comportarea și sentimentele care îi încearcă,
făra excepție, vei constata faptul că nu au uitat nici
acum ororile frontului și, cu mândrie și un sentiment de
adevărată dragoste de țară, îi veți auzi spunând că și-au
apărat patria ca o datorie de onoare.
Majoritatea veteranilor de război refuză să-și
conștientizeze și, mai ales, să își aclame eroismul de care
au dat dovadă pe câmpul de luptă. Pentru ei, totul a fost
un act firesc, o datorie sfântă față de țară care, în acele
momente, se afla în pericol de a-și pierde independența
și libertatea ceea ce însemna pentru ei și urmașii lor bunul
cel mai de preț al existenței poporului român pe aceste
meleaguri.
De aceea îi vei auzi povestestind despre luptele la care
au participat, despre camarazii căzuți la datorie, despre
greutățile frontului pe care a trebuit să le depășească și
asta, spun ei, spre folosul generațiilor următoare. Această
atitudine, de înaltă ținută morală, de înalt patrotism am
întâlnit-o în orice garnizoană, pe unde obligațiile de
serviciu m-au purtat. Fie Ploiești, fie Sibiu sau Bârlad,
aceiași atitudine demnă de prețuire și admirație, aceiași
bucurie că au reușit să își apere țara, aceiași poveste
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despre hotărârea de învinge pe cei care au atentat la viața
românilor. Cum să-i numim cel mai exact? Categoric ei
sunt adevărații patrioți ai neamului nostru, cei care ne dau
o lecție de cum trebuie să ne îndeplinim datoria față de
țară atunci când aceasta o va cere!
Îmi amintesc cu plăcere cuvintele veteranului
de război Romu – Dumitru Vasilache (Dumnezeu să-l
odihnească în pace!), fost ofițer de artilerie pe frontul de
est și de vest care, la o întâlnire cu veteranii din garnizoana
Ploiești, de prin anii ’80, relata cu mândrie despre faptele
de arme ale camarazilor săi și mai modest despre ale sale,
fără a se plânge de greutățile înfruntate în toată acea
perioadă.
„– Am ieșit ofițer de artilerie sublocotenent și am plecat
pe front la nici 21 de ani și am intrat direct în batăliile purtate
dincolo de Prut. Ulterior, cam prin martie 1944, venisem de la
răsărit la vest. Eram pe lângă Iași. Acolo era linia cu dușmanii
de atunci, cu care am devenit prieteni ulterior…
Vreau să știți și să conștientizați că România dăduse
foarte multe jertfe de care nici artileria română nu a scăpat
iar aceste pierderi se făcuseră foarte simțite și ne îngreunau
conducerea focului subunităților de artilerie. Ca atare, am
făcut frontul în doi, practic: un comandant de baterie, la
observator, și un sublocotenent în bateria de tragere, cu care
se rula comandantul, când era cazul. Sublocotenentul era
subsemnatul. Eram un punct de observare înaintat.
A survenit 23 august, ne-am reconsiderat aliații și am
pornit către vest. Pentru mulți din situația mea a fost un
răstimp de confuzie. Sigur că noi, trupele românești, nu am
fost amestecați cu nemții, dar este o nuanță.
Tot ce poate însemna mai rău este războiul. Doar credința
în Dumnezeu m-a ținut. Nu am fost rănit. Comandatul meu,
atunci când s-a rupt frontul în zona noastră, se retrăsese,
pentru că noi am fost înconjurați. Când ești înconjurat, ce
poți să faci? A fost rănit, a fost sfârtecat, a căzut la vreo 50
de metri de noi.Noi eram la pământ și schimbam focuri cât
se putea într-o situație în care eram copleșiți de dușman.
Doi sergenți – niște eroi – au reușit să îl recupereze târâș. Au
câștigat o viață, deoarece comandantul a supraviețuit. Așa
ceva nu poți să uiți niciodată’’
Astăzi, mă întreb cu oarecare jenă, câți dintre noi
ar mai putea reproduce gesturile acestor modele de
patriotism?
Anul 1993, este anul când luând comanda Garnizoanei
Bârlad, aveam să constat cu aceeași bucurie că și Bârladul
își avea, la acea dată, un grup de 42 de veternai de război
care, de fiecare dată, răspundeau prezent la activitățile
pe care garnizoana le desfășura cu prilejul sărbătorilor
naționale și nu numai.
Nu am cum să uit că, la rugăminte și îndemnul
domniilor lor, și în special a domnului veteran de razboi
Voiculescu Gheorghe, de a aduce în actualitate fapte
de vitejie ale ostașilor români despre care s-a vorbit
întotdeauna mai puțin, respectiv în campania din est (să
o faceți domnule comandant acum cât mai aveți pe cine
invita dintre cei care mai trăim! – a fost sfatul domnului
Voiculescu) am organizat la Cercul Militar Bârlad două
întâlniri cu participanți la campania din est, unde
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generalul Bărboi ( Dumnezeu să-l odihnească în pace!),
alături de alți veterani, inclusiv bârlădeni, ne-au oferit
nouă, militarilor din garnizoană dar și civililor participanți
detalii despre acestă campanie cu caracter de adevărată
noutate. Adevărate lecții de istorie miltară ne-a fost dat
să ascultăm și să reflectăm la toate faptele de arme și
să desprindem concluzia că deși condițiile de dotare și
echipare ale armatei române erau destul de modeste,
faptele de eroism cu care au luptat ostașii noștri au fost la
mare înălțime.
Poate mai mult ca oricând, atunci am înțeles că pentru
curajul şi spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă
acești veterani în timpul războiului, pentru faptul că nici
gloanțele inamicului și nici greutățile pe care le supotau
din cauza intemperiilor naturii nu i-au oprit să-și dea chiar
viața pentru apărarea pământului strămoșesc, toți aceștia,
merită cele mai alese sentimente de prețuire și admirație.
Pentru aceasta, atunci, acum și oricând avem obligația
de le purta recunoștința și prețuirea noastră pentru că,
astăzi, dotorită lor, trăim într-o țară liberă.
Timpul nemilos și-a pus amprenta și astăzi nu mai
avem ocazia să întâlnim nu 42 dar nici măcar jumătate
dintre veteranii bârlădeni la activitățile din garnizoană și
din cei 11 care mai sunt în viață, am ajuns să ne bucurăm
de prezența doar a câtorva dintre ei la aceste activități,
deoarece boala și oboseală îi țin în casă . Majoritatea au
părăsit această lume, obosiți, afectați de boli și sechele
de război dar mulțumiți că, în această viața, și-au făcut
datoria față de patria iubită. Toți aceștia mai sunt cei care
reprezintă zestrea de patriotism autentic a bârlădenilor.
Prinre ei se numără domnul Vidinaru Dumitru, care
la 10 ianuarie 2019 a fost sărbătorit de reprezentanții
garnizoanei Bîrlad, la împlinirea a 100 de ani, precum și
domnul Voiculescu Gheorghe care, anul acesta, la 14
aprilie 2020 a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani.
Cinste comandantului Garnizoanei Bârlad, domnul
col. Bălan Sorin, care a organizat aniversarea domnului
Voiculescu, la împlinirea vârstei de 100 de ani, la domiciliul
domnului Voiculescu, prilej cu care, apreciatul veteran de
război a primit, în semn de prețuire și aleasă considerație,
o diplomă de excelență, un tort și un album foto cu
amintiri din partea conducerii Regimentului 52 Artilerie
Mixtă „General Alexandru Tell’’.
Domnul Voiculescu Gheorghe este singurul veteran
de război bârlădean în viață care a participat la campania
din est, a luptat la Stalingrand, a căzut prizonier la 23
august 1944 și a stat în prizonierat până în anul 1949 în
Novokrematorsc. Așa cum spun organizatorii, la domiciliul
domnului Voiculecu au fost emoții mari alături de respectul
și recunoștința în semn de aleasă prețuire pentru ceea ce
reprezintă personalitatea domnului Voiculescu pentru
municipiul și Garnizoana Bârlad.
De asemenea, militarii bârlădeni s-au deplasat și la
domiciliul domnului veteran de război Vidinaru Dumitru
pentru a-i duce echipamente de protecție și medicamente
în contextul prezenței virusului COVID-19.
Cinste lor, cinste tuturor celor care gândesc și
acționează de o așa manieră.
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Nu trebuie să uităm niciodată faptele de arme ale
strămoșilor și înaintașilor noștri, datorită cărora astăzi
trăim într-o țară liberă și independentă. Să-i venerăm, să-i
cinstim și să-i prețuim la adevăratelor lor fapte și merite
și întregului corp de veterani de război să le atribuim
emblema pe care ei o poartă chiar la vedere, respectiv
SACRIFICIU, DEMNITATE și ONOARE.
Legat de faptele de arme ale înaintașilor noștri
cred că trebuie să ne orientăm și către un proiect care să
vizeze Istoria de lângă noi și să nu îi uităm pe frații noștri
de dincolo de Prut care au meritul de a fi apărat interesul
național românesc sprijinind armata română în timpul

celui de Al doilea Razboi Mondial, în înaintarea sa spre est,
pentru eliberarea pământului strămoșesc.
Să le dorim din inimă, tuturor veteranilor de război,
aflați în viață, sănătate deplină și ani de viață, să se poată
bucura de familiile lor și an de an, să întoarcem paginile
istoriei iar din fiecare 29 aprile, la ceas aniversar, să facem
cel mai cuvenit și frumos gest, acela de a ne apleca capetele
în fața acestor oameni eroi, în semn de recunoștință,
prețuire și admirației pentru exemplul lor de dăruire,
vitejie și eroism închinate patriei și poporului român. Doar
așa vom reuși să fim „contemporani’’ cu faptele lor și cu
trecutul nostru pe care să nu-l ignorăm niciodată.

Câtă jertfă şi câtă uitare!
General de brigadă (rtr.)
Grigore BUCIU

Eroii sunt veşnici, sună cam pretenţios un clişeu des
utilizat. El a fost emis cu sinceritate imediat după Primul
Război Mondial, când emoţia provocată de marile jertfe
umane suferite de români era încă foarte puternică.
Ideea şi apoi acţiunea de a o ridica din risipirea lor
prin gropi improvizate ori chiar neînhumaţi de multe
ori au alimentat şi au potenţat această lozincă, dându-i
consistenţă, îndeosebi în ceremoniile comemorative şi în
serbările şcolare.
Adevărul este că şi eroii dispar, dacă nu le cultivi
amintirea, dacă nu le omagiezi faptele în care au căzut
pe câmpul de luptă. Ei fac parte din istorie şi, ca şi istoria,
dacă nu e spusă mereu generaţiilor tinere şi dacă omulcetăţean, pe parcursul întregii lui vieţi, nu mai e preocupat
şi de această idee, imaginea celor căzuţi în războaie
dispare şi rostul acestui sacrificiu devine de neînţeles.
Cultivarea amintirii lor ţine de creştinism, de credinţa
religioasă în general, deoarece şi musulmanii au un cult al
eroului care stimulează sacrificiul de tip terorist, dar şi de
conştiinţa civică prin care ne arătăm recunoştinţa faţă de
ei, cei morţi prea tineri în mod nenatural, motivându-ne
nouă dorinţa de a le semăna, de a fi ca ei în caz de nevoie.
Desigur, în război ne ajută şi teama de consecinţele legii
dure, prin care sacralitatea morţii se transformă automat
într-o dispariţie ruşinoasă, reprobabilă şi inutilă.
Fără a ne aminti de ei, eroii dispar în uitare, la fel ca
şi cei dragi de lângă noi şi dinaintea noastră, ajungând să
treacă nenominalizaţi într-o dimensiune difuză, sesizată
de preot, care spune la pomenire „...şi tot neamul lui cel
adormit!”.
În general, fiinţa umană are o memorie dimensionată
pe trei generaţii. Purtăm în minte imaginea şi sentimentul
subtil al filiaţiei pentru părinţi, pentru bunici şi, dacă avem

Viaţa noastră

noroc, pentru străbunici. Dincolo de aceste trepte ale
amintirii se întinde «tot neamul cel adormit», dar care e
difuz şi restrâns totodată în termenul de strămoş - un fel
de ascendent idealizat până la sfinţenie.
Dar există diverse forme de uitare, printre care cea de
natură politico-ideologică, adică programată cu un scop
anume, este cea mai dureroasă. România a trecut prin
această formă de uitare sau de mimare a uitării în privinţa
Basarabiei, Bucovinei, Cadrilaterului.
Nemaivorbind de cei care au căzut, au plâns de
durere şi mizerie pe acele ţinuturi, am ajuns să uităm chiar
acele părţi de ţară desprinse din trupul cel mare şi supuse
unui puternic proces de deznaţionalizare, de trecere într-o
nouă identitate fără rădăcini.
Artileriştii antiaerieni ai Armatei Române îmbarcaţi în
trenuri străbăteau Basarabia tăcuţi, uitându-se prin gări
la fraţii ce trebuiau uitaţi, ca la nişte bolnavi irecuperabili,
chiar dacă, uneori, câte unul dintre ei îndrăznea să-i
întrebe: „Da voi când veniţi să ne eliberaţi?”.
După Primul Război Mondial - care a însemnat şi
unirea celor două provincii pierdute, apoi şi apărarea unirii
lor de agresiunea prietenoasă a popoarelor sovietizate -,
ele nu au mai existat în conştiinţa naţională decât ilegal
şi subversiv. Ne-am prefăcut că uităm de aceste provincii
româneşti ca de o boală ruşinoasă din care nu ne-am
putut reveni nici când a fost momentul oportun ca să ne
unim din nou.
Am fost obligaţi să uităm toată prima parte a celui deal Doilea Război Mondial, ca îndatorire General de brigadă
(rtr.) Grigore Buciu 6 România Eroică nr. 2 (59) - 2019
EDITORIAL diplomatică, ca o vină dureroasă şi de neiertat
ce trebuia ascunsă în numele unei prietenii ideologice de
lagăr.
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În aceeaşi manieră i-am uitat şi pe cei trimişi să moară
la Cotul Donului, la Stalingrad, în Stepa calmukă, la Odessa
şi pe înălţimile Caucazului, multă vreme din obligaţie,
acum din ignoranţă, inactivitate şi nepăsare. Suntem cu
mult în urma Germaniei, Ungariei, Italiei, care şi-au onorat
cum se cuvine eroii rămaşi în pământurile Rusiei.
Şi de câte alte lucruri nu ne-am adus aminte mai bine
de-o jumătate de veac? Uităm şi azi, când metodele de
ştergere a memoriei şi conştiinţei sunt mult mai rafinate şi
subtile. Ţi se induce prin sugestie şi manipulare să renunţi
la cine eşti, să te ruşinezi de ceea ce ai fost, devenind
cetăţeanul nimănui, rătăcitor printre alţii, cu dorul în suflet
şi cu rădăcinile în buzunar puse să se usuce lângă moneda
străină.
Revenind la memorie, au existat situaţii tragice când,
în nebunia retragerilor, n-a fost timp să ne îngropăm
camarazii după datină ori măcar sumar, n-am putut să
ne luăm cu noi răniţii şi muribunzii, abandonându-i pur
şi simplu dominaţi de instinctul de conservare. În timpul
dramaticei retrageri din 1916, multe trupuri au rămas prin

Monumentul Eroilor Neamului din Bârlad.
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pădurile şi coastele munţilor Vâlcanului şi Coziei, unele
nemoarte, la discreţia sălbăticiunilor. Ploaia le-a spălat,
vântul le-a uscat şi noi le-am uitat multă vreme.
A fost nevoie să se întoarcă din prizonierat un soldat,
să urce Munţii Coziei şi, îngrozit de precaritatea omului,
să se călugărească la Frăsinei şi să adune în desagi oasele
foştilor lui camarazi de luptă, să le coboare la şes pentru
cinstire şi punerea lor după rânduieli, în pământul ţării.
Gestul lui aprobat de Ministerul de Război şi de Biserica
Ortodoxă a fost scânteia care a dus la naşterea Societăţii
„Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, respectiv Cultul
Eroilor.
La Lonea, doi soldaţi români cu nume necunoscute
au zăcut neîngropaţi trei săptămâni lângă zidurile unei
fabrici. Uitare, frică, nepăsare, neglijenţă, ură, dispreţ? Cine
ştie? Au fost îngropaţi la ordin din motive sanitare, ca nişte
deşeuri toxice. E adevărat că după Unire au fost ridicaţi la
rangul de Eroi Necunoscuţi şi puşi la loc de cinstire.
Am invocat cazul pentru a releva precaritatea
existenţială, derizoriul condiţiei umane atunci când
ne pierdem solidaritatea şi tradiţia care ne-au ţinut
împreună în istorie.
Memoriile de război aduc la suprafaţă imagini
terifiante de la Stalingrad, cu soldaţi trimişi la observare
şi uitaţi în gerul cumplit în care au îngheţat. Într-o carte
se vorbeşte despre un preot Popescu, de baştină din
Ştefăneştii Brătienilor, care oficia slujba de înmormântare
şi care a refuzat să plece în grabă cu tovarăşii lui de
arme, pentru că nu-şi terminase rugăciunea. A fost uitat
acolo şi a stat opt ani în prizonierat, doar pentru că n-a
putut să-i lase pe cei căzuţi nedezlegaţi de relele lumii
acesteia!...
Nu ne aducem prea bine aminte nici acum de
generalul Stan Poetaş, care conducea acţiunile de
apărare a Basarabiei româneşti, pe malul Nistrului, ucis
acolo de o bandă bolşevică, în 1919.
Am uitat un întreg cimitir de peste 600 de oameni în
oraşul Slatina, nivelat de buldozere şi făcut bază tehnică
pentru o unitate militară, în timpul dinaintea revoluţiei.
Îi uităm şi pe cei câteva sute de români din Sf. Gheorghe,
Covasna, cărora autorităţile locale refuză să le pună un
semn de căpătâi, dar care la vremea înmormântării şiau pierdut numele româneşti, devenind toţi unguri din
Teleorman, Vlaşca, Romanaţi etc.
Ne-am adus aminte de cei întorşi bolnavi şi trişti
din lagărele Siberiei şi i-am băgat în închisorile morţii
din Piteşti, Aiud, Gherla, Sighetul Marmaţiei, ca săşi ispăşească vina de a fi luptat pentru Basarabia şi
Bucuvina, împotriva marelui prieten care le lua grâul şi
ne dădea ajutoare săbii să le transformăm în pluguri.
Popor minunat cu o existenţă tragică, deştept şi
neglijent, manipulat cu îndârjire şi naiv din naştere, asta
suntem. Şi credem în nemurire aşa cum ne-au învăţat
geto-dacii cei bătrâni, orice s-ar întâmpla. Am uitat
însă să citim mai departe şi să aflăm că ei învăţau să fie
nemuritori, iar uitarea e moartea învăţării!
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Veteran de război din Bârlad,
sărbătorit de CARP la împlinirea a
100 de ani… prin poştă!
ANIVERSARE DE CRIZĂ… Veteranul de război, col. (rtg)
Gheorghe Voiculescu, membru de peste 16 ani al Casei de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP)„Elena Cuza”din Bârlad,
a împlinit pe 14 aprilie 100 de ani! Supraviețuitor al lagărelor
rusești din cel de-al Doilea Război Mondial, colonelul (rtg)
Gheorghe Voiculescu a avut parte de o aniversare … de criză.
CARP Bârlad i-a trimis urãrile si cadourile … prin colet poștal!
„Din păcate, datorită stării de necesitate, nu am putut merge
să-l aniversăm acasă la el, la Bârlad. Dar i-am trimis prin postă
tot ce i-am pregătit, plus o felicitare. Este unul dintre ultimii
11 veterani de război pe care îi mai avem în viață la Bârlad”, a
precizat magistratul pensionar, Mihai Nicolaie, președintele
CARP „Elena Cuza” din localitate.
Col. (rtg) Gheorghe Voiculescu s-a născut pe 14 aprilie
1920 în comuna Cârja, pe malul Prutului. Tatăl său a fost
prizonier în Primul Război Mondial, la nemți. Erau 9 frați
la părinți si trei dintre ei “au făcut războiul”. După război,
Gheorghe Voiculescu a muncit la o fabrică din Brașov apoi
s-a angajat la “Rulmentul” Bârlad, unde a muncit până la
pensionare. Apicultura a fost pasiunea de o viață. Acum
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trăiește singur, unicul fiu pe care l-a avut s-a stins din viață
în urmă cu câțiva ani. Are o singură nepoată, medic la un
spital din Iași, care în mai 2014 s-a căsătorit si care îl mai
vizitează din când în când.
Trei ani a luptat în prima linie a războiului și alți aproape
patru ani a stat închis în lagărul de la Novokramatorsky,
situat aproape de Marea Azov. A fost felicitat pentru vitejie
de mareșalul Antonescu, a fost rănit în lupte si a îngropat
zeci de camarazi. Gheorghe Voiculescu este unul dintre
cei 11 veterani de război, din Bârlad, care au mai rămas
în viată. Avea doar 24 de ani când a plecat în luptele de
la Stalingrad, fiind unul dintre soldații Regimentului 14
Dorobanți Bârlad, avându-l comandant pe Simionescu
Sava, un erou al Bârladului. În august 1942 a plecat pe front
si s-a întors acasă șapte ani mai târziu.
Col. (rtg) Gheorghe Voiculescu este membrul al CARP
Bârlad de peste 16 ani si din 2010 a participat la absolut
toate activitățile noastre. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani,
îl felicităm și prin intermediul dumneavoastră, pentru că
merită! Este unul dintre supraviețuitorii luptei de la Cotul
Donului unde, din peste 1000 de soldați români, au rămas
în viată doar 300! Îi dorim multă sănătate, fericire și putere.
Ne pare rău cã nu am putut să îl sărbătorim cum se cuvine,
știm că este singur și că ar fi vrut să fim cu el, la această
mare aniversare, dar situația este așa cum este si nu s-a
putut. Dar am trimis prin poștă un ajutor nerambursabil de
100 de lei, o diplomă, o felicitare si sper că a simțit lângă el
si toată stima noastră si mândria de a-l avea printre noi. La
mulți ani, domnule colonel, la cei 100 de ani! Să ne trăiți!”,
a precizat președintele CARP Bârlad, magistratul pensionar
Mihai Nicolaie.
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Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai
Col. (ret.) Constantin Chiper,
Vicepreşedinte al A.N.C.E.
„Regina Maria” Bucureşti.

În evoluţia milenară a poporului român, evenimentele
de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi Ziua Europei, se
înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru
libertate, unitate şi independenţă. Sărbătorirea zilei de 9
mai este pentru poporul român un prilej de îndreptare
a gândurilor pline de recunoştinţă către generaţiile de
luptători şi eroi pentru dreptate socială, libertate, unitate
şi independenţă.

9 Mai 1877 - moment de cotitură în
istoria poporului român
Anul acesta se împlinesc 143 de ani de la proclamarea
independenţei de stat a României. Apărarea independenţei
şi a libertăţii ţării a reprezentat din totdeauna o valoare
supremă pentru poporul român. Începând din epoca
veche şi continuând cu epocile medie, modernă şi
contemporană, înaintaşii noştri au purtat grele bătălii
împotriva năvălitorilor străini, a regatelor şi imperiilor
vremii. Inaugurând epoca modernă, secolul revoluţiilor
(1784-1878) a descătuşat energiile poporului român,
asigurând depăşirea tuturor obstacolelor ridicate de
cercurile ultraconservatoare externe. Înaintând pe calea
deschisă de răscoalele şi revoluţiile din anii 1784, 1821 şi
1848-1849, naţiunea română a realizat, prin actul energic
din ianuarie 1859, Unirea Moldovei cu Ţara Românească
(Muntenia şi Oltenia) şi a pus bazele statului modern,
România, sub domnia lui Alexandru (după unele izvoare
istorice, Alecsandru sau Alessadru) Ioan Cuza.
Urmărind cu atenţie ridicarea la luptă împotriva
Imperiului Otoman a popoarelor balcanice (Serbia,
Muntenegru, Bosnia, Herţegovina şi Bulgaria), precum
şi dorinţele revanşarde ale Rusiei ţariste, reprezentanţi
ai guvernului României au avut o întrevedere cu
reprezentanţi ai guvernului Rusiei ţariste, la data de 29
septembrie / 11 octombrie 1876, la Livadia, în Crimeea.
Partea română a acceptat, în principiu, pe baza unei
Convenţii care s-a semnat la data de 4/16 aprilie 1877,
trecerea armatei ruse prin teritoriul României, spre
Balcani, în cazul unui război ruso-otoman. Guvernul Rusiei
se angaja să apere integritatea teritorială a ţării noastre şi
să respecte drepturile, rânduielile politice şi integritatea
teritorială ale Statului Român.
Guvernul României a declarat mobilizarea generală,
la data de 6/18 aprilie 1877, aducând sub arme 120.000
de oameni, dintre care 58.700 făceau parte din armata de
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operaţii. Conform înţelegerii, trupele române au ocupat
poziţii de apărare pe Dunăre. La data de 10/22 aprilie 1877
relaţiile diplomatice dintre România şi Imperiului Otoman
s-au întrerupt. În ziua de 11/23 aprilie 1877 armata ţaristă
a trecut frontiera României şi, la data de 12/24 aprilie 1877,
Rusia a declarat război Imperiului Otoman. Armata turcă
a ripostat, la 21 aprilie / 3 mai, bombardând cu artileria
oraşul Brăila, şi apoi, la 26 aprilie / 8 mai, localităţile Calafat,
Bechet, Olteniţa şi Călăraşi. Concomitent, artileria română
a răspuns agresiunii otomane, bombardând fortăreaţa
Vidin.
În zilele de 28/29 aprilie / 10/11 mai, Parlamentul
României a adoptat o moţiune prin care s-a declarat starea
de război cu Imperiul Otoman. După numeroase iniţiative
economice, diplomatice şi de apărare, menite a consolida
statul modern, Sesiunea extraordinară a Adunării
Deputaţilor a proclamat, la data de 9/21 mai 1877, printrun act legitim de voinţă şi autodeterminare naţională,
independenţa de stat a României. Ministrul de externe,
Mihail Kogălniceanu, interpelat de deputatul Nicolae
Merfe, a declarat în faţa adunării: „Suntem independenţi,
suntem naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune
liberă şi independentă”. O interpelare categorică a venit şi
de la Senatul României, în ziua de 10/22 mai, din partea
senatorului Alexandru Orăscu, la care Mihail Kogălniceanu
a dat un răspuns asemănător celui de la Camera
Deputaţilor: „Declarăm dar, că de aici încolo ne aşteptăm la
o viaţă independentă, la o viaţă de sine stătătoare…”.
Proclamarea independenţei a fost salutată cu
entuziasm de toţi locuitorii ţării, dar şi de românii din
provinciile istorice aflate încă sub dominaţie străină.
Adeziunea largă, de masă, la actul din 9/21 mai 1877,
care însemna realizarea unuia dintre idealurile urmărite
prin secole de înaintaşi, a stat la temelia sprijinului
neprecupeţit acordat de întreaga noastră naţiune
oştirii române, angajate în războiul menit să consacre
independenţa deplină a ţării. Din prima şi până în ultima
zi a confruntărilor, populaţia a contribuit masiv, cu bani,
alimente, obiecte de îmbrăcăminte, medicamente, furaje
şi alte bunuri, la înzestrarea, echiparea şi întreţinerea
unităţilor militare operative. Numeroşi locuitori s-au oferit
să participe, ca voluntari, la marile bătălii desfăşurate în
sudul Dunării. Toate aceste aspecte au conferit războiului
din 1877-1878 un caracter popular şi naţional, asigurând
oştirii, pe lângă sprijinul material, un însufleţitor suport
moral.
După insuccesele armatei ruse, în cele două bătălii de
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la Plevna, din datele de 8/20 şi 18/30 iulie 1877, Marele
Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor ruseşti,
a adresat o telegramă principelui Carol I, care se afla la
Cartierul General al Armatei Române, stabilit în localitatea
Poiana Mare, judeţul Dolj, cerându-i cu insistenţă să treacă
armata română peste Dunăre, în Bulgaria. La data de 19/31
iulie 1877, primele unităţi operative ale armatei române
au luat în primire podul de vase de la Zimnice-Şiştov şi au
trecut Dunărea.
La data de 10/22 august 1877, unităţi ale Armatei
române din Divizia a 4-a română au primit „botezul focului”
în faţa Plevnei. La data de 27 august / 8 septembrie 1877
s-a desfăşurat primul atac românesc al Regimentului
13 Dorobanţi Iaşi/Vaslui, în direcţia redutei Griviţa din
sistemul de apărare al Plevnei, cucerindu-se o poziţie
întărită în faţa redutei.
În ziua de 30 august / 11 septembrie 1877 s-a
desfăşurat a treia bătălie de la Plevna, una dintre cele
mai mari din timpul războiului, la care au participat
şi prahovenii din Regimentul 7 Dorobanţi, Brigada 4
Călăraşi, Regimentul 4 Călăraşi şi Batalionul 2 Vânători
de câmp (Infanterie de elită). După o eroică încleştare,
trupele române au ocupat puternica redută Griviţa 1. În
timpul confruntărilor au pierit aproape 800 de luptători,
în frunte cu maiorul Gheorghe Şonţu, din Regimentul 10
Dorobanţi Putna/Vrancea, şi căpitanul Valter Mărăcineanu,
din Bucureşti. Nereuşindu-se ocuparea cetăţii Plevna, s-a
hotărât prelungirea asediului ei.
Două detaşamente din armata română şi armata rusă
au luptat pentru ocuparea Cetăţii Rahova, în zilele de
7/19-9/21 noiembrie 1877, întrerupându-se legăturile cu
cetăţile Plevna şi Vidin. Detaşamentul format din ostaşi din
armata rusă era comandat de generalul rus Meyndorf şi
Detaşamentul format din ostaşi din armata română a fost
comandat de colonelul Slăniceanu. Dintre ofiţerii căzuţi
în lupte se remarcă maiorul Constantin Ene, din Bacău, şi
maiorul Dimitrie Giurăscu, din Regimentul 4 Dorobanţi
Piteşti.
La data de 28 noiembrie / 10 decembrie 1877 trupele
române au cucerit puternicele redute de la Opanez,
obligându-l pe generalul Osman Paşa să capituleze,
împreună cu cei 45.000 de ostaşi pe care i-a condus în
crâncenele lupte de la Plevna.
De la data de 1/13 decembrie 1877 trupele române
s-au îndreptat spre cetatea medievală Vidin, cucerind, rând
pe rând, redutele (avanposturile sale): Smârdan, Tatargic,
Inova, Novoselce, Belogradcic şi, în final, Vidinul. În ziua
de 23 ianuarie / 4 februarie 1878 s-a semnat Armistiţiul în
războiul ruso-româno-turc. Generalul Izet Paşa s-a predat
trupelor române, împreună cu cei 10.000 de ostaşi turci,
care s-au aflat în cetatea Vidin.
Tratatul de pace ruso-turc, din 19 februarie / 3
martie 1878, de la San Ştefano, stipula recunoaşterea
independenţei României, alături de acelea ale Serbiei şi
Muntenegrului, precum şi autonomia Bulgariei. Dobrogea
era cedată Rusiei, care-şi rezerva dreptul s-o schimbe „cu
partea Basarabiei cedată României prin Tratatul de pace de
la Paris, din 1856, după războiul rus şi coaliţia europeană din
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anii 1853-1856”.
În perioada 1/12 iunie – 1/12 iulie 1878 s-a desfăşurat
Congresul internaţional de pace de la Berlin. Aici s-a
recunoscut independenţa de stat a României şi drepturile
ei asupra Dobrogei, iar judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail,
din sudul Basarabiei, retrocedate Moldovei prin Tratatul
de la Paris din 1856, au fost încorporate din nou în cadrul
Imperiului ţarist.
Armata Română a pierdut pe teritoriul Bulgariei
10.000 de oameni, care au semnat cu viaţa şi sângele
lor actul independenţei de stat a României. La data de
8/20 octombrie 1878, armata română şi-a făcut intrarea
triumfală în Bucureşti, pe Podul Mogoşoaiei, în aclamaţiile
populaţiei civile care, de la acel moment, poartă numele
de Calea Victoriei.
Moment de cotitură în istoria poporului român,
proclamarea independenţei, consacrată pe câmpurile
de bătălie şi apoi recunoscută pe plan internaţional, a
deschis perspective favorabile dezvoltării în ritm susţinut
a societăţii româneşti. Cucerirea independenţei a pregătit
condiţiile pentru întregirea ţării, prin actul istoric al Marii
Uniri din anul 1918.

9 mai 1945 - încheierea celui de
Al Doilea Război Mondial în Europa
Anul acesta, la data de 9 mai se împlinesc 75 de
ani de la marea victorie împotriva fascismului. Către
sfârşitul primei decade a lunii mai 1945, sutelor de mii de
combatanţi din armatele participante la bătălia pentru
înfrângerea Germaniei hitleriste, aflate în primele linii
în Podişul Boemiei, pe Elba, în zonele Linz sau Graz, din
zonele muntoase ale Austriei, le-a fost dat, în sfârşit, să
trăiască momente înălţătoare prin liniştea bruscă, ieşită
parcă din obişnuinţa omenească, apărută în urma încetării
luptelor.
În noaptea de 8 spre 9 mai, la ora 2:00, în cartierul
berlinez Karlshorst, conducătorii celui de-al treilea
Reich au semnat actul capitulării necondiţionate în faţa
reprezentanţilor principalelor puteri aliate. În mod oficial,
cel de al Doilea Război Mondial în Europa luase sfârşit prin
strălucita victorie a Naţiunilor Unite asupra Germaniei
naziste. Pe cea mai mare parte a frontului au amuţit
tunurile şi mitralierele, încetând exploziile infernale. Doar
în sectoarele în care acţionau trupele sovietice şi române,
în Podişul Boemiei, luptele au mai durat câteva zile, până
la 12 mai, datorită refuzului grupării germane care, activa
în această zonă, de a depune armele.
Marea victorie asupra fascismului a găsit Armata
română în prima linie, alături de celelalte forţe ale coaliţiei
antihitleriste. Prin mobilizarea întregului său potenţial
material şi uman, prin jertfele date pe câmpurile de
luptă, poporul român şi-a înscris numele la loc de cinste
în cronica războiului, el aducându-şi o contribuţie de preţ
la salvarea civilizaţiei umane, grav ameninţate de puterea
nazistă. Prin mutarea, aproape instantanee, cu câteva sute
de km a frontului până către graniţele Bulgariei, Iugoslaviei
şi Ungariei, Înaltul Comandament al Wehrmachtului s-a
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văzut nevoit să abandoneze spaţiul balcanic, Germania
fiind ameninţată direct şi dinspre sud-est.
Ostaşii din Armata română s-au bătut apoi cu
îndârjire, în cooperare cu ostaşii din Armata sovietică
din compunerea Fronturilor 2 şi 3 Ucrainean, pentru
desăvârşirea eliberării teritoriului naţional de sub ocupaţia
horthysto-hitleristă şi, mai departe, pe teritoriile Ungariei,
Cehoslovaciei şi Austriei, până la victoria finală.
Suma totală a efectivelor române participante în
luptele pentru înfrângerea fascismului a depăşit 540.000
de oameni, iar tributul de sânge plătit de cele două armate
române, Armata 1-a şi Armata 4-a, care s-au găsit aproape
tot timpul în ofensivă, mărind de regulă pierderile, s-a
ridicat la aproape 170.000 de morţi, răniţi şi dispăruţi.
Ostaşii români s-au bătut cu trupele hitleriste şi horthyste
timp de 265 de zile, din august 1944 şi până în mai 1945,
au luat pieptiş 20 de masive muntoase importante, au
forţat 12 mari cursuri de ape, au eliberat 8717 localităţi şi
alte zone populate din România, Ungaria, Cehoslovacia şi
Austria, dintre care 53 de oraşe.
Trupele române combatante au capturat aproximativ
120.000 de prizonieri şi au ucis în timpul luptelor circa
20.000 de militari inamici. De asemenea, românii au
distrus sau capturat însemnate cantităţi de muniţii,
armament şi tehnică de luptă. În total, Armata română
a scos din luptă echivalentul din acea vreme a 14 divizii
germane şi ungare. Faptele de arme, de cutezanţă, eroism
şi pricepere ostăşească săvârşite de militarii români pe
frontul antihitlerist au fost evidenţiate în numeroasele
ordine de zi pe care le-au dat ministrul de război, precum
şi comandanţii de armate, de corpuri de armată şi de
divizii în timpul acestui război.
Demn de subliniat este faptul că participarea României
la înfrângerea inamicului s-a sprijinit exclusiv pe resursele
economice şi financiare ale ţării, fapt aproape singular în
rândurile statelor mijlocii şi mici, componente ale coaliţiei
antihitleriste. Întreaga armată română care a acţionat
pe frontul antifascist a fost înzestrată şi aprovizionată
prin eforturile poporului român, cheltuielile economicofinanciare ale statului în perioada războiului antihitlerist
trecând cu mult peste un miliard de dolari, echivalent în
valută raportat la anul 1938.
Acţiunea militară a României desfăşurată în cadrul
coaliţiei antihitleriste a adus şi importante beneficii
strategice şi operativ-tactice, grăbind victoria asupra
armatei naziste. Comparativ cu aportul altor state
membre ale Naţiunilor Unite participante la război,
contribuţia României la obţinerea marii biruinţe de la 9
mai 1945 se situează la loc de frunte, definit ca atare de
unele personalităţi politice şi militare din Anglia, Franţa,
Cehoslovacia, Polonia şi altele.
Cu toate acestea, statutul internaţional al României
la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial a fost fixat
în mod nedrept, prin Convenţia de armistiţiu semnată
la Moscova, la 12 septembrie 1944, şi prin „înţelegerile”
convenite în capitala sovietică, în octombrie 1944, între
Stalin şi Churchill, privind delimitarea sferelor de influenţă
în Europa centrală, de est şi de sud.
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La Paris, România a fost tratată ca stat învins, în pofida
aportului ei considerabil – militar, economic şi uman – la
marea victorie aliată din mai 1945. Clauzele teritoriale,
politice, economice şi militare care i-au fost stabilite, au
fost oneroase. Tratatul de pace cu România, semnat la 10
februarie 1947, nu a recunoscut cobeligeranţa ţării noastre
din anii 1944-1945, fapt ce a constituit o mare nedreptate
săvârşită faţă de poporul român şi armata sa.
Omagierea şi comemorarea ostaşilor care şi-au dat
viaţa pentru înfrângerea fascismului, trezeşte cele mai
alese sentimente în rândurile oştirii şi a populaţiei civile,
care iartă, dar nu uită jertfele bunicilor şi părinţilor noştri
pentru apărarea pământului strămoşesc.

9 mai - Ziua Europei
După încheierea celui de Al Doilea Război Mondial,
mai multe personalităţi marcante ale vieţii politice
europene au fost preocupate de crearea unor instituţii
pentru apărarea păcii şi prevenirea izbucnirii unor noi
conflicte armate.
Data de 9 mai 1950 este considerată ziua de naştere a
Uniunii Europene. Din iniţiativa lui Jean Monet, consilier pe
probleme economice şi om politic francez, şi a lui Robert
Schuman, eminent jurist şi ministru al afacerilor externe al
Franţei, în perioada 1948-1952, a fost prezentată Declaraţia
Schuman, planul care propunea cancelarului Germaniei
din perioada 1949-1963, Konrad Adenauer, exercitarea
unui control comun asupra producţiei de cărbune şi oţel,
materiile prime cele mai importante pentru industria
armamentului. Ideea de bază era aceea că o ţară care nu
deţine controlul asupra producţiei de cărbune şi oţel nu
va avea mijloacele necesare pentru a lupta într-un război.
Konrad Adenauer şi-a exprimat rapid adeziunea, întrucât
statul german dorea să devină un partener al Franţei în
realizarea unui proiect generos, menit să înlăture vechile
animozităţi şi să deschidă calea reconcilierii şi a colaborării
permanente.
Robert Schuman, francez după tată, luxemburghez
după mamă şi cetăţean german prin naştere, a devenit
cetăţean al Franţei în anul 1919, o dată cu revenirea Alsaciei
şi Lorenei la statul francez. În după amiaza zilei de 9 mai
1950, la ora 16:00, în Salonul Orologiului din Quai d’Orsay,
Robert Schuman a prezentat îndrăzneaţa Declaraţie careşi propunea să modifice soarta Europei, prin reintegrarea
Germaniei în marea familie europeană. El pornea de la
constatarea că „pacea mondială nu poate fi asigurată fără
a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o
ameninţă”. Ministrul de externe francez sublinia că „Europa
nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan
unic, ci prin realizări concrete, care să creeze, în primul rând,
o solidaritate de facto”.
În urma unor intense contacte diplomatice, la data de
18 aprilie 1951, în conformitate cu prevederile Tratatului de
la Paris, a luat fiinţă Comunitatea Europeană a Cărbunelui
şi Oţelului (CECO), formată din: Franţa, Germania de Vest,
Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda.
Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului,
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creată ca organizaţie supranaţională, a devenit fundaţia pentru înfiinţarea
Comunităţii Economice Europene (CEE), în urma semnării Tratatului de la
Roma, la data de 25 martie 1957.
În anul 1985, reprezentanţii celor 10 state membre, întruniţi în Consiliul
European de la Milano, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei,
ca semn de preţuire a rolului Declaraţiei Schuman în realizarea construcţiei
europene.
Comunitatea Economică Europeană a fost denumită ulterior Comunitatea
Europeană (CE), prin încheierea Tratatului de la Mastricht (Olanda), semnat la
data de 7 februarie 1992, care a pus bazele formale ale Uniunii Europene (UE).
Ultima amendare a bazelor constituţionale ale Uniunii Europene a
fost făcută prin Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la data de 1
decembrie 2009.
Uniunea Europeană funcţionează printr-un sistem de instituţii
supranaţionale, independente şi interguvernamentale, care iau decizii prin
negociere între cele 28 de state membre: Franţa, Germania, Italia, Olanda,
Belgia, Luxemburg (1952), Irlanda, Marea Britanie, Danemarca (1973), Grecia
(1981), Spania, Portugalia (1986), Finlanda, Suedia, Austria (1995), Polonia,
Slovenia, Ungaria, Cipru, Malta, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania
(2004), România, Bulgaria (2007) şi Croaţia (2013).
În prezent se desfăşoară negocieri cu Muntenegru, Serbia şi Turcia (deşi,
având în vedere deteriorarea dramatică a statului de drept în urma tentativei
de lovitură de stat din iulie 2016, la 24 noiembrie Parlamentul a adoptat o
rezoluţie în care solicita întreruperea temporară a negocierilor de aderare
cu acest stat). Albania şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei sunt, de
asemenea, ţări candidate, în timp ce Bosnia şi Herţegovina, dar şi Kosovo sunt
ţări potenţial candidate. Există însă regretul că Marea Britanie, în urma unui
referendum, s-a retras din Uniunea Europeană.
România a aderat la principiile Uniunii Europene în anul 1995, iar la data
de 25 aprilie 2005 statele membre i-au confirmat adeziunea, fiind primită,
împreună cu Bulgaria, la data de 1 ianuarie 2007, în Uniunea Europeană.
Ziua de 9 mai reprezintă un simbol al Uniunii Europene (aleasă ca Zi a
Europei de Consiliul European de la Milano, în anul 1985), alături de moneda
unică europeană (euro), drapelul albastru cu 12 steluţe aurii (emblemă
adoptată în anul 1955 de către Comitetul Miniştrilor, în urma propunerii
Adunării Parlamentare), deviza „unitate în diversitate” şi Imnul european
(aranjament muzical fără text al preludiului la „Oda bucuriei” din Simfonia a 9-a
de Beethoven, realizat de Herbert von Karajan, adoptat ca imn european, în
ianuarie 1972, de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei).

La Arminden
Pe covorul de verdeaţă
De sub poala de pădure
Tot cătunul azi petrece.
Ce mai viaţă, ce de glume!
Cu miei rumeni pe grătare
Şi cu oale de vin roş
Şi cu străchini de plăcinte
Îndesate ca la moşi.
Unii beau, alţii mănâncă
Alţii cânt – cât le ia gura;
Nişte mândre de neveste
Numai de le-ar bate vina
Dau la vin mereu din oală,
Pun pelin în vin şi’ndeamnă
Să luăm. De-odată una,
Cum e sabia cu gura,
Zice: „…fraţilor de vreţi
S’ascultaţi ceva poveţi,
Şi de vreţi s’ajungeţi bine,
Ascultaţi vă rog la mine:
Căci eu ştiu de la tătucu,
Tatăl meu de la bunicu
Şi bunicu din bătrâni,
Iar bătrânii din străbuni
Cum s’ar zice... apucături...
Căci de vreţi ca să trăiţi
Cum trăiau şi ei ani mulţi,
Şi de vreţi un timp mai bun,
Faceţi cum făceau şi dânşii
La Arminden, beţi pelin!”
C.I. Postolache
Agricultor Văleni-Fălciu

Pui de lei
Ioan Neniţescu
Eroi au fost, eroi sunt încă,
Şi-or fi, în neamul românesc,
Căci rupţi sunt ca din tare stâncă
Românii orişiunde cresc.
E viţa noastră făurită
De doi bărbaţi cu braţe tari
Şi cu voinţa oţelită,
Cu minţi deştepte, inimi mari.
Şi unu-i Decebal cel harnic,
Iar celălalt Traian cel drept,
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Ei pentru vatra lor, amarnic
Au dat cu-atâţia duşmani piept.
Şi din aşa părinţi de samă
În veci s-or naşte luptători
Ce pentru patria lor mamă
Vor sta ca vrednici următori.
Au fost eroi şi-or să mai fie,
Ce-or frânge duşmanii mişei.
Din coapsa Daciei şi-a Romei
În veci or naşte pui de lei!
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Marile tratate internaționale
ale României (1919-1920)
Dan RAVARU

Conferința pentru Pace de la Paris își continua lucrările,
iar raporturile dintre cei care dirijau, practic, tot ce se
întâmpla, respectiv Consiliul Suprem și delegația română
nu se limpezesc, din contra, se iveau alte probleme. Dacă
inițial statele se refereau la teritorii și frontiere, acum apare
un alt domeniu propice discuțiilor contradictorii, și anume
cel al minorităților. Trebuie clarificată și această problemă
cu care România se mai confruntase pentru recunoașterea
Independenței de la 1877. Și, din nou, ne aflăm în faza
emiterii și semnării unor tratate.
Primul a fost cel privitor la Germania. A fost redactat
în mai 1919 și a fost semnat pe 28 iulie 1919, la Versailles,
în Sala Oglinzilor. Locul nu a fost ales întâmplător – tot
acolo, în 1871, Franța și-a recunoscut oficial înfrângerea și
a fost proclamat Imperiul German. Așa cum deja devenise
o obișnuință, țările mici, inclusiv România, au fost înstiițate
post factum asupra rezultatelor tratativelor și au primit un
rezumat al tratatului prin care Germania se recunoștea
învinsă. A semnat toată lumea, și România, care ar fi avut,
însă, unele obiecții – dar deja aveam dispute în legătură
cu frontierele. Cei Patru, care țineau pâinea și cuțitul
la Paris, au vrut să procedeze la fel și în cazul tratatului
încheiat cu Austria. De data aceasta, însă, situația era
mult mai complicată, de destinul Austriei fiind legate
destinele câtorva alte țări din zonă, inclusiv al României.
Cel care ia inițiativa unei confruntări este Brătianu, care îi
convoacă pe ceilalți interesați la o consfătuire. Au răspuns
la apel Serbia, Cehoslovacia, Polonia și Grecia. Obiectivul
principal era o solicitare comună adresată Celor Patru, de
a le prezenta prima formă a tratatelor cu Austria, Ungaria,
Bulgaria și Turcia, tratate care să fie discutate de fiecare
dată în colectiv, urmând ca, ulterior, să se adopte forma
finală. Statele de mai sus își asumau, alături de România,
acest drept deoarece ele erau de facto moștenitoarele
țărilor învinse. Când a venit, totuși, rândul faptelor,
imediat s-au manifestat eschivări și diverse motivații
izvorâte din lașitate, din dorința de a nu-i supăra pe Cei
Patru. S-a hotărât, în fine, solicitarea unui interval de 48
de ore, o amânare pe durata căreia țările respective să se
edifice asupra conținutului documentului. Cel desemnat
să înmâneze solicitarea a fost tot Brătianu, trimis în gura
lupului. Numai că se pare că prim-ministrul român era
simpatizat de Clemenceau tocmai pentru curajul său, așa
că a obținut un răgaz până pe 31 mai. Răspunsul final va
fi, însă, dur și nedrept pentru România: i se reamintește că
Independența i-a fost recunoscută numai sub obligația de
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a da drepturi unor minorități, iar situația se repetă și acum,
cu aceeași condiționare. Articol după articol, tratatul
se dovedește tot mai umilitor pentru România. Dacă
obligațiile de ordin politic sau social, cum ar fi dreptul
evreilor de a fi scutiți de îndatoriri în ziua lor de odihnă,
sâmbăta, erau de înțeles, nu puteau fi admise cele de ordin
economic, comercial. De exemplu, „România consimte la
inserțiunea într-un tratat cu principalele puteri aliate și
asociate a unor dispoziții pe care aceste puteri le vor socoti
necesare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor
ce se deosebesc prin rasă, limbă, religie, de majoritatea
populației. România consimte de asemenea inserțiunea
într-un tratat cu principalele puteri aliate și asociate a unor
dispoziții pe care aceste puteri le vor considera necesare
pentru a ocroti libertatea tranzitului și a aplica un regim
echivalent comerțului celorlalte națiuni.” (apud Kirițescu,
op. cit. II, p. 483)
Riposta lui Brătianu a fost la fel de dură. Afirmațiile sale
demonstrează că, prin aceste dispoziții, România își pierde,
de fapt, independența, din stat învingător devenind un
stat aproape colonial, supus unora dintre minoritățile
sale. Brătianu mai spune: „De fapt, această intervenție
străină nici nu era necesară în România. Ea asigurase de
la sine egalitatea în drepturi politice și libertăți religioase
pentru toți cetățenii săi fără deosebire de rasă sau religie
și consideră ca cetățean român pe orice cetățean născut
în România, care nu se bucură de o supușenie străină,
precum și pe locuitorii teritoriilor de curând alipite, care
erau supuși statelor din care făceau parte aceste teritorii.”
(Kirițescu, op. cit. II, p. 485). Întreaga declarație continuă
pe același ton, fiind o adevărată lecție de patriotism.
Este subliniată mereu independența României, jertfele
făcute în război, egalitatea în drepturi între statele mici
și cele mari, interzicerea amestecului în treburile interne,
umilința la care este supusă România prin impunerea unor
reguli de conduită politică, jignirea sentimentului național.
Ceilalți asociați ai românilor s-au mărginit la observații
de detaliu sau au venit cu o propunere ciudată, adică
aplicarea propunerilor Celor Patru numai la teritoriile care
înainte de război au aparținut Austro-Ungariei. La toate
aceste cerințe va răspunde Wilson, care-i va interpela pe
colegii europeni cu duritate: „«Statele mari își pot însuși
toate drepturile, deoarece ele garantează granițele și
chiar existența statelor mici, ele garantează pacea lumii»,
și adresându-se direct, Wilson adaugă: «Dacă vreți ca
principalele state și cele asociate să fie chezășie pentru
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ființarea voastră, ar fi nedrept să nu le satisfaceți condițiile
cerute, ca să nu rămână putința unor tulburări viitoare,
condiții pe care aceste puteri le găsesc indispensabile,
pentru a împiedica crizele viitoare ale războaielor.» În
final Wilson chiar amenință: «În caz de o nouă tulburare a
păcii, garanția care se dă este că Statele Unite vor trimite
dincoace de ocean armata și flota lor». Peste două zile
tratatul era înmânat reprezentanților Austriei, fără nicio
modificare. Brătianu a remis secretarului general o notă în
care declara că nu vrea să ridice chestiunea dezacordului
dintre aliați în fața inamicului, dar România nu poate primi
articolele prin care i se știrbea suveranitatea.” (Kirițescu,
op. cit. II, p. 485)
Pe 2 iulie delegația română refuză să semneze
hotărârea Conferinței, considerând că România nu este
tratată ca o țară suverană, dând un exemplu de demnitate
la care astăzi putem doar visa. Brătianu înaintează un
memoriu în care face istoricul nenorocirilor prin care a
trecut România în timpul războiului, pentru ca după pace să
fie ținta jignirilor aduse în timpul tratativelor. Iar din cauza
nedreptăților ce i s-au făcut, în timp ce Europa este liniștită
de șapte luni, românii se luptă și cu ungurii, și cu rușii și nu
știu cei din teritoriile proaspăt eliberate care va fi soarta lor
în viitor, fiindcă la Paris se iau cele mai neașteptate hotărâri.
Brătianu părăsește Conferința și conducerea delegației
române, nedorind să fie complicele unei lașități, și revine,
în calitate de prim-ministru, la problemele complicate ale
țării. Criza relațiilor dintre România și Consiliul Suprem de
la Paris se adâncește după ce trimișii Conferinței de Pace
remit la București o Hotărâre în domeniul minorităților
mai jignitoare ca în primele variante. Cu o nouă expresie
de demnitate națională, Bucureștiul refuză să semneze
tratatul, stârnind reacții furioase. Cel mai agresiv este
delegatul american, care cere pedepsirea țării noastre.
Clemenceau are altă poziție, încearcă o mediere, datorită
simpatiei sale ascunse pentru România, și ne sfătuiește să
nu ne aventurăm, în cazul în care Italia atacă Serbia, chiar
dacă am avea posibilitatea să ne întregim Banatul.
Tratatul cu Austria a fost semnat la Saint-Germain
fără români și iugoslavi, care au revenit, însă, mai târziu.
În privința minorităților, lucrurile au rămas la fel. Brătianu
își dăduse demisia în semn de protest pentru faptul că
la Paris nu s-a ținut cont de clauzele intrării României în
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război.
Urmează schimbări de guvern, mai întâi cel al
generalului Văitoianu, apoi cel condus de Vaida-Voievod
al cărui trimis, generalul Coandă, va semna, împreună cu
Ion G. Pelivan, Tratatul cu Austria și Tratatul Minorităților,
din care au fost înlăturate anumite articole privitoare la
minoritățile naționale. „(...) Tratatul de la Saint-Germain
prevedea desființarea Imperiului Austro-Ungar. În virtutea
principiului naționalităților au fost stabilite frontierele
Austriei, acestea limitându-se la hotarele ei strict etnice,
adică la Austria propriu-zisă. Toate cuceririle Austriei
au fost restituite națiunilor pe care ea le despuiase. La
sud, o parte din teritoriul fostului imperiu s-a alipit la
Italia. Serbia a primit provinciile cu o populație majoritar
sârbească. La nord, Boemia, Moravia și Silezia, împreună
cu Slovacia, au format un stat nou – Cehoslovacia. Prin
Tratatul de la Saint-Germain Austria a fost obligată să
renunțe în favoarea României la toate drepturile sale
asupra Bucovinei. Articolul 59 din Tratatul semnat cu Viena
prevedea: «Austria renunță, în favoarea României, la toate
drepturile și titlurile ei asupra părții din vechiul ducat al
Bucovinei cuprinse dincoace de granițele României, astfel
cum ele vor fi fixate ulterior de către Principalele puteri
aliate și asociate». Prin Tratatul de la Saint-Germain s-a
făcut repararea unor nedreptăți seculare la care fuseseră
supuse popoarele respective în cadrul Imperiului AustroUngar.” (Moraru, Negrei, op. cit, p. 169)
După rezolvarea problemelor legate de Austria,
vine rândul Ungariei. La Consiliul Suprem aceasta era
reprezentată de o delegație în frunte cu contele Apponyi,
căruia i se remite tratatul la 16 ianuarie 1920. Naționalist
șovin recunoscut, contele ține un discurs patetic menit
să influențeze asistența, pedalând pe nenorocirile prin
care trecuse țara sa. El susține în continuare că, după
îmbucătățirea Ungariei, noile state vor avea și ele probleme
privind amestecul de naționalități ca și în Ungaria,
apoi că noile state vor fi inferioare Ungariei ca nivel de
civilizație. Pentru teritoriile dezlipite de Ungaria, Apponyi
prezuma plebiscite, iar în cazul când acestea sunt pentru
părăsirea statului maghiar, să fie organizate într-o uniune
economică. Răspunsul Consiliului Suprem se referă, în
primul rând, la realitățile etnografice din Europa Centrală,
la faptul că populațiile de aici au fost înglobate, fără voia
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lor, în statul maghiar. În privința plebiscitelor, s-a arătat că
ar fi imposibil de organizat, ele au fost deja înlocuite prin
adunări populare.
Tratatul s-a încheiat în palatul Trianon din complexul
regal de la Versailles. Iată cum rezumă evenimentul A.
Moraru și I. Negrei: „Acest document, semnat la 4 iunie
1920, recunoștea unirea Transilvaniei cu România.
Tratatul de la Trianon era unul dintre tratatele de bază
pentru recunoașterea Unirii pe plan internațional. Acest
document se numea: «Tratat de pace între Puterile Aliate
și Asociate și Ungaria». Din partea României au semnat:
N. Titulescu și Ioan Cantacuzino. Pe el și-au mai pus
semnăturile reprezentanții SUA, Angliei, Franței, Italiei,
Japoniei, Canadei, Greciei, Poloniei, Regatului sârb or
croaților și slovenilor, Cehoslovaciei și Ungariei. Articolul
45 din acest tratat specifica: «Ungaria renunță în favoarea
României la toate drepturile și titlurile asupra teritoriilor
vechii monarhii Austro-Ungare, situate dincolo de
frontierele Ungariei.». Conform articolului 27 din acest
tratat frontiera României cu Ungaria se stabilea astfel încît
Transilvania intra în componența României. Stabilirea
frontierei pe Tisa s-a făcut după principiul de a încorpora
aproate toți românii și cît mai puțin maghiari în hotarele
României. Astfel, dacă în 1914 Ungaria avea aproape 21
mln. de oameni, dintre care numai 40% erau maghiari,
iar 60% români, cehi, slovaci, evrei, ruteni, apoi Trianonul
a redus populația Ungariei la 8 mln. de oameni, dintre
care 96% erau maghiari. (...)” (Moraru, Negrei, op. cit, pp.
169-170).
Iar Constantin Kirițescu concluzionează astfel: „La
4 iunie 1920 s-a pronunțat unul dintre marile verdicte
ale istoriei. La Trianon, în Versailles, s-a semnat Tratatul
de pace dintre Ungaria, Puterile Aliate și Antanta. Statul
milenar al Ungariei, întemeiat pe violență și pe nedreptate,
se desființase și pe drept, cum se prăbușise înainte, de
fapt, Ungaria, care se reduse la un stat mic de 3.000.000
de locuitori. Era, în sfârșit, statul național visat de unguri,
dar adus la proporțiile sale reale. Teritoriile locuite de slavi
din sud, de români și slovaci, formau de aici înainte părți
integrante din statele lor naționale.” (Kirițescu, op. cit. II, p.
489).
La Sevres se încheie un tratat cu Austria, de data
aceasta cu referință chiar la ținutul Bucovinei, obligânduse să respecte limitele care vor fi stabilite de Puterile Aliate
și Antanta. „Una din problemele de bază discutate la
Conferința de pace de la Paris a fost determinarea soartei
Austro-Ungariei. Tratatul în această problemă a fost semnat
la 10 august 1920 de către reprezentanții Angliei, SUA,
Franței, Italiei, Japoniei, Poloniei, României, Cehoslovaciei,
Iugoslaviei. Acest tratat a confirmat frontierele statelor
formate în urma descompunerii Imperiului Austro-Ungar.
Tratatul a confirmat suplimentar frontierele de nordvest ale României. El a înregistrat, pentru a doua oară,
acceptarea de către partea română a frontierelor fixate de
Consiliul Suprem. Transilvania a fost recunoscută ca parte
componentă a României. În ceea ce privește frontiera
României cu Iugoslavia, marile puteri au atribuit acesteia
din urmă o parte din Banatul românesc. Nu a fost luat în
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considerare faptul că România avea frontieră naturală cu
Iugoslavia, pe Dunăre, Tisa și Mureș. Tratatul de la Sevres
a trasat granița României cu Cehoslovacia după frontiera
lor etnică. România a cedat Cehoslovaciei 3 comune cu
3112 locuitori, iar Cehoslovacia a dat României 8 comune
cu 10.800 locuitori, dintre care 7083 erau români.” (Moraru,
Negrei, op. cit, pp. 170-171)
La Neville-sur-Seine se semnează, pe 24 octombrie
1919, Tratatul de pace cu Bulgaria. Principalele prevederi se
refereau la frontiera româno-bulgară. Bulgaria participase
la Primul Război Mondial în tabăra Puterilor Centrale,
urmând scopuri teritoriale. Bulgarii își doreau Macedonia,
ocupată de sârbi, și întreaga Dobroge, pe care o obținuseră
în condiții de război în 1918. Bulgarii au cedat în urma unor
presiuni conjugate, nici astăzi nu se împacă cu ideea că
Dobrogea nu le mai aparține. După problema Banatului,
cea mai complicată sarcină a diplomației române a devenit
obținerea recunoașterii Unirii Basarabiei cu România.
Dar nu exista cineva cu adevărat împuternicit cu care să
se poată discuta în mod oficial. Guvernul bolșevic de la
Moscova nu era recunoscut de niciun stat, Rusia nu era
admisă la Conferința de Pace de la Paris. Nu aveam cu cine
discuta, în schimb aveam numeroși adversari. În primul
rând Moscova cea nerecunoscută, dar și un Comitet de
luptă pentru Eliberarea Basarabiei, care era controlat de
la Odessa. La acestea se adăugau organizațiile și cercurile
de emigranți politici ruși (de la vechii țariști, la democrații
republicani ai lui Kerenski) care umpluseră Europa. Cu
toții agitau lozinca învechită a Basarabiei eliberate de sub
turci în 1812, atașată Rusiei din toate punctele de vedere,
ocupată militar de români în 1918. Foștii moșieri și alți
bogătași ruși din Basarabia, prin delegatul lor Maklakov, au
inundat Conferința de Pace de la Paris cu broșuri și diverse
publicații în care se susținea apartenența Basarabiei la
Rusia. Reamintim că la Conferință exista, deja, o atmosferă
ostilă României, datorită atitudinii nostre ferme în
problema Transilvaniei și a Banatului. Înainte de a părăsi
Conferința, Brătianu reușește să țină un discurs magistral,
în care demontează toate minciunile promovate de
emigrația rusă. Se crează, astfel, în Consiliul Suprem Aliat
o scindare între partea delegaților care ne simpatizează și
ne dau dreptate (în special francezii) și partea delegaților
ce se află de partea rușilor (americanii). Propaganda
delegației române a devenit tot mai eficientă, folosind
toate mijloacele publicistice, dar având și sprijinul calificat
al unor oameni de știință, geografi și etnografi. Alexandru
Vaida-Voievod, prim-ministru al României, reușește să fie
tot mai convingător la Conferință, mai ales că se rezolvase,
prin compromis, problema Banatului. Vaida, pentru mai
multă credibilitate, ia legătura cu mari demnitari sovietici,
Cicerin și Litvinov, urmând să poarte tratative pe viitor.
Toate acestea au determinat ca la 28 octombrie 1920 să fie
semnat un tratat prin care se recunoștea Unirea Basarabiei
cu România. Semnatari au fost reprezentanții Angliei,
Franței, Italiei și Japoniei. Totuși, încă din decembrie
1919 s-au putut reuni, la București, cele dintâi Adunări
Legislative ale României Mari, Camera și Senatul.
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Învierea lui Hristos - învierea noastră
Pr. Răzvan Acostioaei

Zilele acestea, destul de triste de altfel, îmi tot vine
în minte un cuvânt al lui Einstein care spunea că „Putem
trăi în două moduri: ca şi cum nu ar exista minuni sau ca
şi cum totul ar fi o minune!”. Învierea Domnului este, cu
adevărat o minune nespus de mare! Şi oricât de greu ar
fi anul acesta, ar trebui să o trăim ca pe o mare minune a
Domnului adresată nouă!
Câtă nevoie avem de Înviere! Cum tresaltă sufletele
noastre când mărturisim Învierea lui Hristos! Lumina care
izvorăşte din mormântul gol al Domnului ne cheamă din
nou, apăsat, poate astăzi mai mult ca oricând, pe fiecare
dintre noi, să dăm mărturie de lucrurile bune pe care
Dumnezeu le -a făcut cu noi! ( Psalm 125, 3 ). Poate cel mai
mare dar primit de noi oamenii este Lumina Învierii după
cum minunat şi îndreptăţit spune Sfântul Apostol Pavel:
„Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru
Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!”. Învierea Domnului
este încununarea mântuirii noastre întru Hristos, este
reîntoarcerea noastră la condiţia primordială de fericire,
este revenirea noastră la starea în care ne aflam înainte de
neascultare, prin participarea din nou la viaţa veşnică şi
intrarea în Împărăţia Cerurilor.
Învierea Domnului ne dăruieşte, pe de o parte, o
victorie asupra păcatului, pe de altă parte o biruinţă asupra
morţii însăşi. Mai mult, această mare taină ne aduce la o
stare minunată de trăire cu Dumnezeu care este fără de
moarte. Cu Hristos, noi păşim spre veşnicie! Momentul
Învierii schimbă fundamental devenirea lumii şi a omului.
Sfârşitul vieţii pământeşti nu mai este punctul teriminus
al nevoinţelor noastre, ci pragul de intrare în Împărăţia lui
Dumnezeu. Prin Înviere, se deschide era intrării oamenilor
în Dumnezeu. Timpul nu mai este intervalul dintre noi
şi moarte, ci intervalul dintre noi şi Viaţa – Hristos, Cel ce
ne aşteaptă dincolo de porţile morţii trupeşti. Durerea
continuă şi progresivă a pierderii de sine a omului a fost
înlocuită de bucuria negrăită a restaurării şi înveşnicirii lui.
Hristos, Mântuitorul lumii este DA -ul definitiv spus vieţii,
„omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începutul unei alte
vieţi, viaţa veşnică”.
Hristos Însuşi este viaţa lumii şi învierea omului.
Părtăşia cu Hristos Domnul eliberează omul nu doar de frica
morţii, ci şi de veşnicia ei, şi dăruieşte în modul cel mai real
creştinului autentic bucuria de a fi el însuşi un candidat la
înviere: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar
dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu
va muri în veac.” (Ioan XI, 25-26). Aşadar, Învierea Domnului
este începutul învierii noastre. Părintele arhimandrit
Teofil Pârâianu, le spunea, neasemuit de frumos, fiilor săi

Viaţa noastră

duhovniceşti: „Avem cinci daruri ale Învierii şi anume
bucuria, ne-temerea sau curajul, pacea, binecuvântarea
şi, pe lângă acestea avem şi iertarea păcatelor. Toate
acestea le avem însemnate pentru noi şi le avem în vedere
pentru noi, pentru viaţa noastră, pentru credinţa noastră,
pentru ai noştri, pentru cei apropiaţi de noi...”
Prin urmare, Lumina Învierii nu este o simplă metaforă,
o umbră sau o poveste! Viaţa unui creştin adevărat, a unui
creştin botezat şi trăitor al Evangheliei, este de fapt o viaţă
în Înviere. Noi am înviat împreună cu Domnul nostru,
trăim în Înviere şi suntem fii ai Învierii. Ortodoxia, această
nesfârşită poveste de dragoste dintre Dumnezeu şi om,
este, mai mult decât toate, despre bucuria Învierii! Când
avem bucuria Învierii în centrul gândirii noastre suntem în
miezul Ortodoxiei. Hristos Domnul Cel Înviat din morţi nu

53

trebuie nici mimat, nici aproximat, nici contra-interpretat,
nici ignorat, folosit sau „anexat” ci doar slujit, trăit în bucuria
Învierii, chiar dacă, uneori, cu omenească ezitare. Atitudinile
neputiincioase, suspicioase, fricoase, desconsiderante,
prigonitoare, exploratoare sau chiar vânzătoare faţă de
minunea Învierii sunt doar forme mai mult sau mai puţin
voalate ale apostaziei care cu siguranţă, ne depărtează de
Darul Învierii. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos care
umple Sfânta Biserică de bucuria triumfului asupra morţii,
constituie comoara nesecată, idealul şi izvorul vieţii noastre
spirituale cu adevărat creştine. Noi, cei care ne împărtăşim
de acest har şi de această bucurie a Învierii - această
ireductibilă antiteză a nimicirii, participăm în mod activ la
schimbarea lumii întregi. Din biruinţa Mântuitorului asupra
morţii ne luăm puterea, şi în dinamismul nostru moral,
contribuim efectiv la schimbarea permanentă, în bine, a
lumii.
Este clar, Hristos cel Înviat obligă la restartarea întregii
atitudini umane. Şi timpul acesta, dureros de liniştit, parcă
ne „invită” la o cugetare adâncă şi smerită a propriei noastre
învieri. Învierea noastră presupune nu o simplă acţiune
din exterior, ci o schimbare interioară. Ne lepădăm de
mediocrităţile noastre, de o viaţă veche, secundă, pentru
a da curs unei vieţi reînoite în Hristos. Stârpim omul vechi,
ticăloşit, pentru a lăsa loc omului nou. Schimbarea lăuntrică
nu este lucru uşor şi nu vine dintr-o dată. Este nevoie de o
scânteie de iluminare (Iată! Avem Învierea Domnului! ), de
revizuirea ţintelor noastre, de un efort al voinţei, de răbdare
şi curaj. Avem zilele acestea timp să ne putem aşterne în faţa
noastră viaţa, ne putem judeca faptele, ne putem reculege
şi îmbărbăta. Putem lupta cu întunericul din noi, şi îl putem
stârpi lăsându – ne purtaţi pe razele Învierii. Până şi suferinţa
în care ne zbatem în perioada aceasta, re-semnificată cum
trebuie poate deveni prilejul acestei auto-revelări. „Învierea”
aceasta a noastră în plan individual poate conduce la o
reînoire a noastră, a comunităţii şi a întregii societăţi.
Ca preot, mă tot întreb de ceva vreme dacă anul acesta
Învierea o să fie la fel ca în anii trecuţi. Plină de lumină şi de
bucurie! Cu siguranţă o să fie tristă şi dureroasă pentru că
o să slujesc singur, despărţit de credincioşii mei dragi, şi ei

de mine. Întotdeauna am crezut că o biserică este frumoasă
prin credincioşii ei jertfelnici şi pioşi care o umplu cu
prezenţa lor. Între zidurile bisericii unde slujesc, anul acesta,
de Înviere, voi fi doar eu şi Hristos. Hristos Lumina lumii!
Hristos Bucuria lumii! Hristos Cel care le „plineşte pe cele în
lipsă”! Şi Hristos cel Înviat, o ştiu, mă va umple de putere ca
să strig cu bucurie, pentru mii de inimi care nu pot fi acolo:
„Hristos a înviat!”. Şi voi sluji purtând mii de inimi în inimă,
şi, o ştiu, inimile credincioşilor mei, de la casele lor, vor fi
alături de mine şi îmi vor răspunde, cu putere, ca altădată:
„Adevărat a înviat!”. Îmi este frică ? Ar trebui să ne fie tuturor
frică? Cu siguranţă, NU! Hristos, omorâtorul morţii, este
al nostru şi noi suntem ai Lui! Suntem fii ai luminii şi fii ai
Învierii! Şi pe urmă, suntem os de viteji şi voievozi! Poporul
acesta, nevoit să urce de atâtea ori Golgota ( o face şi acum!)
a răzbit întotdeauna crezând în Dumnzeu iar mormântul
Domnului a fost izvorul învierii noastre. Ne mai este încă
frică ? Să ne amintim de mila Domnului nostru, de tranşeele
Oituzului şi Mărăşeştiului, de rănitele culmi ale Topliţei sau
ale Caraimanului, de mausoleele cu oase ascunse în câmpia
Sătmarului şi în buza Dunării... Neam al celor cu viaţă
veşnică, pe toate le-am trecut făcându-ne puncte de reper
întru fiinţă, Crucile de pe turlele bisericilor, curajul, şi, mai
ales, credinţa în Înviere.
Hristos a Înviat, Bucuria noastră!

Nu vom fi veşnic în pământ
Alina-Mihaela ENE
Dumnezeu a făcut făptura din tină și țărână,
Dar nu ne-a lăsat să zacem pe-acest pământ inerți.
A insuflat viață în săraca noastră inimă
Tocmai pentru a nu ne numi morți.
Dar moartea a venit din neascultare
Și am părăsit a Raiului hotare,
Dar cum Domnul singuri nu ne lasă
Ne-a dăruit pământul ca o a doua casă.
Trăim pe-acest pământ de veacuri
Și pentru a nu muri cătăm într-una leacuri,
Dar Leacul de la început fostu-ne-a nouă hărăzit
Căci pentru noi pe-acest pământ Domnul a venit.
Nu a venit nici Înger, nici Arhanghel, nici alt Sfânt
Ci a venit chiar Dumnezeu-Cuvântul pe-acest pământ
Pentru ca din moarte la viață să aducă
Pe tot omul care pe Golgota cu credință urcă.
Scula-ne-vom cu toții din mormânt
Nu vom fi veșnic în pământ
Căci ce-i al lui Dumnezeu nu piere
Ci va auzi cândva cântul înălțător:
DE ÎNVIERE!
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Înălțarea Domnului – ziua de pomenire
a celor care ne-au apărat glia,
credința și neamul
Iulian MAXIM

Întotdeauna întâmpinăm Ziua Înălțării Domnului
cu emoția comuniunii noastre sufletești cu toți cei
dinainte de noi și din veci, care și-au dat viața pentru
apărarea credinței și a neamului nostru românesc.
Sărbătoarea aceasta de pomenire a eroilor, a celor ce
s-au jertfit pentru țară și neam în diferite timpuri și
locuri, Biserica a îmbrățișat-o din vremuri îndepărtate
și a alăturat-o de cea a Înălțării Domnului la cer.
Este o sărbătoare slăvită a Bisericii Ortodoxe, căreia
i s-au închinat de-a lungul secolelor sfinte locașuri,
altare, troițe și un întreg șir de monumente de artă,
pentru a cinsti eroismul și credința atât a celor care au
murit pentru dreptate, pentru adevăr și pentru lumină
cât și a celor care au luptat pentru familie, pentru
copii, pentru mormintele strămoșilor, toate la un loc
constituind tezaurul cel mai scump al unui popor.
Despre această sărbătoare știm că Mântuitorul
și-a luat ucenicii pe muntele Măslinilor, după ce timp
de 40 de zile a stat cu ei, le-a reamintit din învățăturile
Sale, le-a făgăduit Duhul Sfânt, dar nu a rămas cu
trupul alături de ei. El s-a înălțat la cer, S-a despărțit
de apostoli, care au mers cu bucurie în Ierusalim să
răspândească învățăturile Sale.
Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos nu a
însemnat că El, Învățătorul lor a plecat definitiv și nu a
lăsat nimic în urmă. Domnul Hristos pe mai departe a
fost între ucenici, cu ucenicii și în ucenici.
Pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului Iisus
Hristos a fost instituită prin Decretul-Lege nr. 1693 din 4 mai 1920 și pusă în aplicare în Biserică de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea sa din 25 mai 1920.
Mai târziu, în timpul dictaturii comuniste, această tradiție românească sfântă și frumoasă, a fost întreruptă, fiind
reluată abia în anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se exprima și a-și reface tradiția sănătoasă de cinstire
publică a eroilor români. Astfel, prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 și 2001 s-a revenit la tradiția ca sărbătoarea
Înălțării Domnului să fie consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. Apoi, Legea 379/2003, privind
regimul mormintelor și operelor comemorative de război, a proclamat Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului
român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos.
Credința, rugăciunea și conștiința luminată de Înălțarea Domnului ajută la creșterea duhovnicească a personalității,
luminează mintea copiilor, întărește voința tinerilor, aduce o comoară de valori în viața familiei. Societatea noastră și
lumea întreagă are nevoie de toate acestea.
Domnule Președinte Nicolaie Mihai, prin pilda de cinstire a eroilor, pe care o promovați dumneavoastră și cei din
conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad, ne demonstrați că nu ne aflăm singuri, rupți
de părinți, de frați, de eroi, de valorile noastre supreme. Faceți parte din acea salbă de valori strămoșești de la începuturi
și până în zilele noastre.
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De aceea, astfel de instituții care sădesc mereu valori
în sufletul tinerilor, au o mare însemnătate și trebuie să le
sprijinim să-și îndeplinească rolul lor atât de important.
Așa cum ați promovat paginile acestea de istorie a noastră,
mormintele, monumentele ostașilor țării, care au fost
neglijate, vă alăturați instituțiilor care păstrează o veșnică
recunoștință vrednicilor români care și-au dat viața pentru
dreptate. Mormintele eroilor neamului, constituie prilejuri
binecuvântate, când preoții și credincioșii înalță rugăciuni
către Dumnezeu pentru sufletele lor.
Cinstirea memoriei eroilor neamului care și-au dat
suprema jertfă în marile bătălii pentru apărarea gliei
strămoșești, constituie una din trăsăturile definitorii
ale poporului român, un mijloc de educație, de sădire
în conștiința tinerei generații a faptelor de vitejie ale
înaintașilor.

Hristos a Înviat!
Vasile MILITARU
Hristos a Înviat! Ce vorbă sfântă!
Îți simți se lacrimi calde ochii uzi
Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă
De câte ori creștine o auzi.
Hristos a înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poienița-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic și de măr.
În stupii de albină fără greș,
În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireș
Dar vai, în suflet ți-a-nviat Hristos?
Ai cântărit cu mintea ta creștine
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simți măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simți mai bun, mai blând?
Simți tu topită-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ți-ai pus zăvor pe bârfitoare-ți gură?
Iubirea pentru semeni o simți jar?
O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânți: Hristos a Înviat!
56

Viaţa noastră

CĂLĂTOR SPRE STELE

C. D. ZELETIN

- medicul, profesorul, cărturarul, OMUL
MOTO: „Mulți sclipesc, puțini luminează”
(C.D. Zeletin - „Zdrențe în paradis”)
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În acest an 2020, an nefast pentru omenire, s-a stins
din viață în data de 18 februarie, la București după o lungă
și grea suferință dusă cu demnitate și stoicism Prof. UNIV.
DR. CONSTANTIN DIMOFTACHE cunoscut ca scriitor sub
pseudonimul C.D. ZELETIN.
A fost medic și profesor universitar de biofizică la
Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București, din 1994, membru al Academiei de Științe
Medicale și președinte fondator al Societății Medicilor
Scriitori și Publiciști din România, scriitor și om de știință,
poet, prozator, eseist, istoriograf, traducător eminent din
poezia italiană și franceză, membru al Uniunii Scriitorilor
Români din 1967 – un erudit, încât, văzând această
prodigioasă activitate, te întrebi și te minunezi dacă astfel
de oameni „întru adevăr au stat”(n.n. au existat).
C.D. Zeletin – Dada, cum îi spuneau cei apropiați s-a
născut în satul Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul
Bacău (fostul județ Tecuci) pe 13 aprilie 1935, ziua când
în calendarul ortodox este pomenit Sf. Mucenic Dada,
mutat apoi pe 28 aprilie, în familia preotului ortodox
Nicolae Dimoftache - tatăl și mama Maria – învățătoarea
(cu numele de fată Țarălungă).
A făcut studiile primare în satul natal având ca
învățător pe mama sa, ceea ce nu a fost de fel un privilegiu,
mama fiind foarte exigentă cu proprii copii (un frate cu
un an mai mare și o soră mai mică decât el) și dându-i la
sfârșitul anilor de școală doar Premiul al II-lea, lucru ce
îl durea pe copil. Tatăl, preotul, s-a ocupat de instruirea
lui muzicală și de cea spirituală fiindu-i și duhovnic în
acești ani. Între anii 1945-1952 a urmat cursurile Colegiului
Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, apoi
după multă nedreptate și persecuții staliniste, ca fiu
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de preot, deci cu „origini sociale nesănătoase”, urmează
cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București
(Secția Pediatrie), pe care o absolvă în 1959, ca premiant. Își
ia specializarea postuniversitară în biofizică celulară, biofizica
radiațiilor, criobiologie și biocibernetică.
A susținut vreme de 40 de ani cursuri, conferințe,
seminarii și lucrări practice de biofizică la Facultatea de
Medicină și Farmacie „C. Davila” din București. Între 1973 –
1990 a fost membru de conducere al Secției de Biofizică Pură și
Aplicată din România. În 1991 devine fondatorul și redactorul
șef al revistei „Romanian Journal of Biophysics”, Editura
Academiei, iar după 2005, când s-a pensionat, va rămâne
redactor onorific al publicației.
A editat atât personal cât și în colaborare tratate,
manuale, caiete de lucrări practice privind biofizica: Curs de
biofizică, 1963, Prelegeri de biofizică medicală – 3 volume,
între anii 1964-1971, Îndreptar de lucrări practice de biofizică,
în ediții succesive 1964, 1972, 1975, 1977, Biofizică medicală
1977, Biofizică medicală 1993 și Principii de biofizică umană –
2 volume în colaborare cu inginer doctor Sonia Herman, în
2003.
A elaborat peste 70 de lucrări științifice în domeniul
medicinii nucleare, criobiofizicii, citospectrofotometriei
modelării cibernetice a unor procese biologice pe care le-a
prezentat la diverse sesiuni și congrese științifice naționale
și internaționale și publicate în prestigioase reviste din țară
și străinătate.
A venit cu contribuții originale în mai multe domenii de
cercetare cum ar fi: a imagiant, verificat și validat un sistem
de identificare a limfocitelor cu aspect morfologic normal,
dar presupuse a fi atinse de impulsul morbid în leucemia
limfoidă cronică umană, a realizat în colaborare cu ing. A.
Ciureș, primul dispozitiv de citospectrofotometrie în spectrul
vizibil din România, a propus o revizuire a formulei leucocitare
din sângele uman, a stabilit o serie de indici preciși ai celulei
seminale conservate în frig și congelare ș.a.
Paralel cu activitatea științifică, medicală, profesională,
C. Dimoftache a desfășurat și o bogată activitate literară
publicând peste 60 de volume sub pseudonimul literar C.D.
Zeletin.
După multe interdicții ale regimului trecut, susținut fiind
și de mari nume din critica literară românească cum ar fi T. Vianu
și D. P. Perpessicius, C.D. Zeletin își face debutul literar în 1960
în revista Luceafărul, iar în volum în 1964 cu: MICHELANGELO,
SONETE, ediție bilingvă prefațat de Academician Tudor Vianu.
Va publica la cele mai importante reviste literare și de cultură
din țară: România literară, Luceafărul, Ateneu, Contemporanul,
Convorbiri literare, Tribuna, Gazeta literară, Muzica, Viața
medicală ș.a.
Pe parcursul anilor îi apar volumele de versuri: Călătorie
spre transparență, București 1977, în Editura Eminescu,
Andaluzia, 1986, Editura Cartea Românească, București. Vor
apărea apoi 3 volume de proză filosofică, eseuri, aforisme,
evocări ale unor personalități, istoriografie și memorialistică
amintind: Ideograme pe nisipul coridei, C.R. București,1982,
Adagii, Editura Athena, București, 1999, Zdrențe în paradis,
București, 2012, Editura Spandugino, Respiro în amonte,
1995, C.R. București etc.
Volumul „Principesa Elena Bibescu, marea pianistă,
născută Kostaki Epureanu. Începuturile carierei pariziene a lui
George Enescu”, Editura Vitruviu, București, 2007, ediția a II-a,
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la aceeași editură în 2008, ocupă un loc aparte în creația lui
C.D. Zeletin, constituind o cercetare asiduă de muzicologie,
cu numeroase informații inedite despre Principesa Bibescu
cea care a intuit geniul de compozitor a lui George Enescu
și l-a făcut cunoscut lumii artistice pariziene. Cartea evocă
și rolul aristocrației din Moldova și Țara Românească privind
emanciparea culturală și artistică a țării de la sfârșitul secolului
al XIX – lea și începutul secolului al XX-lea.
A căutat, în permanență, să reactualizeze valoarea
operei unor mari personalități din lumea științifică, medicală,
culturală și artistică a țării, sacrificând zeci de ore, zile, ani de
cercetare în arhive, biblioteci și muzee.
Lucrarea „Doctorul Alexandru Brăescu (1860-1917),
întemeietor al învățământului de psihiatrie din Moldova,
ctitorul Spitalului Socola din Iași. Contribuții documentare”,
București, 2009, Editura Corgal Press, dovedește această
muncă, punând în evidență valoarea celui dintâi profesor
de psihiatrie al Facultății de Medicină din Iași, intelectual
de mare prestigiu al țării, intelectual de cultură engleză (o
raritate în acea vreme) și cultură franceză, ctitorul Spitalului
Socola din Iași existent și azi.
O altă lucrare – „Alexandrina Enăchescu Cantemir: Portul
popular românesc”, Editura Meridiane, București, 1971, lucrare reeditată în Japonia, în 1976, ediție îngrijită și studiu
introductiv de C.D. Zeletin pune în valoare munca celei care
a întocmit-o la începutul secolului al XX-lea (1939) solicitată
de Spiru Haret și care cuprinde 80 de planșe (în manuscris
cca 1000 planșe) fiind cea mai amplă lucrare din etnografia
românească.
S-a aplecat și asupra altor personalități: Alexandru
Tzigara – Samurcaș, Scrieri despre arta românească, Editura
Meridiane, 1987, lucrare ce pune în evidență pe creatorul
muzeologiei științifice românești sau a evocat personalitatea
lui Ștefan Zeletin, opera acestuia, Burghezia Română, originea
și rolul ei istoric, Editura Humanitas, București, 1991, și
exemplele pot continua.
C.D. Zeletin a desfășurat și o prestigioasă muncă de
traducător din literatura italiană, franceză și nu numai. Este
primul traducător în românește al uneia dintre cele mai
dificile opere lirice ale literaturii universale, poate cea mai
dificilă – POEZII de Michelangelo Buonarroti și al FLORILOR
RĂULUI de Charles Baudelaire pe care a tradus-o pentru întâia
oară integral în românește.
Anvergura intelectuală și talentul artistic i-au fost
prețuite la superlativ de spiritele elevate ale culturii române
cum ar fi Tudor Vianu, P. Perpessicius, Al. Philippide, Tudor
Arghezi, Ș. Cioculescu, Stefan. A. Doinaș, Geo Bogza, Solomon
Marcus, V. Cosma, Ov. Drimba, Gheorghe Grigurcu, Theodor
Codreanu, Simion Bogdănescu.
Tudor Vianu l-a numit „poeta doctus”, Ștefan A. Doinaș
consideră opera lui C.D. Zeletin „O remarcabilă biruință
a expresivității românești, o mare încântare estetică în
reușita traducere a operelor poetice de prim rang ale liricii
universale, iar A. Țuculescu, o cunoscută personalitate în
publicistica medicală, afirmă că C.D. Zeletin este „cel mai
cultivat intelectual din lumea medicală românească”.
Este Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină
și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, cetățean de onoare al
municipiilor Bârlad, Bacău, Tecuci, Răchitoasa; comuna în
care s-a născut și-a propus ca liceul să-i poarte numele; casa
părintească să devină muzeu pentru personalitățile locului.
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Pentru vasta sa activitate a primit numeroase premii,
medalii, distincții, diplome, titluri.
Președenția României i-a conferit la 1 Decembrie 2000
Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, iar
în martie 2011, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler,
Categoria A. Literatură, „în semn se înaltă apreciere pentru
meritele remarcabile avute în promovarea culturii în țară și
în lume”.
După 1990 când s-a reactivat Societatea literar-culturală
„Academia Bârlădeană”, C.D. Zeletin a fost ales președinte
de onoare, desfășurând o susținută activitate de valorificare
a personalităților de seamă din viața culturală a Bârladului:
Alexandru Vlahuță, George Tutoveanu, Zoe Tutoveanu, V,
Voiculescu, Ion Buzdugan ș.a.
A donat bibliotecii Academiei Bârlădene cărți, colecții
de reviste, documente și ediții vechi ale unor opere ce au
aparținut scriitorilor tutoveni.
A donat tablouri și documentele-exponate originale
pentru organizarea primei expoziții permanente din țară
în secția Personalități a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad,
consacrată prof. Emil Palade, absolvent ca șef de promoție
1905 a Școlii Normale din Bârla, tatăl savantului George
Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și
Fiziologie 1974, unchiul lui C.D. Zeletin.
Scriitorul și-a văzut realizat un mare vis. Datorită Editurii
Spandugino, București, și a conducerii ei întreaga operă
literară a lui C.D. Zeletin a fost tipărită într-o ediție de lux în
colecția Distinguo, cuprinzând 7 volume ce însumează peste
7800 de pagini, volume intitulate SCRIERI (ultimul volum – 7,
al Operei Omnia a apărut la 2 zile după plecarea din viață a
autorului).
C.D. Zeletin era invitatul de onoare, care înnobila (în luna
mai),„Zilele Culturale ale Bârladului” când participa la acestea,
care era așteptat cu nerăbdare de toți cei ce iubeau viața
culturală, care venea cu noutăți; care susținea simpozioane,
conferințe, lansări de cărți, evocări ale diferitor personalități.
Era omul pe care îți plăcea să-l asculți ore întregi, zile
întregi, om cu o cultură vastă, cunoscător a mai multor limbi
străine, care vorbea o limbă românească impecabilă, dar în
același timp dulce, caldă, specifică spațiului moldovenesc
pe care l-a iubit atât de mult. Iată o mărturisire de credință
a sa: „Eu…mi-am iubit neamul românesc așa cum mi l-a
dat Dumnezeu, care a hotărât să mă ivesc în mijlocul lui și
nu în altă parte. L- am slujit cu armele mele. I-am împărtășit
încercările dureroase, nedrepte și ofensatoare la care a fost
supus fără…să-i formulez vreo inputare…”.
A lăsat în sufletul tuturor celor ce l-au cunoscut în
sufletele noastre, în sufletele bârlădenilor, ale membrilor
Academiei Bârlădene un mare gol, Zile Culturale mai triste…
dar să ni-l amintim așa cum era: distins, calm, chibzuit în vorbă
și în faptă, omul care n-a putut să urască niciodată pe nimeni,
și să-l pomenim în rugăciunile noastre făcând o Sfântă Cruce
pentru Domnia Sa, căci iată ce spunea într-unul din versetele
sale: „Suflete al meu sfios și leneș, fă semnul Sf. Cruci de câte
ori simți nevoia. Va veni o vreme când poate vei vrea să-l faci,
dar mâinile îți vor fi înghețate pentru totdeauna…”(volumul
Zdrențe în paradis).
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Zâna TĂMĂȘANU

Ultima convorbire...
...telefonică am avut-o cu dl. C. D. Zeletin după
ce i-am trimis prin poştă placheta dedicată lui
Alexandru Vlahuţă, apărută în colecţia „Biblioteca
rebus” a Editurii Sfera. Am tipărit-o cu prilejul
centenarului Vlahuţă: 1919–2019. C. D. Zeletin a
avut un cult pentru creaţia literară a scriitorului
Vlahuţă. S-a bucurat nespus de omagiul meu
adus primului Preşedinte de onoare al Academiei
Bârlădene.
La telefon a mulţumit pentru gestul meu şi a
început să-mi prezinte placheta, numărul 158. I-a
plăcut hârtia, aranjamentul în pagini, coloristica
enigmelor, tema fiecărui careu, insistând asupra
„Profilelor”. I-au mai plăcut evocările, iar, în final, m-a
întrebat cum de a rezultat enigma despre Valeriu
Râpeanu, ştiindu-l ca pe un exeget al scriitorului.
A rezolvat, cred, singura enigmă din „viaţa lui
de rebusist”, de la p.27 pentru că asteriscul de la
titlul ISTORIC LITERAR l-a dus la notiţa de la subsol:
...este autorul monografiei „Al. Vlahuţă”, apărută
în 1964, scrisă „pe baza unei largi documentări”
(Marian Popa).
Redăm enigma din plachetă:

M-a întrebat cum de a rezultat numele lui
Valeriu Râpeanu din cele trei imagini color. I-am
explicat ce este biverbul meta-anagramat, ţinând
cont de cheie: 6 + 5 + XEX = 7, 7.
L-am rugat să scrie pe o hârtie ce reprezintă
imaginile: IEPURE, VARAN şi LEU. La leu să înlocuiască
litera E cu A, şi apoi să încercuiască fiecare literă
pronunţând numele istoricului literar. A înţeles şi
s-a bucurat că a rezolvat enigma. l-am spus că l-am
inclus în rândul dezlegătorilor de enigme...

Sergiu COLOȘENCO
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C. D. ZELETIN văzut de...
Scrisul lui C. D. Zeletin s-a bucurat de preţuirea contemporanilor, nume sonore ale culturii, cărturari și
creatori de marcă: Tudor Vianu, Perpessicius, Al. Philippide, Tudor Arghezi, Geo Bogza, Şerban Cioculescu,
Alexandru Balaci, Ștefan Aug. Doinaș, A. E. Baconsky, Solomon Marcus, Viorel Cosma, Ovidiu Drimba ș.a.
Li s-au alăturat nume importante din generaţia actuală: Smaranda Bratu Elian, Georgeta Filitti, Gheorghe
Grigurcu, Sorin Lavric, Theodor Codreanu, Simion Bogdănescu ş.a.
Nu ne-a fost ușor să alegem...

„Medicul se asociază, de altfel, atât de fericit în d-ta
cu poetul, şi acesta din urmă dispune de o vibraţie atât
de exaltantă la atingerea tuturor înfăţişărilor lumii, încât
sunt sigur că vei şti să distilezi uimirea şi bucuria chiar din
substanţa existenţei celei mai cenuşii (...). Am admirat (...)
fervoarea lirică, dar mai ales (…) nu ştiu ce atitudine înaltă şi
nobilă a poetului.“
Tudor Vianu, Corespondenţă inedită, în Viaţa
românească, 1966, 11, 102-103, în Opere 14, ediţie
îngrijită de Vlad Alexandrescu, Editura Minerva,
Bucureşti, 1990, pp. 353-354.

„Cu o dezarmantă francheţe, admirabilul tălmăcitor
de poezie care e C.D. Zeletin îşi mărturiseşte îndoielile ce
încă îl pândesc de câte ori meditează la condiţia operei de
traducere. Mărturisirea lui devine un eseu inteligent, erudit,
scris cu eleganţă, care, evocând momente semnificative ale
unei autobiografii spirituale, susţine ideea „fragilităţii“ pe
care o implică, în însăşi natura ei, poezia tradusă...“
Dan Grigorescu, Florilegiu de poezie franceză,
în Contemporanul, 2 octombrie 1981.

„Admirabil traducător de poezie franceză şi italiană,
erudit de formaţie ştiinţifică, discret în manifestările publice,
C. D. Zeletin este în Călătorie spre transparenţă un poet care,
fără să se ignore, ţine să stea departe de miezul peisajului liric
contemporan, distanţă voluntară pe de o parte, involuntară
pe de alta, căci este rezultatul şi al modului liric practicat de
poet, deloc raliat la furtunile de atitudine şi limbaj petrecute
în ultimele două decenii în poezia românească, retras în
compania clasicilor unde se simte bine şi, mai ales, fidel sieşi.“
Laurenţiu Ulici, Moldovenii (XV), în România
literară, 23 ianuarie 1986; Laurenţiu Ulici, Literatură
română contemporană. I. Promoţia 70, Editura
Eminescu, 1995, pp. 323-324.

„C.D. Zeletin face parte în categoria rară a scriitorilor care
îmbină armonios cultura umanistă cu formația științifică.
Reputația sa ca traducător din italiană și franceză este
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de mult timp consacrată în teritoriul literelor românești.
Un talent nativ, mereu fecund și proaspăt, modelat de o
impresionantă cultură clasică și modernă, l-a impus pe C.D.
Zeletin ca pe unul din intelectualii de mare calitate ai vieții
noaste spirituale.
Sunt sigur că această carte de eseuri va constitui un
adevărat regal pentru amatorii de texte rare, inteligente,
spirituale.“
Ștefan Aug. Doinaș în: C.D. Zeletin, Gaură-n
cer, Editura Athena, București, 1997, coperta a IV-a.
Reluat în: C.D. Zeletin, Scrieri 2, Colecția Distinguo,
Editura Spandugino, București, 2012, pp. 711-712
(cu facsimil).
„C.D. Zeletin nu-şi îngăduie alunecarea în sentimenta
lismul frivol prin definiţie ori în familiaritatea grosieră pe care
unii producători de amintiri se arată dispuşi a o utiliza precum
o, evident falsă, parolă de recunoaştere a autenticităţii. D‑sa
se complace într-o lume «ideală», delicat artificioasă, pavăză
împotriva impurităţilor celei reale, dar nu un refuz al ei
arogant, brutal, ci mai curând o tentativă de ameliorare, de
recuperare. Deloc un ascet sau un sceptic moroz, scriitorul
nostru e un protocolar amiabil, un monden rafinat în maniera
celui de al XVIII-lea veac. Discursul d-sale posedă o blândeţe
sapienţială ce ne duce cu gândul şi la acel clasic tardiv care a
fost Anatole France (...).
Gheorghe Grigurcu, Un aristocrat al scrisului,
în Viaţa medicală, XIV, 39, 27 septembrie 2002,
p. 12 și în Omagiu. C.D. Zeletin 70, pp. 394-397.
Bacău,2005.

„Domnul C.D. Zeletin, om de ştiinţă dublat de scriitor,
încântă prin expresie rafinată, rezultat al unei gândiri de lux,
clasice, în genul moraliştilor francezi ai veacurilor al XVII-lea
şi al XVIII-lea. Lapidar, sentenţios, altfel spus maiorescian, se
arată, din această perspectivă, un poet moral, un predispus
al înţelepciunii... Așadar, cuminecarea sa întru cuvânt este
aceea a medicului-scriitor și a scriitorului-medic, de unde
și evocarea și interpretarea personalității și operei lui V.
Voiculescu, apropiindu-se autentic de acesta, atât în chirurgia
aplicată ideii, cât și în chirurgia imaginară a viziunilor
metafizice…E un medic-meditativ și un medic-poet ce-și
asumă inefabilul și cotidianul, absolutul și relativul, tristețea
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și bănuiala, când știe că toate îl dor, de la greșeala de tipar,
considerată, pe drept, o rană pe trup de hemofilic: sângerează
la infinit, până la teama, explicabilă astăzi mai mult decât
oricând în alte timpuri, că se va produce o glaciație în însăși
cultura cărții în lume…
Simion Bogdănescu, Expresie şi gândire de
lux. O nouă lucrare a bârlădeanului C.D. Zeletin, în
Păreri tutovene, VIII, 295, 26 martie-1 aprilie 1998,
p. 5 și în Simion Bogdănescu, Spic de idei, Editura
Timpul, Iaşi, 2002, pp.127-129.

„...stăteam de vorbă în răcoarea unei case, altădată
boiereşti, de pe Calea Victoriei, cu un om pe care nu-l
puteam dibui. Se interesa de corespondenţa Reginei
Elisabeta cu Elena Bibescu, din care publicasem câteva
piese. Mă asculta răbdător cum înşiram povestea fondului,
cam sigură pe mine, brodând în jurul Bibeştilor, al Palatului
Regal şi, inevitabil, al lui George Enescu. La
un moment dat am văzut o sclipire jucăuşă
în ochii interlocutorului, semn că ştia prea
bine totul şi multe pe deasupra. Această
senzaţie de autosiguranţă, topită cu încetul,
la o simplă privire, trebuie s-o fi încercat
mai toţi cei care stau de vorbă cu doctorul
C. D. Zeletin… Într-o lume grăbită, care se
îndreaptă primejdios spre comunicarea
monosilabică prin e‑mail, doctorul-poet
găseşte răgazul, chiar dacă face apel, la
rându‑i, la un instrument al civilizaţiei
nu mai puţin centenare, telefonul, să
zăbovească asupra prozodiei, a genomului,
a descoperirilor arheologice, azi în parte
irosite, de la Burdusaci... O plajă de subiecte cuceritoare care
pentru tine, cel de la capătul firului, creează dependenţă; aş
zice adicţie, ca să fiu mai aproape de exprimarea medicală.
Stânjeneala în faţa dovezilor de preţuire, uşurinţa cu care ŞTIE
mă îndeamnă să cred că profesorul nu-şi cunoaşte totdeauna
valoarea intrinsecă, ascendentul asupra semenilor, forţa
interioară. Or, dacă le gândeşte în intimitatea cabinetului
său de lucru, faptul nu răzbate mai niciodată în afară…Poate
că multe persoane din preajma sa dau dovadă de aceeaşi
ingratitudine. Se împărtăşesc din vastele-i cunoştinţe, îşi
alină beteşugurile cu sfaturile sale, încearcă un sentiment de
bine în apropierea sa şi... merg mai departe fără să înţeleagă
totdeauna cât datorează acestui om fără egal. Mă tem însă că
de cele mai multe ori doctorul însuşi nu-şi dă seama cât de
trebuitor, cât de indispensabil e celor din jurul său. Ori vrea să
se închidă în sine şi să-şi repete propriul vers: Nu-mi înţelege
clipa timpul...
Georgeta Filitti, „Nu-mi înțelege clipa timpul”,
în Viața medicală, XVIII, 15(849), p. 15, 14 aprilie
2006 și în C. D.Zeletin 75, Editura Sfera, Bârlad,
2010, pp.68-69.
„După o muncă titanică în arhive, biblioteci, colecţii
particulare de documente, medicul şi scriitorul C.D. Zeletin
a publicat recent o carte monumentală (847 p.) la Editura
Vitruviu, modest intitulată Principesa Elena Bibescu, marea
pianistă. Departe de a fi doar monografia unei excepţionale
artiste de sorginte nobiliară, exegeza autorului este în
realitate un „stup de miere“ pentru istoriografii culturii
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româneşti din secolul al XIX-lea (...). Abia de azi înainte
se va scrie mult despre Elena Bibescu, despre pianistica
românească a secolului al XIX-lea...“
Viorel Cosma, Destinul tragic al unei prinţesepianiste. O exegeză istorico-literară monumentală
a dinastiei Bibeştilor, în Jurnalul literar, XIX, 1-4,
ianuarie-februarie 2008, p. 2.

„…Niciodată scrisul d-sale, fie în calitate de poet sau
tălmăcitor de poezie, fie în cele de memorialist, eseist,
istoriograf nu mi-a apărut altminteri decât un produs de
scriitor deplin, cu o solidă înzestrare, emergenţă a muzei şi
nu a vreunui compromis estetic sau de altă natură. După
cum nici strădania de foarte stăruitor cercetător, aproape
neverosimilă pentru un om de altă specializare, e departe
de a-i ştirbi ţinuta literară, de a-i prejudicia emoţia subtilă
strecurată între liniile tot timpul caligrafic cumpănite. Şi încă
o notă bună pentru domnia sa. Cu toate că
extrem de ataşat de locul natal, de Bârladul
pe care nu pregetă a-l aminti mereu, fie şi
prin mijlocirea unor inimoşi ai locului fără
o prea mare notorietate (...), C. D. Zeletin nu
face nici un rabat măruntului provincialism
cultural, de atâtea ori stânjenitor.“
Gheorghe Grigurcu, O carte somptuoasă
(II), în România literară, XL, 22, 6 iunie 2008,
p. 12.

„Detaliul care-l singulariza în masa
cadrelor didactice de la Medicină era
pofta
cărturărească.
Conferențiarul
invoca persoane, cărți sau versuri cu plăcerea cu care alții
degustă aroma unui vin bun. O bucurie nesimulată îi însoțea
perorațiile, C.D. Zeletin digerând cultura la propriu, ca pe
o hrană propriu zisă, fără ostentație și fără parăzi cabotine.
De fapt, Zeletin secreta cultură cu ușurința cu care o glandă
își secretă hormonii, porii pielii sale părând anume dilatați
pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual [...]. Dar
ce te înmărmurea la Zeletin nu era atât luxurianța erudiției,
înspăimântătoare și inexplicabilă din perspectiva unui
om normal, cât împrejurarea că acest apetit nu cunoștea
întreruperi. [...].
Acest hedonist al cunoștințelor te năucea cu
amănunțimea sisifică a docțeniei sale. Știa o carte
nebunească... “
Sorin Lavric, Picături savante, în România
literară, XLII, 5, p. 9, 19 februarie 2010 și în: C.D.
Zeletin, Scrieri 3, Colecția Distinguo, Editura
Spandugino, București, 2012, pp. 941-946.

„În definitiv, farmecul personalității lui C.D. Zeletin vine
din punerea în ecuație a rigorii, ca tărie de caracter, și a
blândeții creștine venind direct din omenia mioritică. De-aici,
probabil, și afinitatea lui cu formele fixe ale liricii, pasiunea
cu care a tradus sonetele italiene ale lui Michelangelo și ale
altora, dar și marea poezie a lui Baudelaire. Privește sonetul
„pitagoreic“, sub fascinația numărului, punându-și, de
exemplu, întrebarea tulburătoare: de ce s-a oprit Shakespeare
la 154 de sonete? Or, un sonet are 154 de silabe.
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Shakespeare n-a respectat rigorile sonetului italian
al Dulcelui Stil Nou (preferând decasilabul în locul
endecasilabului, cât și dispunerea în trei catrene și un distih),
dar peste rigoarea numerică n-a putut trece. Eminescu,
iubitorul de caractere, era convins că Bătrânul dascăl din
Scrisoarea I sprijină lumea și vecia într-un număr. Altminteri,
Rămânerea trecerii (cartea lui C.D. Zeletin, n.red.) titlu
oximoronic, rezonant cu clipa cea repede eminesciană, se
deschide cu eseul Prestigiul filozofic al singularului, închinat
gândirii lui Eminescu...“
Theodor Codreanu, Euharistie artistică, în
C.D. Zeletin, Scrieri 3, Colecția Distinguo, Editura
Spandugino, București, 2012, pp. 947-956.

„Ca și volumul precedent, Distinguo (Editura Vitruviu,
2008), acesta [Rămânerea trecerii, Editura Spandugino,
București, 2011] este alcătuit dintr-un soi de tablete literare
(...). Ca substanță și ca stil, ele sunt însă greu de deosebit: căci
eseurile și convorbirile sunt pline de evocări, iar unele evocări
sunt splendide schițe, mai reușite ca schițele înseși. Și toate
au un aer comun care vine în bună măsură de la faptul că nu
le lipsește un sâmbure autobiografic sau, mai corect spus, au
un miez trăit, de unde se deapănă o meditație care capătă
consistență și rost. Meditația e legată de oameni (mulți și
minunați, pe care autorul îi restituie memoriei colective), de
locuri, de limbaj și de arta cuvântului. Și toate sunt scrise într-o
limbă imaginifică, unduioasă, cu un ușor parfum arhaizant,
dar totodată precisă, sintetică, uneori apoftegmatică – limbă
care nu constituie doar un model de scriere, ci și un model
de relație cu limbajul. Lectura acestei cărți este o desfătare.“
Smaranda Bratu Elian, Itinerariile spiritului,
în Viața medicală, XXIII, 51-52(1145-1146), 23
decembrie 2011, p. 24.

„Cea dintâi impresie pe care o produce opera lui C.D.
Zeletin este armonia. Izvorul acesteia nu este altul decât
vocaţia primă, pe care el însuşi şi-o recunoaşte, poezia. Un
aforism o defineşte astfel: „Poezia rămâne muzica actului de
gândire“. C.D. Zeletin este poet în fiecare pagină pe care o
scrie, chiar şi în aceea care se arată mai strict erudită, deci
ameninţată de uscăciune. În felul ei, această operă musteşte
de moldovenitate, ridicată pe treapta de sus a universalităţii.
Un om care n-a putut urî şi care s-a detaşat cu limpezime
de ispita discordiei mioritice bântuitoare, la românul
mediu, alegând recursul la splendoare despre care vorbea
Hans Urs von Baltasar, invocat, în cazul ciobanului mioritic,
de către Nicolae Steinhardt, într-un frumos eseu. „Nu pot
urî“, mărturiseşte autorul în aforisme. „Alte păcate am, dar
pe acesta cred că nu. Când voi trece Dincolo, va trebui să
născocesc ceva în privinţa urii, încredinţându-mă că, totuşi,
e cu putinţă să fi urât. Dar cum am să fac lucrul acesta fără
riscul păcatului celuilalt, al minţirii?!“ [...] În toate, Scrierile lui
C.D. Zeletin conturează, încă de pe acum, imaginea unuia
dintre ultimii mari cărturari şi creatori din generaţia ‚60,
model exemplar de care cultura noastră are atâta nevoie,
într-o vreme de confuzie şi degradare a valorilor spirituale.“
Theodor Codreanu, C.D. Zeletin, Armonia
personalității, în Vitraliu, Bacău, XX, 3-4 (39),
noiembrie 2012, pp. 30-31.
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„Prima oară aflasem de C. D. Zeletin în legătură cu fapta
sa unică în literatura română: traducerea integrală în limba
română a Florilor Răului ale lui Charles Baudelaire. Cunoşteam
antologia realizată de Geo Dumitrescu, în care se regăseau
numeroşi competitori în realizarea unor variante româneşti
ale unor poezii ale marelui poet francez, nu lipseau de acolo
nici Arghezi, nici Ion Barbu, nici Philippide, nici atâţia alţii,
care de care mai redutabili, dar fiecare cu câteva poezii şi
nici ansamblul lor nu acoperea întregul volum în discuţie.
Întreprinderea dusă la capăt de C. D. Zeletin este de proporţii
titanice şi singură putea justifica o viaţă de om. Aflasem
ulterior, când avusesem ocazia de a-l întâlni personal, că a
lucrat la această traducere timp de mai multe decenii. Era de
înţeles, dar acum, cu publicarea întregii sale opere literare,
la Editura Spandugino, ne dăm seama de forţa sa creatoare,
care s-a împărţit între două teritorii, unul al ştiinţei, biofizica,
altul al artelor…“
Acad. Solomon Marcus, Pe aceeași lungime
de undă. Pe marginea Scrierilor lui C.D. Zeletin, în
Viața medicală, XXV, 51-52, 20 decembrie 2013,
p. 20.
Profesorul universitar Constantin Dimoftache. O
biografie aproape neverosimilă…: domnia sa este unul
şi acelaşi cu C. D. ZELETIN – poetul, eseistul, prozatorul,
istoriograful, traducătorul din lirica italiană medievală şi din
poezia franceză modernă (...) Excelenţa sa artistică i-a fost
apreciată la superlativ de personalităţi uriaşe ale culturii
noastre – şi-i amintesc pe Tudor Vianu, Perpessicius, Al.
Philippide. În mod logic, nici istoria medicinii româneşti nu
ar putea omite faptul că prima traducere a operei beletristice
complete a lui Michelangelo Buonarroti aparţine unui medic,
C.D.Zeletin, care e şi cel dintâi tălmăcitor integral al Florilor
Răului de Charles Baudelaire – ca rte de notorietate mondială.
Fie şi numai aceste realizări şi ar fi fost de-ajuns pentru o viaţă
împărţită între două profesii….
….De-a lungul vremii, am avut onoarea de a-mi acorda
multe interviuri, îngăduindu-mi să mă bucur de acea juvenilă
dilatatio animi care, la domnia sa, nu e susţinută doar de
experienţa unei, într-adevăr, copleşitoare erudiţii. Cred că
nota dominantă, amprenta acestei personalităţi o reprezintă
în primul rând talentul şi puterea de a emoţiona pe termen
lung. Şi faptul că ştie să dea strălucire şi totodată adâncime
oricărui discurs, prin revelarea unor aspecte de fond, la care
nu te aştepţi. Ele ţâşnesc asemenea gheizerelor, plasând
interlocutorul într-o stare vecină cu euforia. Au trecut anii,
am ajuns să-l cunosc bine. Am scris despre intelectualitatea
sa redutabilă, despre faptul că este cel mai cultivat medic pe
care l-am întâlnit, o legendă în spaţiul românesc... Am rămas
totuşi cu impresia, paradoxală, că mereu îmi scapă ceva.
Poate chiar esenţial...
Alice Țuculescu, Codul lui Zeletin, în
C. D. Zeletin 80. Omagiul Academiei Bârlădene,
Editura Sfera, Bârlad, 2015, pp. 427-436.
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VICTOR ION POPA
Însemnare biobibliografică*

Cătălin-Andrei TEODORU

Victor Ion Popa se naște în 29 iulie 1895 la Bârlad,
primul din cei trei copii ai învățătorilor Ion Popa și Aspasia
Pavelescu. Își petrece copilăria la țară, alături de părinți,
în satul Călmățui, în târgul Bârlad sau la bunicii dinspre
tată, în satul Dodești, județul Fălciu. Imaginile satului și ale
târgului moldovenesc vor fi evocate
în romanele și în piesele de teatru
ale artistului, Velerim și Veler Doamne,
Sfârlează cu fofează, Take, Ianke și
Cadâr ș.a.
Interesul pentru aviație îi este
trezit de participarea la un miting
aviatic al lui Aurel Vlaicu în perioada
când era elev la Liceul Internat din Iași.
Această pasiune se va reflecta în două
romane dedicate acestui subiect,
Sfârlează cu fofează și Maistorașul
Aurel, ucenicul lui Dumnezeu.
Frecventează, chiar de la
constituire, întâlnirile Academiei
Bârlădene, societate literară patronată
de președintele ei de onoare, marele
scriitor A. Vlahuță, unde își face
debutul în dramaturgie citind prima
sa piesă de teatru Vultoarea. Tot la
Bârlad pune în scenă pentru prima
dată o piesă a sa, Flori, fluturi, jucată
de un grup de actori amatori.
Experiența dramatică a participării în linia întâi a
Primului Război Mondial va fi evocată în romanul Floare
de oțel, reeditat sub numele de A fost odată un război.
Urmează în paralel Facultatea de Drept, Conservatorul
de Artă Dramatică, clasa artistului Mihai Codreanu,
și Școala de Belle-Arte. Pasiunea pentru teatru îi va
monopoliza întreaga viață, mărturie stau piesele de teatru
Ciuta, Mușcata din fereastră, Take, Ianke și Cadâr, Cătușa,
Apa vie, Moartea, prietena mea, Acord familiar, Plata birului
ș.a. iar mai târziu cariera de scenograf, actor, regizor și
director de teatru la Teatrul Național din Cernăuți, Teatrul
Național din Craiova, Teatrul Național din Iași, Teatrul
Național din București, Teatrul Muncă și Voie Bună (numit și
Teatrul Luptă și lumină sau Teatrul Muncă și lumină), Teatrul
Popular, Teatrul Nostru, Teatrul din Sărindar, Teatrul Regina
Maria, Teatrul Comedia, Teatrul Maria Ventura. A fost un
excelent profesor la Conservatorul din București unde a
ținut cursuri de dramă, comedie și regie scenică. Visa la
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înființarea Teatrului Studențesc, ca un teatru care să educe
gustul maselor pentru teatru. Nu lipsește din preocupările
sale nici dimensiunea teoretică, scriind și primele tratate
de teatru, apărute postum, Mic îndreptar pentru teatru, și
Scrieri despre teatru.
A fost profesorul de limba
română al Marelui Voievod de Alba
Iulia, Mihai I al României.
Pe lângă piesele de teatru,
Victor Ion Popa scrie și o serie de
nuvele și povestiri, Povestiri cu
prunci și moșnegi, Ghicește-mi în
cafea, Bătaia, și romanele Velerim
și Veler Doamne, Sfârlează cu
fofează, Maistorașul Aurel, ucenicul
lui Dumnezeu, Floare de oțel.
Însă nici activitatea de
desenator, grafician, caricaturist,
pictor, scenograf, sculptor și
cronicar plastic nu o socotește mai
prejos, artistul publicând desene și
cronici plastice în reviste ca Versuri
și proză, Rampa, Hiena, Flacăra,
Ora, Gândirea, Sburătorul literar,
Revista Vremii, Izbânda, Reporter,
A.B.C., Vremea, Ordinea, Dimineața,
Adevărul literar și artistic, Boabe de
grâu, Calendarul, Cuvântul, Revista
copiilor și a tinerimii, Dimineața copiilor, Jurnalul copiilor,
Viața românească, Universul literar, Sociologie românească,
Revista Fundațiilor Regale pentru literatură și artă ș.a.
Debutează ca expozant în vitrinele Cofetăriei Handoca din
Bârlad, în 1915, cu portretele ușor caricaturizate ale unor
apropiați, expoziție care a uimit intelectualitatea târgului
și înșiși trecătorii. În presă a debutat cu primele desene în
1916 la Iași în revista Versuri și proză. În timpul războiului,
în casa profesorului Eugeniu Bulbuc, mare animator al vieții
muzicale a Bârladului, expune o expoziție cu caricaturi și
desene de pe front.1 În cadrul Ligii Culturale din Bârlad
ține conferințe despre arta plastică, cum ar fi Caricatura,
A. Vlahuță și arta plastică ș.a. În 1921 înființează alături
de B’Arg, N.N. Tonitza, S. Maur, Iosif Ross, Iosif Steurer, Dan
Berceanu, Gruia Păunescu, Brutus Haneș, Gic și Ginsberg,
1 Gh. Clapa, Un document despre un profesor și pedagog de excepție
Eugeniu Bulbuc, în revista Academia Bârlădeană, XII, 18, Bârlad, trim.
I, 2005, p. 10.
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Societatea Umoriștilor Români, și participă la cele trei
saloane oficiale ale societății cu lucrări grafice și sculpturicaricatură, fiind revelația acestor saloane, aducând noutăți
în tehnica portretistică, folosind o caricatură neșarjată, o
adevărată caricatură psihologică.
Sub îndrumarea lui Dimitrie Gusti se întoarce la
Dodeștii copilăriei ca îndrumător al Echipei Regale
Studențești pentru realizarea unor studii sociologice, iar
împreună cu H.H. Stahl proiectează și construiește în 1936
Muzeul Național al Satului, în cea mai mare parte opera
lui, și în privința ideilor și în privința realizării practice.
Se ocupă cu organizarea pavilionului românesc de la
Expoziția Universală de la Paris din 1937.
Provocarea de a regiza teatru la microfon nu-l va
lasă rece. Astfel artistul rămâne primul român regizor de
teatru radiofonic, reușind să facă din emisiunile de teatru
radiofonic adevărate opere de artă. A realizat și emisiuni
radiofonice pentru copii și pentru săteni, în această
privință fiind întemeietor la radio. Nici cinematografia nu
l-a lăsat rece: este scenaristul unuia dintre primele filme
polițiste din perioada interbelică, Focuri sub zăpadă, regia
Marin Iorda, și conduce pentru scurtă perioadă Oficiul
Național Cinematografic.
Din opera lui Victor Ion Popa alături de desen,
caricatură, pictură, sculptură, proză, teatru nu putea să

lipsească poezia. Poeziile lui, unele tipărite în reviste,
altele rămase în manuscris au fost publicate în volumul
Cântecele mele... Postume.
Victor Ion Popa a fost căsătorit cu actrița Getta
Kernbach (1921), relație în urma căreia s-a născut unicul
fiu, Sorin V.I. Popa, care a urmat și el cariera de pictor
scenograf. S-a recăsătorit în 1936 cu actrița Maria Mohor,
care îi va fi sta alături până la sfârșitul vieții, împărtășindu-i
idealurile, viețuind împreună și îngrijindu-l îndelungă
vreme până la moarte, și după moarte, îngrijindu-se de
tipărirea volumului de poezii, de mormânt și, atât cât i-a
stat în putință, de perpetuarea amintirii lui, în vremuri
foarte potrivnice.
Își încheie activitatea tumultuoasă înainte de vreme,
răpus de un neoplasm de natură traumatică, declanșat în
urma unui accident de automobil, la nici 51 de ani, în ziua
de 30 martie 1946, în București, pe strada Leonida nr. 28.
Este înmormântat la Cimitirul Bellu, parcela scriitorilor.
_______________
* Text apărut în albumul Cătălin-Andrei Teodoru, VICTOR
ION POPA. Artistul și criticul plastic.Album & varia, Editura Sfera
Bârlad, 2015, pp.56-58, lansat în ziua de 21 mai 2015, de Sfinții
Constantin și Elena, la Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad în cadrul
manifestărilor organizate cu ocazia Centenarului Academiei
Bârlădene 1915 ◦ 2015

Dan Ravaru şi Mihai Apostu la dezvelirea bustului lui Victor Ion Popa în comuna Dodeşti, judeţul Vaslui
şi lansarea volumului Victor Ion Popa şi comuna Dodeşti, 2011.
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Poveşti de viaţă
Petruş ANDREI

Marele premiu
Luni, 3 decembrie 2018, ora 10. M-așez la birou
cu gând să-mi definitivez recenzia la cartea „Basarabia
eminesciană” – editura „Ideea europeană”, București,
2018 – cea de-a douăsprezecea carte de până acum a
reputatului eminescolog Theodor Codreanu, dedicată
arheului spiritualității românești Mihai Eminescu, când
tocmai îmi sună telefonul. O voce extrem de plăcută
se recomandă ca fiind secretara Bibliotecii județene
„Nicolae Milescu Spătaru” din Vaslui și mă anunță că
vineri, 7 decembrie la ora 12, în sala mare a Bibliotecii,
va avea loc festivitatea de premiere. Să mă prezint cu
bonul de benzină și cartea de identitate.
Îi mulțumesc pentru vestea bună și îi spun că voi
fi acolo cu jumătate de oră mai devreme.
Cum de am devenit laureat? Domnul Voicu Gelu
Bichineț, carismaticul director al Bibliotecii, împreună
cu întreg colectivul pe care îl conduce, a întocmit un
frumos proiect intitulat „Treptele devenirii noastre”,
concurs de creație literară, dedicat Centenarului Marii
Uniri. Ministerul Culturii și al Identității Naționale i l-a
aprobat și, atunci, s-au solicitat celor înzestrați cu har
din toate colțurile țării, și nu numai, să participe cu
creații inspirate din mărețul eveniment. Am selectat
câteva poezii, printre care: Țara mea duioasă, Floarea
reîntregirii, De ziua țării noastre, Sfânta moștenire,
Imnul românilor de pretutindeni, La Trianon și altele
și le am trimis la concurs în termenul prevăzut.
Așa că, vineri, împreună cu „Jumătatea Mea Mai
Bună”, care-mi bate la calculator aproape tot ceea ce
scriu, am ajuns la festivitatea de premiere.
Într-o atmosferă de zile mari, scriitorul Teodor
Pracsiu, inspector școlar și membru al Uniunii
Scriitorilor din România, membru al juriului, face o
persuasivă și succintă prezentare a lucrărilor, ca un
adevărat profesionist, după care domnul director
Voicu Gelu Bichineț anunță premiații: întâi pe cei din
categoria de până la 18 ani, care, topiți de emoție,
mulțumesc organizatorilor și juriului apoi își primesc
diplomele, câte cinci exemplare din Antologia cu
același titlu și sumele de bani acordate; apoi, după ce
și seniorii își primesc premiile, se anunță câștigătorul
Marelui Premiu în persoana mea. Emoțiile nu țin cont
de vârstă, așa că mă invadează și pe mine.
Mulțumesc și eu din toată inima și citesc una
dintre poeziile apărute în revista „Liter-Club”.
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Basarabia se-ntoarce-acasă
De nu sunt State care vor Unirea
Și nu le dau românilor dreptate,
Să afle astăzi toată omenirea
Că vor să se unească niște sate.
De nu vor reunirea niște State,
La marea nedreptate sunt părtașe,
Așa că, în deplină libertate,
Doresc unirea câteva orașe.
Să fie Țara mare și frumoasă
Și două Țări să fie iarăși una,
Azi Basarabia se-ntoarce-acasă,
Ca să rămână pentru totdeauna.
În aplauzele celor prezenți, primesc Diploma, Antologia și
suma de 1500 de lei, apoi suntem conduși de amfitrion, domnul
Voicu Gelu Bichineț la Masa festivă, după care ne despărțim,
făcând schimb de autografe și amabilități, așa cum stă bine unor
laureați.
În mașină, în drum spre Bârlad, „Jumătatea Mea Mai Bună”
mă întreabă zâmbind:
- Ce faci cu banii? Cum îi cheltui?
- Vorbește corect, o îndemn eu, se spune „Cum îi cheltuim?”
- Vin sărbătorile, mi-a amintit ea. Eu zic să-i dăm nepoților pe
care ni i-a dat Dumnezeu.
- Ți-aduci aminte că și premiul luat la Concursul de Creație
„Mihai Eminescu” din București, Sectorul II al capitalei, în 2005,
l-am dat în întregime mezinei noastre, Elena, care tocmai
terminase medicina? Din juriu făcuseră parte Fănuș Neagu și
Mircea Micu.
- Așa este, a confirmat ea. Tu ești un mărinimos!
- Pentru că și bunul Dumnezeu este mărinimos cu mine.
Odată ajunși la Bârlad, așteptându-mi soția să iasă de la
coafor, mă plimbam prin oraș. Într-un magazin am văzut la
televizor o mamă înlăcrimată, care făcea apel către cei cu inimă
duioasă s-o ajute să-și opereze copilul în străinătate. Și atunci miam amintit că și eu am fost operat la piciorul drept, în urma unui
accident la săniuș, pe când eram în clasa a II-a.
Am notat adresa, am intrat la una din bănci și am trimis toată
suma celor care aveau mai mare nevoie de ea.
După ce am ajuns acasă, la televizorul pe care tocmai îl
deschisesem, aceeași mamă repeta apelul pentru ajutorul
umanitar. „Jumătatea Mea Mai Bună”, văzându-mi ochii plini
umezi, și făcând semn spre televizor, m-a strâns în brațe și a
izbucnit în plâns.
„Curioase și femeile astea! Plâng din orice!”
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Grigore Alexandrescu Întoarcerea în timp
Prof. Livia ANDREI

Când privesc zilele de-aur a scripturelor române,
Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine
Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre primăveri,
Sau văd nopţi ce-ntind deasupră-mi oceanele de stele,
Zile cu trei sori în frunte, verzi dumbrăvi cu filomele,
Cu izvoare-ale gândirii şi cu râuri de cântări.
Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere:
……………………………………………………..
Palid stinge-Alexandrescu sunta candel-a sperării,
Descifrând eternitatea din ruina unui an.
Versurile lui Eminescu îmi vin în minte de fiecare dată
când mă gândesc la trecutul nostru literar, iar generația
pașoptistă este una de referință pentru literatura română
și constituie și astăzi un exemplu grăitor de dăruire, de
talent, de patriotism, de simțire românească, de la care
scriitorii noștri contemporani ar putea să ia aminte. (Păcat
că nu prea o fac!)
Dintre acei scriitori „ce-au scris o limbă ca un fagure
de miere” Grigore Alexandrescu m-a uimit cel mai mult.
O împletire de clasicism, romantism și realism, cu atâta
talent și dezinvoltură nu am mai întâlnit la nici un poet
român din toate timpurile. Teme, motive și specii literare
sunt atât de diversificate, încât trebuie apreciat talentul
său de a trece de la poezia clasică la cea romantică, de la
elegie la fabulă, de la meditație la epistolă și la satiră.
Se împlinesc în acest an 210 ani de la nașterea acestui
mare predecesor al clasicilor noștri și trebuie să ne aducem
aminte că nu numai literatura română a fost influențată
de scrierile lui, dar și istoria modernă a României, căci nu
degeaba a fost întemnițat în urma publicării poeziei „Anul
1840”.
Istoria o evocă într-o manieră romantică, astfel„Umbra
lui Mircea. La Cozia” este emblematică pentru imaginea
unui conducător patriot ca Mircea cel Bătrân.
„Satiră. Duhului meu” este una din cele mai savuroase
critici la adresa societății contemporane, iar fabulele sale
cele care i-au făcut pe exegeții operei sale să-l numească
ultimul fabulist autentic din literatura română. Cine nu
savurează și astăzi capodopera genului „Boul și vițelul”,
atât de veche dar atât de actuală?
Zece volume de poezii, fabule meditații, memoriale
elegii, epistole și satire ne fac să-l recitim pe Grigore
Alexandrescu astăzi ca întotdeauna cu aceeași admirație
și să-l situăm pe locul pe care îl merită: un precursor al
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marii literaturi moderne românești, de la care a pornit și
marele nostru geniu, Mihai Eminescu, arheul spiritual al
culturii românești.
A murit sărac la București în anul 1885. Vasile
Alecsandri, într-o scrisoare trimisă din Paris lui Alexandru
Papadopol-Calimah, deplângea nepăsarea față de cel mai
de seamă fabulist român: „Moartea bietului Alexandrescu
nu m-a mîhnit atît de mult (căci el era mort de mai mulți ani),
cît m-a mîhnit nepăsarea generației actuale în privirea lui și
uitarea în care căzuse renumele lui, odinioară strălucit.
Să ne delectăm cu doar două strofe dintr-o fabulă a
lui Grigore Alexandrescu, cu îndemnul să o citească și s-o
priceapă cei care trebuie, pentru că prea este actuală:
Un bou ca toți boii, puțin la simțire,
În zilele noastre de soartă-ajutat,
Şi decât toți frații mai cu osebire,
Dobândi-n cireadă un post însemnat.
- Un bou în post mare? - Drept, cam ciudat vine,
Dar asta se-ntâmplă în orcare loc:
Decât multă minte, ştiu că e mai bine
Să ai totdeauna un dram de noroc.
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ALEXANDRU MACEDONSKI

- 100 de ani de la trecerea în eternitate Prof. Lucia MUNTEANU

Numele lui Alexandru Macedonski se înscrie la loc de
cinste în panteonul literaturii române, deoarece scriitorul
a lăsat posterității suficiente opere care atestă valoarea sa
incontestabilă, îndeosebi ca poet.
Poet, prozator, dramaturg, publicist, Alexandru
Macedonski avea să vadă lumina zilei la data de 14
martie 1854, în București, într-o familie de
nobili „coborâtori din lumea slavă, probabil
din sudul Dunării”, după cum afirma
Tudor Vianu, care în lucrarea sa „Scriitori
români” afirma că scriitorul s-ar fi
născut la Craiova.
Tatăl său, generalul Alexandru
Macedonski, un bărbat destul de
orgolios, și-a construit visul unei
descendențe nobiliare, fapt care
i-ar fi plăcut și urmașului său, de
vreme ce acesta în
„Cartea de
aur” – un volum de nuvele apărut în
1902, avea să ofere informația că spița
poetului coboară dintr-o familie nobilă –
Biberstein-Rogala – ce domnise cândva în
Lituania.
Cercetările ulterioare conduc însă într-o altă
direcție, așa încât discuția se află pe un teren alunecos, iar
mie nu-mi rămâne decât să mă opresc aici cu această idee
și să continui expunerea spre latura personalității poetului
Alexandru Macedonski.
Viitorul poet își va petrece copilăria la moșiile
părintești, la Adâncata și Pometești, pe valea Amaradiei,
pe care o va evoca în „Mângâierea dezmoștenirii”, iar mai
târziu într-o strofă a rondelelor, din care răzbate nostalgia
poetului față de aceste locuri.
Urmează liceul la Craiova, dar firea bolnăvicioasă,
marcată adesea de ciudate manifestări nervoase, îl
împiedică să-și continue studiile.
Din anul 1870, după moartea tatălui său, va începe o
serie de călătorii la Viena, Geneva, Italia – Florența, unde
își va îngriji sănătatea șubredă, încercând totodată să-și
continue studiile.
Prima sa poezie datează din această perioadă și
conține idei progresiste, cum ar fi iubirea de libertate și
egalitate: „Voiesc mai mult încă, cei din nobilime/ Egali ca
să fie cu marea mulțime...”.
Petrece o vreme la universitatea din Pisa, unde
urmărește prelegerile unor profesori.

Viaţa noastră

Revenit la București, scoate placheta „Prima – verba”.
În 1873 va scoate revista „Oltul”, în paginile căreia va
publica articole politice, versuri, traduceri, tânărul poet
având destui simpatizanți.
Încearcă să se înroleze în diferite formațiuni politice,
dar este dezamăgit de atenția care i se acorda.
Anul 1877, când începe Războiul pentru
Independență, îl determină pe poet să
devină cântărețul războiului. Este o
perioadă în care se risipește în diferite
funcții administrative, până în anul
1880, când talentul său începe să
se afirme. „Literatorul” este revista
care apare sub conducerea lui
Macedonski, a cărui activitate febrilă
este încurajată de Vasile Alecsandri.
Urmează o perioadă în care
poetul cade în dizgrația cititorilor și
chiar a prietenilor săi, din cauza unei
epigrame pe care o scrie la adresa
marelui Eminescu, chiar în anul 1883, anul
îmbolnăvirii lui Eminescu: „Un X...pretins
poet – acum/ S-a dus pe cel mai jalnic drum.../
L-aș plânge dacă-n balamuc/ Destinul său n-ar fi mai
bun/ Căci până ieri a fost năuc/ Și nu e azi decât nebun.”
În urma acestui gest necugetat, el va pierde mult,
fiind stigmatizat de opinia publică. Totodată, probabil
la influența lui Maiorescu, ajutoarele materiale din sfera
aristocratică încetează, fapt ce îl amărăște, considerânduse un poet urmărit de nenoroc din adolescență.
Macedonski avea să-și fi creat o aureolă din persecutarea
la care a fost supus, el trăind toată viața în convingerea
măreției lui, inaccesibile.
În ciuda orgoliului său, Macedonski nu este un egoist;
el este un soț iubitor și un părinte sentimental, un bărbat
plin de candoare”, care disprețuiește desfrâul, după cum
afirmă George Călinescu.
În ceea ce privește opera poetului Alexandru
Macedonski, se cuvine să urmărim evoluția acestuia de
la debutul cu „Prima-Verba”, lipsit de însemnătate până în
1882, când apare volumul „Poezii”, în care poetul militează
pentru poezia socială: „Sunt frumoase versurile marilor
noștri poeți, dar ce misiune își îndeplinesc ele și cu ce ne
folosim citindu-le?” El consideră că prin poezie trebuie să te
apropii de simțirile poporului, cultivând mila și dreptatea.
Totodată, consideră că „poeții nu se improvizează”. Aceștia
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devin poeți doar prin studiu. În poet, Macedonski vede
„amestecul necesar de lirism și satiră...”
După ce în volumul „Poezii” apar „Noapte de aprilie”,
„Noapte de septembrie”, „Noapte de iunie”, în volumul
„Excelsior”, apărut în 1895, vor fi incluse „Noapte de mai”,
„Noapte de martie”, „Noapte de februarie”, „Noapte de
ianuarie”, „Noapte de iulie”, iar în volumul „Flori sacre” –
1916, va aprea „Noapte de decembrie”.
Poezia „Noapte de mai”, scrisă într-o zi, este un
adevărat diamant, un miracol. Critica vremii descoperă în
Macedonski un poet intelectual, N. Davidescu afirmând:
„Macedonski înfige primele rădăcini ale unei poezii cu
sclipiri de intelectualitate”.
„Noapte de mai” rămâne una din creațiile
macedonskiene în care poetul atinge arta lui supremă.
Scris în versuri ample, maiestuase, poemul este unul
bărbătesc, în care tema luptei grele duse de poet contra
unui destin nedrept primează. Este un poem optimist, o
izbândă asupra nedreptăților ce i s-au făcut, o explozie
de viață, de bucurie față de tot ce ne oferă natura, un imn
de slavă închinat Renașterii și Măreției Naturii, în care un
vers apare ca un laitmotiv: „Veniți: privighetoarea cântă și
liliacul e-nflorit!”.
„Noapte de decembrie” este considerată culmea
atinsă de poetul Macedonski, având ca temă destinul
însuși al poetului, căreia i se subscriu și alte motive și
teme: călătoria, omul superior, soarta creatorului de geniu,
visul, moartea. Este un poem în care se relevă contactul
autorului cu înțelepciunea orientală.
Scrisă sub forma unei povești, poezia prezintă
mai multe perspective de interpretare. Este o poezie
complexă, cu adânci valențe artistice, dar ceea ce rămâne
ca o idee de fond este ideea năzuinței către un ideal ce
nu poate fi atins. De asemenea, demnă de reținut este
călătoria spre Meka, sublimă încercare de a depăși limitele
cunoașterii experimentale, având un scop suprem, de a
ajunge la esența lucrurilor. Poetul, întruchipat de emirul
din poem, are ca ideal să ajungă la Meka, învingând toate
impedimentele. El este tânăr, e un „zeu”, dar Meka devine
un ideal pe care vrea să-l atingă: „Și el e emirul, și toate le
are.../ E tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu,/ Dar zilnic se simte
furat de-o visare.../ Spre Meka se duce cu gândul mereu...”
Însă cetatea refuză să se arate: „Și tot nu s-arată cetatea de
vise.../ Cetatea din vise departe e încă...”
Efortul emirului este supraomenesc: „Ca gândul
aleargă spre alba nălucă,/ Spre poamele de-aur din
visu-i ceresc.../ Cămila, cât poate, grăbește să-l ducă.../
Dar visu-i nu este un vis omenesc -/ Și poamele de aur
lucesc-strălucesc -/ Iar alba cetate rămâne nălucă.” Dorința
emirului este sortită eșecului. Acesta moare fără să fi atins
cetatea Meka, simbol al unui ideal de neatins, simbol al
artei desăvârșite: „Și moare emirul sub jarul pustiei.”
Tulburător poem în care atmosfera este una stranie,
de vis și de realitate, cu imagini la fel de tulburătoare.
„Nopțile” lui Macedonski par a fi temelia creației
acestuia, a originalității acesteia.
Valoarea veșnic umană a poeziei lui Macedonski
constă în faptul că arta lui este umană, nu e rece, impasibilă,
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ci are marca suferinței omenești.
Deși a fost etichetat drept un poet simbolist,
Macedonski a fost un romantic, cu unele ecouri simboliste.
Un capitol aparte în creația poetică a lui Macedonski
îl constituie „Poema Rondelurilor”, 54 la număr, grupate
sub diferite titluri: „Rondelurile pribege”, „Rondelurile
celor patru vânturi”, „Rondelurile rozelor”, „Rondelurile
rozelor de azi și de ieri”, „Rondelurile Senei”, „Rondelurile
de porțelan”.
Aș menționa pe unele dintre acestea, foarte cunoscute
cititorilor: „Rondelurile orașului mic”: „Orașul mic te furăncet/ Cu ale lui tăcute strade,/ Cu oameni proști, dar
cumsecade/ Ce nici nu știu că sunt poet...”; „Rondelul
de aur”: „Căldură de aur topit/ Și pulbere de-aur pe
grâne,/ Ciobani și oi de-aur la stâne/ Și aur p flori risipit.”;
„Rondelul lunei”: Deși pe cer e-aceeași lună/ Dar unde e
cea de-altădată?.../ A ei lumină argintată/ Cu raze albe măncunună,/ Și cântă tot pe vechea strună,/ Dar pentru mine
e schimbată,/ Deși pe cer e-aceeași lună.”; „Rondelul meu”:
„Când am fost ură am fost mare,/ Dar, astăzi, cu desăvârșire/
Sunt mare, căci mă simt iubire,/ Sunt mare, căci mă simt
uitare./ Ești mare când n-ai îndurare,/ Dar te ridici mai sus
de fire/ Când ți-este inima iubire,/ Când ți-este sufletul
iertare./ Știu: toate sunt o-ndurerare,/ Prin viață trecem
în neștire,/ Dar mângâierea e-n iubire,/ De-ar fi restriștea
cât de mare,/ Și înălțarea e-n iertare...”, „Rondelul rozelor
ce mor”: „E vremea rozelor ce mor,/ Mor în grădini și mor
și-n mine -/ Și-au fost atât de viață pline,/ Și azi se sting
așa ușor./ În tot, se simte un fior,/ O jale e în orișicine./ E
vremea rozelor ce mor -/ Mor în grădini, și mor și-n mine./
Pe sub amurgu-ntristător,/ Curg vălmășaguri de suspine,/
Și-n marea noapte care vine,/ Duioase-și pleacă fruntea
lor.../ E vremea rozelor ce mor.”.
„Poema rondelurilor” constituie aportul incontestabil
al lui Macedonski la îmbogățirea scrisului românesc, dar
și cele mai nobile pagini ale sensibilității poetului, fiind o
etapă definitorie în evoluția literaturii române.
Tudor Vianu afirma că „Poetul a rămas totdeauna un
temperament social... Marile lui dureri au fost provocate
de conviețuirea cu oamenii.”
Pe de altă parte, marile lui bucurii au fost găsite și
trăite în mijlocul naturii reparatoare, binefăcătoare.
Poetul care a înțeles cât de mare este răutatea
oamenilor a reușit să dea în o parte din creațiile sale
accentele cele mai viguroase de revoltă, folosindu-se de
dreptul de a fi sincer în avantajul adevărului și energiei
creatoare.
Sarcasmul este și el un mijloc folosit de poet pentru a
se salva din impasurile durerii de a trăi. Râsul său amar este
o altă armă prin care le răspunde celor ce l-au nedreptățit.
„Nimeni n-a rîs în același fel ca Macedonski în literatura
română. Cine râde ca Macedonski o face din deznădejde”
– Tudor Vianu.
Comemorarea celor 100 de ani de la moartea poetului
– 24 noiembrie 1920, este un prilej de a ne reîntoarce
asupra celor mai frumoase poezii ale sale, acesta fiind un
pios omagiu adus creatorului „Nopților”.
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Eternitatea lui
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
şi a poporului român
Ghiţă CRISTIAN

Vicisitudinile istoriei și vitregiile vremurilor care s-au
abătut asupra poporului român, creștin-ortodox și latin
într-un ocean slav, nu au reușit, în ciuda numeroșilor
dușmani, să dispară, ci din contra, a renăscut precum
legendara pasăre Phoenix.
Asemeni Coloanei fără sfârșit, simbol peren al nașterii,
devenirii și evoluției sinusoidale, a poporului nostru,
nemuritorul și unicul Constantin Brâncuși, „prințul țăran”
sau „țăranul demiurg”, își avea rădăcinile adânc înfipte în
pământul țării.
Această minunată țară, binecuvântată „Grădină a
Maicii Domnului”, cum a denumit-o Papa Ioan Paul al II-lea,
leagăn al civilizației europene, luminată de soare, scăldată
de mare, cu munți înalți și văi adânci, câmpii mănoase, ape
repezi, păduri umbroase și oameni frumoși și harnici, a
izvodit pe Mihai Eminescu – Poetul Nepereche, pe George
Enescu, care a nemurit-o prin Rapsodia Română și pe
Constantin Brâncuși, sculptorul de geniu, artistul demiurg.
Aceștia, și mulți alții ca ei, exponenți ai acestui popor,
au dus faima țării, în cele patru zări făcându-ne nemuritori.
Însuși Brâncuși spunea: „Patria mea este pământul care se
învârtește, briza vântului, norii care trec. Toată puterea și
înțelepciunea omului își trag trăinicia din legătura cu glia.
Cu cât e mai adânc și solid, înfipt în pământ, cu atât e mai
puternic, mai durabil. Uită-te-n sus dar niciodată nu uita,
prietene, că însuși nesfârșitul cel înalt, obârșia-și are tot jos
pe pământ. De aici pornesc gândirea și înțelepciunea care
se înalță spre lumină către soare, spre infinit”.
Posibil, cu aceste gânduri, să fi zămislit și Coloana fără

Viaţa noastră

sfârșit, Coloana infinitului sau Coloana recunoștinței veșnice
în care „a unit credința cu arta, raționalul cu universalul și
efemerul cu eternul. De aceea Coloana fără sfârșit a operei
sale este și Coloana nemuririi sale! O călăuză pentru noi
toți” – Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Consecvent crezului său: „Creează ca un zeu,
poruncește ca un rege și muncește ca un sclav”, de la care
nu s-a abătut, totuși viața lui a fost un zbucium necontenit
în timpuri tot atât de zbuciumate.
Născut la 19 februarie 1876 în satul Hobița din
Peștișanii Gorjului, a preluat în mintea și sufletul său tot
ce adunaseră străbunii săi de-a lungul timpului și a plecat
spre alte zări să-și cultive și perfecționeze darul și harul cu
care era înzestrat, fără să uite locul și norocul ce i-a fost
dat.
„Nu aș fi fost nimic și nu aș fi dăltuit nimic fără Hobița,
fără porțile și fântânile ei care au însemnat pentru mine
adevărata Academie de Belle Arte”.
După ce și-a însușit în țară, tot ce-i putea oferi Școala
Românească de Arte Frumoase în privința sculpturii,
tehnica, compoziția și anatomia umană, s-a hotărât să
meargă și să se perfecționeze la Paris, centrul și creuzetul
noilor curente artistice și al reprezentanților acestora.
„Timp de doi ani, între 1904-1906, parcurge pe jos
distanța de la București la Paris, prin Austria, Elveția și
Franța, unde, în urma unui concurs, este admis la studii, dar
când împlinește 30 de ani nu mai are voie să frecventeze
cursurile. Pentru puțin timp va merge în atelierul celui
mai celebru sculptor al momentului, Auguste Rodin, de
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factură clasică și impresionistă. Își dă seama că nu mai are
ce învăța și politicos îi spune că „la umbra marilor arbori nu
mai crește nimic.”
Înzestrat cu talent și geniu, intuind relația dintre
materie și spirit, devine independent și începe să transpună
în forme sculpturale idei abstracte. Astfel, în 1907 primește
comanda unui monument funerar al lui Petre Stănescu,
pentru cimitirul din Buzău, pe care l-a conceput stilizat
și intitulat „Rugăciunea” și în care a simplificat forma în
sensul celor arhaice fără a-i diminua esența religioasă.
Prin aceasta s-a desprins de clasic și a trecut la modern, la
esențializarea formei în acord cu spiritualitatea abstractă.
Tot acum realizează și Cumințenia pământului
într-o viziune arhetipală și arhaică și pe care actualii
guvernanți nu reușesc să o achiziționeze pentru a
rămâne în patrimoniul național. Conștient de valoarea sa,
mărturisește: „Am ajuns să scot din piatră, din bronz, din
lemn și din marmură acel diamant ascuns – esențialul…
ceea ce este real este esența, iar dacă te apropii de esența
reală a lucrurilor, ajungi la simplitae”.
Ca o replică la Sărutul lui Rodin, de formă naturalisterotică, cioplește și el un altfel de Sărut, într-o formă ce pare
primitivă, dar care esențializează gestul, prin prelucrări
ulterioare, ce vor constitui motivul monumentalei „Poarta
sărutului” și care împreună cu „Masa tăcerii” și „Coloana
infinitului” vor alcătui Calea eroilor din Ansamblul de la
Târgu Jiu.
În 1918 realizează o primă versiune, în lemn a Coloanei,
convins că „arta trebuie să intre în comuniune cu natura și
să-i exprime principiile, iar materia să își continue „viața”
sa naturală și după intervenția artistului, și că „artistul nu e
decât o smerită unealtă în mâinile Creatorului”.
„Rugăciunea”, „Sărutul”, și „Cumințenia pământului” au
marcat începutul unei noi viziuni în sculptură iar trecerea
de la arta clasică la cea modernă, în arta universală este
meritul lui Brâncuși.
O altă idee abstractă pe care a materializat-o în
numeroase variante a Păsării măiastre, a fost „zborul”.
„Toată viața mea am căutat „esența zborului”…eu nu creez
păsări – ci zboruri”.
Prin atelierul său din Impasse Ronsin, în cartierul
Montparnasse, au trecut și foarte multe femei care au
constituit muzele sale, și nu numai, pentru numeroase
busturi și compoziții, între care celebrele „Domnișoara
Pogany” și „Prințesa X”, ce a produs un imens scandal,
dar el a rămas la convingerile sale că: „Arta trebuie să fie
realitatea însăși. Arta nu este o evadare din realitate, ci o
intrare în realitatea cea mai adevărată, poate în singura
realitate autentică. Ceea ce mulți numesc abstract este cel
mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată
de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esența
lucrurilor. Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr
ultim. Proporția interioară este adevărul ultim, inerent
în toate lucrurile…Artistul trebuie să știe să scoată la
lumină ființa din interiorul materiei și să fie unealta care
dă la iveală însuși esența sa cosmică într-o existență cu
adevărat vizibilă. Arta nu face decât să înceapă continuu…
Trupul omenesc este frumos în măsura în care oglindește
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sufletul…”.
În 1935 a primit din partea Arethiei Tătărescu, soția
primului ministru Gheorghe Tătărescu, președinta Ligii
Femeilor Române din Gorj, comanda pentrun Calea
eroilor, ansamblu ce va fi realizat între 1937-1938, cu
sprijinul inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan, directorul
atelierelor de la Petroșani, unde au fost turnate cele 15
elemente ale Coloanei, de către 45/90/180 cm+ 2 jumătăți
de la bază și vârf.
Înălțimea totală 29,35 m, pe o bază sub formă de
piramidă, îngropată la 5 m adâncime.
„Romburile octaedrice arată că drumul spre sferele
infinitului nu este drept și lin, ci sinuos, cu urcușuri și
coborâșuri. Elementele stâlpilor mei nu sunt altceva
decât: respirația omului, drumul sufletelor, drumul trecerii
printr-o gură de rai; drumul rodului. Ascensiunea omului
de geniu este grea, dar până la urmă biruitoare. Să arzi ca
o flacără, să te prefaci în fulger, legând cerul cu pământul”.
Inaugurarea Ansamblului a avut loc la 27 octombrie
1938, în lipsa celor doi autori. Se pare că totuși Brâncuși ar
fi spus: „Nici nu vă puteți da încă seama de ceea ce vă las
Eu” și „V-am lăsat săraci și proști și v-am găsit și mai proști
și mai săraci”.
În 1951, în plin proletcultism de factură sovietică
primul secretar al organizației de tineret din Târgul
Jiu, Costică Babalâc, propune doborârea Coloanei și
transformarea în fier vechi și îl deleagă pe tractoristul
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Tănăsie Lolescu, originar din Hobița, să o dărâme, dar
acesta nu reușește. Și tot în 1951, Brâncuși dorea să
doneze țării sale 230 de sculpturi, 41 de desene, 1600 de
fotografii și piese de mobilier. Autoritățile române trimit la
Paris o delegație din care făcea parte Constanța Crăciun –
o țesătoare – viitor Ministru al Culturii și fostul tipograf cu
patru clase, Teohari Georgescu – viitor Ministru de Interne.
La întoarcere, aceștia îi prezintă un raport lui
Gheorghe Gheorghiu – Dej în care îi spun că: „operele
lui Brâncuși sunt niște opere pe care le-ar putea face
orice țăran neinstruit”, iar acesta a notat pe documentul
primit: „Operele lui Brâncuși nu ajută cu nimic la edificarea
socialismului în România. Refuzăm”.
În 7 martie 1951, într-o ședință a Academiei Republicii
Populare Române, prezidată de Mihail Sadoveanu s-a
dezbătut propunerea făcută de Brâncuși. S-a încheiat
procesul-verbal nr. 10, în care sunt consemnate pozițiile
academicienilor:
- George Călinescu: „Brâncuși nu poate fi considerat
un creator în sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloace
esențiale și caracteristice acestei arte.”
- Alexandru Graur s-a pronunțat „împotriva acceptării
în Muzeul de Artă al R.P.R. a operelor sculptorului Brâncuși,
în jurul căruia se grupează antidemocrații în artă.”
- Camil Petrescu, Geo Bogza și Victor Eftimiu erau
de părere că Brâncuși reprezintă un adevărat simbol
pentru români și ar trebui ca poporul său să îi recunoască
adevărata valoare.
Geo Bogza: „Tăind piatra și lemnul cu mâinile lui de
țăran din Gorj, el a deschis artei și spiritului românesc
poarta unui nou univers. El a impus materiei fluiditatea
spiritului și a descătușat din miezul ei fierbinte sculpturile
sale. Este mai mult decât un sculptor, mai mult decât un
artist de geniu. Este un demiurg.”
După ce a aflat decizia autorităților române de a-i
refuza donația, Brâncuși a renunțat la cetățenia română
și la 1 august 1951 a cerut cetățenia franceză, obținută
în anul următor, la 13 iunie 1952, și a donat Franței toate
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operele sale din atelierul din Paris, astăzi reconstruit în
centrul cultural Pompidou.
Ingrați și ignoranți, cei de atunci ca și cei de acum,
nu l-au prețuit nici pe Brâncuși, nici pe Enescu care dorea
să fie înmormântat în țară, la Tescani, și mai recent pe
Laureatul Premiului Nobel, George Emil Palade, care a dorit
să doneze premiile și diplomele Facultății de Medicină din
București. Invidie sau prostie, nu mai contează, cert este că
nu se prețuiesc valorile.
Brâncuși mărturisea că: „în sufletul meu nu a fost
niciodată loc pentru invidie, nici pentru ură, ci numai
pentru acea bucurie, pe care o poți culege de oriunde și
oricând. Consider că ceea ce ne face să trăim cu adevărat
este sentimentul permanentei noastre copilării în viață…
Când nu mai suntem copii am murit demult!”.
Este cunoscut faptul că toată viața Brâncuși a fost
și a rămas un practicant creștin ortodox, cântând în
strană până la 80 de ani, considerând că „Dumnezeu este
pretutindeni și simți asta când uiți cu desăvârșire de tine
însuți, când te simți umil și când te dăruiești. Eu mă aflu
acum foarte aproape de bunul Dumnezeu și nu îmi mai
trebuie decât să întind o mână spre El ca să-l pipăi! Nu mai
sunt demult al acestei lumi. Sunt departe de mine însumi,
desprins de propriul meu trup…mă aflu printre lucrurile
esențiale. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul
meu!”
După 40 de ani – 1915-1957 – în același Atelier, la
81 de ani, la 16 martie 1957, ora 2 dimineața, a încetat
din viață genialul artist Constantin Brâncuși, după ce în
prealabil s-a mărturisit spunând: „Mor cu inima întristată
pentru că nu mă pot întoarce în țara mea”. A fost împărtășit
de Arhiepiscopul Teofil al Bisericii Ortodoxe Române din
Paris, iar pe 19 martie a fost înmormântat în cimitirul din
MontParnasse.
„Opera lui Brâncuși nu este o expresie locală, ea este
esența celei mai înalte expresii a purității universale și va
rămâne de-a lungul secolelor viitoare singurul obstacol
peste care nu se va putea trece.”
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GÂNDURI de
PANDEMIE
Ion DOBRIN

Poporul român s-a confruntat cu diverse probleme de-a
lungul existenței sale: foamete, răscoale, revoluții, războaie,
molime, calamități naturale și multe alte situații neplăcute, dar,
mereu a găsit puterea necesară să treacă cu bine peste toate
aceste necazuri, de cele mai multe ori făcând haz de necaz.
Cine ar fi crezut că astăzi, când omenirea se află în era
tehnologiei moderne și a explorării sistemului planetar, ne vom
lupta cu un dușman invizibil – un virus, care a pus pe jar lumea
întreagă și care a creat o mulțime de controverse și supoziții,
tocmai pentru faptul că, omului modern îi este foarte greu
să creadă că pandemia aceasta nu are și un substrat politic și
economic, mai ales că s-a indus ideea că cei peste 65 de ani sunt
vulnerabili, făcând involuntar sau nu, ca această categorie de
vârstă, care a lucrat în trei schimburi îndurând multe necazuri
în regimul trecut, să fie văzută ca o paria a societății? Asta mă
întreb și eu, pe bună dreptate, bineînțeles ca opinie proprie.
Pandemie - nepandemie, noi vom trece cu bine și peste
această perioadă și vom reveni încet-încet la viața normală
de dinainte. Dar ca să trecem mai ușor cu vederea situația cu
pricina, m-am gândit că ar fi bine să facem și noi ce a păcut
mereu geniul creator al poporului român, și anume, haz de
necaz.
De aceea, vă propun câteva poezii, creație proprie, așa, ca
să ne amuzăm:

Gripal
Trei microbi și cinci bacterii,
Dintr-o ușă de spital,
Se uitau precum hingherii
Către virusul gripal:
-Cin’ te crezi, tu, scârbă mică
Și cu nume ca de bere,
Nu pricepi, la o adică
Că noi suntem la putere?
Tu nu știi virus tembel
La câți le-am făcut noi felu’
Cu și fără portofel,
Trimițându-i către Bellu?
-Ține minte că-s paliu,
Mai rău ca bacilul Koch.
Chiar de-mi zic ei auriu,
Mă prezint: stafilococ!
72

Și mi-am luat ca ajutoare
Candida și Klebsiella
Și-ncă două domnișoare,
E.coli și Salmonella.
Al naibii de nătărău,
Jur că o să-ți pară rău!
Ai să vezi, că eu ți-o coc
Să nu-mi zici stafilococ!
Și te rog, stai la distanță,
Nu fi prost și nesimțit,
Mă rog, n-are importanță,
Tai-o de unde-ai venit!
Hai, dispari, cu noi nu ține!
Nu mai fă atât tam-tam,
Că sărim cu toți pe tine
Și-o să plângi după Wuhan.
29.02.2020

La muzeu
Cum să faci și cum s-o dai
Să te plimbi pe orice plai!?
-Îți răspund, stimate, eu:
De pe 15, la muzeu!
La biserică-i închis.
Te poți închina și-n vis,
Dar poți merge teleleu
De pe 15, la muzeu.
Nu cumva, mai abitir
Să te duci la cimitir!
Stai așa, rămâi ateu
Și dă-i drumu’ la muzeu!
N-ai ce căuta la școală,
Că te pândește vreo boală.
Stai acasă, fă-ți eseu,
Pentru 15, la muzeu!
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Nu cumva să faci vreo tură
La muncă-n agricultură!
Stai șomer și derbedeu,
Să fii bun pentru muzeu!

Și-uite-așa te-ai aranjat
Peste tot dezinfectat
Și când vede domn’Covid
Te crede alt individ!

Nu mai frecventa HoReCa,
Lasă-ncolo discoteca,
Fii abil precum Tezeu,
Și fii primul la muzeu!

Și-uite-așa îți faci scăpare
Virusul își ia eroare,
Pleacă, c-așa-i protocolu’
Că nu suportă alcoolu’
(Câte despărțiri, nu spun,
Face-alcoolu’ ist nebun).

Fii docil și cumpătat,
Să fii un bun exponat!
Fără nici un Dumnezeu,
Numai bun pentru muzeu!
11.05.2020

A se preveni
Azi, când am ieșit afară,
Vrând să merg până la gară,
Aud o doamnă din față:
-Stai dom’le, mai la distană!
Aproape m-a copleșit
Glasul ei nepotrivit.
Curios, i-am văzut fața,
Și-atunci am păstrat distanța!
20.03.2020

Atenţiune
Stai acasă, cetățene,
Totă ziua în izmene,
Sau cum vrei, în pijamale,
Că afară este jale.
Umblă și te iau din oală
Polițiștii de locală,
Și depinde de purtare
Dacă scapi de izolare.
Să nu faci vreun tărăboi,
Că e stare de război
Tu zici că n-ai nicio vină,
Da’te bagă-n carantină.
Iar, dacă cumva, perfidu’
Virus, cel numit Covidu’
Vine spre tine zglobiu,
Fă gargară cu rachiu!
Rachiu tare care arde,
Cam de 70 de grade,
Și, după ce faci gargară,
Să-l arunci pe nas afară!
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Rețeta-i de două zile
De la meșterul Vasile!

Tot felul de indivizi
Spun despre hemoroizi:
Cum să dai și cum se freacă,
Mâncărimea să îți treacă.
Nu mai e intimitate,
Vezi reclame la de toate,
La pui gril și aspersoare,
Scutece cu aripioare,
Buline pentru potență
Diaree, flatulență,
Ce-avem de ingurgitat
Dacă ne-am îmbalonat,
Ce să fac-o individă
Să nu rămână gravidă,
Cum să procedeze omu’
Ca să n-ajungă la Ciomu,
Ce să facă individu’
Ca să evite Covidu’
Și cum statului îi pasă
Ce frumos stăm noi în casă!

28.03.2020

24.04.2020

Și, dacă-a doua zi, dimineață
Ești voios și roșu-n față
Fără s-ai temperatură
Sau vreo uscăciune-n gură,
Nu tușești, nu ești livid,
Te-ai vindecat de Covid.

Reclame
Când ești zdravăn, sănătos,
Ieși la shoping bucuros,
Și-ți iei bere, nu ca alții,
Supramax articulații.
Berea-i bună, un păhărel
Ține loc de-Anticârcel,
Iar dacă te-ai balonat
Există Fortificat.
Și dacă te moi nițel
Te dai cu Ibutop gel
Și dacă mai vrei vreun bax
Ia Esențiale Max.
(Baxul să fie la doză
Ca să-ți facă viața roză)
Și dacă te-ai îmbătat
Uită-te la Focus sat
Și-ți dai seama c-ai rămas
Că tac-tu nu s-a retras.
În Live-Tv e-o splendoare
Cașcaval, supozitoare,
Vitamina, C și B
Periuța Oral B.
Mr. Proper, parmezan
Tide și Periferi San
Despre Urinal acut
Și pastile pentru rut.

Relaxare
Zicem toți de izolare,
Însă este-o relaxare,
Că la noi in piața mare
Nu găsești loc de parcare.
La tarabe și la hală
E cu-nadevărat năvală,
Și distanța socială
E un fel de-nghesuială.
Dacă-i bal, să fie bal!
Curgă lumea val cu val
Și s-o ardem iar normal
Ca la bâlci și festival!
Să facem din pandemie
Un soi de paranghelie,
Cu grătare, veselie
Și ritmuri de cumetrie.
Vom trece totu-n revistă
Din toate câte există,
Și vom pune-n cap de listă
Teoria darwinistă.
Și-așa viața e banală.
Las-o-ncolo de morală!
Singura care ne spală
Îi selecția naturală.
11.05.2020
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ROMÂNUL ŞTIE SĂ ZÂMBEASCĂ...
Prof. Alexandrina PASCAL

Zâmbetul – o expresie fizică care oglindește o stare
sufletească – este oglinda unor sentimente care ne
copleșesc și ne dau o senzație de bine. Și când această stare
este mai profundă, zâmbetul se transformă în râs.
Iar cuvântul „râs” are în sine mai multe conotații, gândițivă de exemplu la expresia „m-ai făcut de râs”, spre deosebire
de „m-ai făcut de-am râs” – sunt sensuri total diferite și
doar calitatea particulară a stilului numită „finețe” le poate
aprofunda sensurile, în funcție de situație, iar rezultatul este
ironia – acel ingredient care face lectura cât mai atrăgătoare.
Au făcut această constatare scriitori și critici literari, astfel
Th. Mann spunea că „Ironia e grăuntele de sare datorită
căruia mâncare capătă gust” iar J. Lake „Ironia este felul cel
mai rafinat de a exprima defectele altora”. Să nu-l uităm nici
pe I. L. Caragiale care a demonstrat în inegalabilele sale
comedii că „nimic nu-i arde pe ticăloși mai mult ca râsul” –
adevăr care l-a demonstrat în savuroasele sale comedii în
care a ironizat prostia, incultura și imoralitatea, prin talentul
de a crea personaje cu un limbaj și un comportament menit
să evidențieze diferența dintre ceea ce sunt și ceea ce vor
să pară în realitate. Sarcasmul în comediile lui I. L. Caragiale
a fost atât de usturător încât la prezentarea comediei
„O noapte furtunoasă” mulți spectatori s-au recunoscut
în personajele de pe scenă și indignați au părăsit sala.
Întâmplarea ne duce la o reflecție a lui Garabet Ibrăileanu:
„În pădurile primitive – ciomagul;
în societate – sarcasmul”.
Ironia a fost arma românului care a fost încercat atât
de greu în lungul existenței sale, prin ironie și umor și-a
exprimat nemulțumirea, dar în același timp și-a demonstrat
și bogăția sufletească.
Doriți să pătrundeți în profunzimea sufletului românesc
și să ajungeți a cunoaște valorile morale ale românului? Dacă
„da”, atunci să apelăm la literatură, acest nesecat izvor de
valori spirituale. Am afirmat că „românul știe să zâmbească”,
să râdă, iar râsul induce o stare de bine, psihologii chiar îl
recomandă drept terapie.
Râdem ocazional când auzim o glumă, un banc, sau
când asistăm la o situație comică; de ce să nu facem ca
aceste momente de bună dispoziție să existe tot mai des în
viața noastră? Putem, trebuie doar ca în clipele de răgaz să
ne delectăm cu lecturi literare, fiindcă majoritatea scriitorilor
din literatura noastră au pagini umoristice în creațiile lor.
Vom zâmbi la morala unei fabule, la o epigramă, la o pagină
de umor, la o povestire plină de haz sau vom râde sănătos
lecturând (sau vizionând) o comedie.
În continuare, câteva exemplificări au menirea de a
evidenția resursele sufletești ale românului, printre care

74

regăsim ca element de bază OPTIMISMUL. Românul a căutat
mereu să depășească greul păstrându-și voia bună – și a râs
de necaz, a râs de prostie, a râs de capetele încoronate și
a râs chiar de sine însuși, fiindcă „oamenii cu adevărat de
spirit glumesc mai mult pe propria lor socoteală, decât pe
socoteala altora” (M. Codreanu).
Și umorul românesc, ca dovadă a spiritualității nației
noastre, este exprimat în cele mai diferite feluri: de la umorul
mucalit – când zâmbim ușor, la umorul virulent, mușcător –
când râdem în hohote.
Cititorul prinde drag de lectură și zâmbește la
năzdrăvăniile lui Nică din Humulești și-și retrăiește propriile
pățanii (toți copii sunt poznași) când citește fragmentele
cu scăldatul sau cu cireșele, dar umorul „Amintirilor
din copilărie” prinde substanță când povestitorul se
autoironizează recunoscând că nu prea avea trecere la fete:
„ – Măi, Ioane, dragi ți-s fetele?
- Dragi…
- Dar tu lor?
- Și ele mie!...”
Iar apoi dezvăluie șiretlicul său pentru a fi luat în seamă
de fete. Este vorba despre șezători, unde în loc să stea între
flăcăi, el se amesteca printre fete și se întrecea cu ele la
tors, fapt care i-a adus porecla de „Ion Torcălău”, dar nu și
dragostea fetelor.
În alte situații, cum ar fi în lirica lui George Coșbuc,
țăranul care lucra pământul, în timpul războiului luptă plin
de entuziasm să-l apere, chiar dacă-i flămând și dezbrăcat.
Atitudinea de nepăsare nu trebuie înțeleasă ca o stare de
dezinteres ci ca o manifestare a optimismului care umple
până la refuz sufletul românesc și acest suflet curat vibrează
la dragostea de viață și știe că în viață în fața tuturor stă
datoria și dragostea pentru pământul românesc pe care-l
apără de toți cei care-l râvnesc. Acesta este profilul moral al
eroului de la Plevna care în focul bătăliei râde de turci:
„Câte cinci pe-un ban să-i vinzi
Că sunt toți oșteni pe-alesul
De viteji le saltă fesul
Pitulați pe după grinzi”,
dar și de sine:
„Tu râzi și spui
Și n-ai nici cămașă-n spate
Las că-l prind pe-Osman, măi frate,
Și-am să iau cămașa lui”.
(Cântecul redutei)
Și într-adevăr i-a luat, dar nu cămașa, ci tunul de la
Plevna, trofeul din care regele Carol I a confecționat o
coroană regală. Personajul amintit face parte din categoria
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celor care ne fac mândri că-i avem înaintași. Sunt suflete
curate, cinstite, este românul așa cum l-a văzut și Vasile
Alecsandri drept „un hâtru bun de glume”. De aceea, în cele
mai dramatice momente, românul știe să zâmbească, iar
cititorul râde entuziasmat când citește „Cetatea Neamțului”
(G. Coșbuc), râde de infatuatul rege polonez Ian Sobiețki
și de faimoasa lui oaste, neputincioasă în fața celor zece
plăieși. Atmosfera crâncenă a bătăliei alunecă spre comedie
când un Rigă vestit învins și umilit tânjește după merindele
modeste din traista lui Onofrei:
„Tot făcurăm, noi doi, pacea
Ia să văd, cum e pogacea…
……………………………
Și-apucând cu mâini grăbite
Rupt de foame, ca un lup,
Rupe Rex, cu toții rup,
Onofrei al meu, iubite,
Vin la neica, să te pup.
Și-l pupa, viteazul Rigă,
Și-ndopa la mămăligă.”
Umoriștii - și literatura noastră are destui – au creat
situații comice, personaje comice sau un comic de limbaj.
Mare maestru sub acest aspect este I.L. Caragiale, care
ne oferă, prin vorbirea personajelor, mostre de incultură.
Sunt memorabile replicele lui Cațavencu care cere „să se
revizuiască totul, dar să nu se schimbe nimic”, sau afirmația
lui Brânzovenescu că nu semnează scrisoarea, decât numai
în cazul când „o trimite anonimă”, iar Pristanda constată că
totul este „curat murdar”.
Ironia subtilă, bătaia de joc fără a folosi cuvinte de
insultă, ridiculizarea personajelor lipsite de educație, dar
cu pretenții de elită, este dominantă în „Momente și schițe”
fapt pentru care la apariția volumului criticul George Ranetti
a exclamat: „Nu momente, maestre, ci monumente”. Cât de
subtil este autorul, ne dăm seama din afirmația că cele trei
„distinse” doamne îl duc pe Goe la București „pentru a nu
mai rămâne și anul acesta repetent”. Același mare maestru
în arta cuvântului nu se dezice nici în îmbinarea cuvintelor
care capătă alt sens, aparent amabil, dar usturător și critic,
este vorba de calambur. Este un exemplu de referință versul
lui Caragiale despre un actor: „Ca rol, fu mare, mititelul!”, de
fapt îmbinarea realizează numele regelui Carol.
Dacă cititorul preferă genul liric și se delectează cu
lectura poeziilor lui G. Topârceanu, va zâmbi în permanență,
ba chiar va râde sănătos în fața baladelor care-s „vesele și
triste”, poezii nostime, spontane dar și profunde unde ironia,
dar și autoironia sunt ingredientele de bază, abordate fără
răutate, care dovedesc un observator fin și talentat. „Salut,
Iași!” este o adevărată odă închinată acestui „oraș al păcii,
poeziei și-al iubirii”, dar nu ezită de a ne arăta și altă fațetă:
„Te salut, oraș politic, unde vezi la primărie,
Un primar ce vrea să plece și-alții șapte vor să vie…”
(Și parcă istoria se repetă)
Dar umorul adevărat, și total, al liricii lui Topârceanu
abundă în versurile ironice despre sine. Trăirile sale, lipsurile
și nevoile, sărăcia și dezamăgirile sunt ridicate la rang de
aventură. Mărturisește că:
„Musafiri la mine-acasă,
Fără ca să-i chem vreodată,
Am un șoarece, doi păianjeni,
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Și din când în când, o fată”!
Toate poeziile sunt la persoana I-a și își asumă ironia,
oricât de ascuțită ar fi. „El” este chiriașul grăbit din balada
cu același nume, un tânăr boem, lipsit de griji și dornic
de aventură care „de teamă să nu mă fixez” aleargă din
mansardă la „conu Mihai”, apoi la un unchi pe „Romană”,
fuge de la doamna Mary, care îl „imploră” să nu plece, dar
nici ajuns la „ domnul Manuc” nu s-a stabilit, mărturisind:
„Așa mi-e viața, o goană,
Și astfel durerile trec
Rămâi sănătoasă, cucoană,
Că-mi iau geamantanul și plec”.
Sub această exuberanță se ascunde tristul adevăr:
lipsurile materiale, fapt pentru care trebuie să aleagă între
plata chiriei și lemnele de foc, alt motiv de inspirație pentru
poezia „Odă sobei mele”, în care cere scuze acestui obiect
nefolosit:
„Păstrând intactă, vechea spuză
În colțul tău stai rece și ursuză,
O, inutilă mobilă, pesemne,
Te-ai supărat că nu-ți mai cumpăr lemne
Tu nu-ți dai seama, că deși regret,
Nu te-am putut prevede în buget?”
Chiar și în aceste condiții rămâne același suflet
zburdalnic și ajunge la concluzia că:
„De tine nu mă mir deloc
Că ai trăit o iarnă, fără foc,
De mine m-aș mira ca să trăiesc
O săptămână, fără să iubesc”.
Pentru a pătrunde esența umorului lui Topârceanu,
pentru a gusta în totalitate „sarea și piperul” este suficient
să lecturăm „Fabule mici, pentru oameni mari”, adevărate
perle de înțelepciune, unde morala este o zicală, motiv al
bogăției folclorului. Citiți-le, vă veți delecta, vă va induce o
stare de bună dispoziție. La fel se va întâmpla și dacă citiți
epigrame, o creație scurtă, de obicei un catren, și veți vedea
cât de șugubăț este românul și cât de profund. Într-o creație
scurtă se concentrează esența unui aspect critic, abordat în
manieră satirică, rezultatul fiind, firește, hazul.
Pentru genul epigramistic exemplul de referință este
Alexandru O. Teodoreanu – Păstorel – fratele scriitorului
Ionel Teodoreanu, maestru al genului. A prins în vârful
peniței sale slăbiciuni și defecte umane, dar în primul rând,
pe ale sale. Este cunoscută patima sa pentru licoarea viilor
românești și multe din epigramele sale sunt pe această
temă. Era bun prieten cu Ion Pillat, scriitorul și, se zice că,
după o noapte despre care nu prea își mai aducea aminte,
petrecută la un pahar, cu prietenul său, îi trimite acestuia o
„scrisorică” spunându-i:
„Ionică, Ionică, vinu-i bun, ocaua-i mică
Și-amândoi ne-am îmbătat
Eu pi dungă, tu Pillat”!
Sau: telegrama trimisă tatălui său de la Karlovy – Vary,
unde se afla pentru o cură de ape în scopul vindecării, are
următorul conținut:
„Tată, apa minerală
Dac-o bei pe îndelete,
Face-o sete!...”
Și umorul nu l-a părăsit nici în clipe dramatice, când era
bolnav și locuia în conacul familiei, la margine de București
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în locul numit „Șoseaua Viilor”. O epigramă din acea perioadă
suna cam așa:
„Culmea ironiilor
De râsul copiilor,
Să pui cap bețiilor
Pe Șoseaua Viilor”.
Și exemplele cu „zâmbete” pot continua, dacă ne
gândim la personajele genului dramatic, în literatura
română. Este vorba de „Chirița” lui V. Alecsandri, „Gaițele”
lui Chirițescu sau personajele „scrisorii pierdute” a lui I. L.
Caragiale, care dacă ar fi să le numim după un vers de Gr.
Alexandrescu sunt „umflate de pretenții și vrednice de jale”.
Dacă românul știe să zâmbească să nu uităm
caracterizarea care i-a făcut-o „acel rege-al poeziei”, Vasile
Alecsandri, prin afirmația: „Românul e născut poet”, deci
zâmbetele, starea de spirit și ironia, toate își au izvorul în
folclor. Când românul învârtește hora sau se dezlănțuie
într-o descătușare de forțe, la o sârbă, își exteriorizează
sentimentele în ironii nevinovate, strigăturile, care au un
„miez” de ironie. Cum ar fi strigătura fetei, care țintește
flăcăul timid:
„Foaie verde de harbuz
Eu te strig, dar tu n-auzi!”,
iar când se vorbește despre o fată încrezută, fără motiv, se
zice:
„A trecut prin școli o toamnă
Dar găsești ca ea o doamnă?”
Românul este un bun observator al vieții și la fiecare
eveniment, spontan și anonim, se naște o glumă. Cât de
autentică este gluma, când progresul tehnicii românești, în
parteneriat cu francezii, a hotărât construcția unei fabrici
de automobile, constatăm din versurile care n-au uitat
să menționeze emblema galică și obiceiul oltenilor de a
călători cu câinele legat de căruță. Și s-a zis:
„Lângă Oltul care curge
Peste glia strămoșească,
„S-a-ntâlnit cocoșul galic
Cu cățeaua oltenească
Stau românii cu mirare
Și nu știu ce-o să se-ntâmple
Oare noua lor mașină
Va lătra? Sau o să cânte?”
Talent, subtilitate, finețe și esență, toate ale unui român
anonim. Deci, știe să zâmbească?
Exemplificările oferite sunt dovada stării de spirit a
sufletului românesc indiferent de încercările prin care îl
pune viața să le treacă. Este ficțiune literară, dar are la bază
adevărul vieții, este inspirată din realitățile care ne-au fost
date să le trăim.
Generația căreia îi aparțin (destul de longevivă, har
Domnului) a fost sortită să înfrunte, din fragedă copilărie
până la vârsta care se zice că este a înțelepciunii, toate
încercările vieții. Am trecut prin război, secetă și foamete,
prin transformări politico-sociale cu urmări care ne-au
marcat, am trăit grozăvia unui mare seism, iar acum – fiindcă
nimic nu ne-a iertat – ne este dat să înfruntăm și molima.
Tăria sufletească, credința în Dumnezeu și umorul –
acestea sunt coordonatele sufletului românesc care a știut
să se ridice ori de câte ori a fost lovit, fie de cei care râvneau
acest pământ binecuvântat, fie de dușmani nevăzuți cum ar
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fi epidemiile sau calamitățile naturale. Astăzi românul trece
printr-o grea încercare, lupta cu un dușman perfid, nevăzut
și nemilos despre care nu știm prea multe și nici nu prea
avem arme cu care să-l înfruntăm.
Dar precum eroii basmelor românești care-i doborau
pe căpcăuni, avem și noi eroii zilelor noastre. Sunt cei care în
această luptă pentru apărarea vieții nu folosesc săbii și paloș
ci abnegație, dăruire și altruism, necondiționat, punându-și
în pericol propria viață. Sunt medicii și tot personalul sanitar
din sistem, cei care prestează muncă pe teren, cu bolnavii
sau cei care-și pun inteligența în slujba muncii de laborator
pentru a găsi antidotul virusului ucigaș.
Și nici în aceste momente dramatice românul nu se
dezice și nu renunță la umor. Obligația cetățenească de a
respecta normele și restricțiile legale rămâne lege, dar nici
umorul nu piere. Chiar zâmbim când aflăm la știri de câte un
românaș care, ca un adevărat Păcală, în orele de interdicție
folosește ca temei legal dreptul de a-și plimba animalul de
companie și…plimbă o pungă de apă cu un peștișor…
Sau cât de dulce-amar suna un articol de fond al unui
ziar, care parodia o poezie patriotică, celebra „Doină” a lui
Mihai Eminescu, și spunea:
„Ce-ți doresc eu, ție,
Dulce pandemie…”
Este dovada faptului că românul știe nu numai să
zâmbească, știe și să spere și să lupte având ca suport
credința în Dumnezeu.
Păstrăm în suflet ca un adevăr care ne-a fost predestinat
afirmația că spațiul nostru mioritic este „Grădina Maicii
Domnului” și că ocrotitoarea Moldovei este Sfânta
Parascheva care ne va feri de rele. Sperăm că vom depăși
și această încercare la care Pronia Cerească ne supune și
să înălțăm ruga: „DOAMNE, OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI”! cu
nădejdea că vom trăi și vremurile când dacă se va pomeni
de grozăvia zilelor acestea, se va zice doar „a fost odată”!,
fiindcă nu-i prima oară când soarta ne este potrivnică și de
fiecare dată românul, asemenea păsării Phoenix, a reînviat
din propria cenușă.
Dar până atunci, există „acum” și acum românul știe să
zâmbească, ba chiar să facă HAZ DE NECAZ.

SCRISOAREA I
Eugen DEUTSCH
Este la-nceput: fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Multe nu erau, doar lipsă şi de viaţă şi voinţă,
Iar în jur erau destule, chiar de tot era ascuns;
Nalt, deasupra tuturora odihnea cel nepătruns…
Ezitând, un punct apare, cel dintâi şi singur, iată-l:
Sec, din haos face mumă, iară el devine tatăl;
Clasic, punctul în mişcare, mult mai slab ca boaba spumii
Un stăpân e, fără margini, peste marginile lumii!
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ÎN DAR PENTRU BUNICA
Emanuela Maria Gavrilă
este o adolescentă în vârstă
de 14 ani, care tocmai a
absolvit gimnaziul la Școala
Nr. 1 Iorgu Radu din Bârlad.
Este foarte talentată la
desen, creație, învață bine,
e
silitoare,
ascultătoare,
liniștită, ajută colegii care-i
solicită sprijinul, procură bani
de buzunar desenând portrete
la colegi, e harnică, deschisă
către nou și modern în sensul
cel bun. S-a înscris la clasa
de arte a Liceului Pedagogic
Ioan Popescu din Bârlad,
secția desen. Își vizitează des
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bunica, ajutând-o la treburi
gospodărești sau pentru a-i
ține companie atunci când este
bolnavă. Întotdeauna este
așteptată cu un dar de mare
preţ, primind răsplată buchete
de flori din grădina proprie a
bunicii Uța.
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„În sufletul meu nu a fost niciodată loc pentru invidie – nici pentru
ură, ci numai pentru acea bucurie pe care o poți culege de oriunde și
oricând. Consider că ceea ce ne face să trăim cu adevărat este sentimentul
permanentei noastre copilării în viață.”
Constantin Brâncuși

Copilăria - tărâmul amintirilor

Copilăria... ne amintim cu drag de momentele în care
eram liberi, dornici de cunoaștere, de aventură și rebeli.
Icoana inocenței o purtăm în suflet chiar și atunci când,
apăsați de nevoi și neputinți, ne plecăm frunțile în fața
destinului. Închidem ochii și vedem trecând prin fața
noastră chipurile celor dragi, demult plecați pe drumul
fără întoarcere, dar care ne veghează de acolo cu multă
dragoste.
Parc-o auzim pe bunica certându-ne că ne-am jucat
prea mult cu apa și ne-am udat, că am umblat la borcanele
cu dulceață ce ne îmbiau de pe rafturile cămării, că am
uitat să cumpărăm ceea ce ne rugase ea, deși ne repetam
în gând ”făină, zahăr, ulei” până la magazin. Dar, în egală
măsură, răsună ecoul basmelor și poeziilor pe care ni le
spunea cu glas domol seara, la culcare, deși se întâmpla să
adoarmă înaintea noastră și să spună prin vis ”Da, trebuie
să plouă, altfel nu se face făina”, ceea ce ne distra teribil și
o trezeam spunându-i: ”Vezi că spui prostii, bunico! Nu e
așa povestea!”
Vedem aievea cum bunicul ne lua cu el pe dealuri
arătându-ne glia strămoșească, povestind cum, tânăr fiind,
muncea cu tatăl lui pământurile. Apoi ne arăta cu mândrie
rana pe care o căpătase în războiul pentru eliberarea țării,
în Marele Război. Spunea că turla bisericii din urbea natală
fusese tăbluită de el și că regretă că vechile meserii au
fost date uitării în vremurile noastre. Vorbea calm, dar în
cuvinte curgeau lacrimi. Nu înțelegea încotro se îndreaptă
omenirea...
Vocea obosită dar iubitoare a mamei străbate prin
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toate colțurile ființei noastre. De ea sunt legate cele mai
multe și mai frumoase amintiri. Primul zâmbet, prima
ceartă, primul cuvânt, primul pas sunt parte a ființei
noastre, adânc înrădăcinate. De acolo, de sus, surâsul ei
ne urmărește pe drumul vieții alinându-ne la tristețe și
încurajându-ne la bucurie.
Amprenta tatălui este puternică în viața noastră. El
este cel de care ne temeam cel mai tare când făceam câte o
poznă și tot pentru el făceam totul ca să nu-l decepționăm,
cel pe care îl luam ca exemplu și model în viață.
Amintirile ne sunt dragi. Ele ne fac să zâmbim și să
tresărim când copiii noștri fac la fel. Ne dăm seama că ei
sunt parte din noi, așa cum noi suntem parte din părinții
noștri.
Se spune că în viață învățăm din greșeli. Este corect,
dar trebuie să învățăm să ni le asumăm aceste greșeli și
să-i educăm și pe cei tineri să recunoască atunci când
rătăcesc cărarea vieții.
De ziua voastră, dragi copii, mereu ne amintim de noi,
de voi și de cei ce ne-au adus pe lume pentru că există o
legătură atât de strănsă, încât nimic și nimeni nu o poate
rupe, nici măcar timpul nemilos. Ascultați sfaturile celor
ce vă sunt prieteni adevărați, părinții și bunicii voștri,
respectați-i și dați-le un strop din timpul vostru din ce în
ce mai restrâns, pentru a vă putea bucura de amintiri.
Sufletul e ca un sertar în care adunăm și bune și rele,
important este să învățăm din fiecare câte ceva.
LA MULȚI ANI, COPII! LA MULȚI ANI, COPILĂRIE!
Carolina Boroș

Viaţa noastră

NU VREAU SĂ UIT
COPILĂRIA
Nu vreau a uita
Nimic din copilăria mea:
Nici păpușile cu care
Eu de-a școala mă jucam,
Nici halatul și boneta
Cu care medic deveneam.
Nici de grădinița-n care
Toți copiii ne-adunam,
Ne jucam, cântam, râdeam
Și sfaturi bune ascultam.
Nici pe doamna învățătoare
Nu doresc a o uita
Ce m-a-nvățat a scrie
Și poezii a recita.
Deși timpul a trecut
Și eu mare m-am făcut
Copilăria de-altădată
Nu voiesc s-o uit vreodată.

Însă eu în astă lume plină de necaz
Ce-așteaptă o greșeală cât de mică de la tine
Ca apoi să se-amuze, pe seama ta să facă haz
Eu nu mai am puterea de a râde.
De multe ori, când ești umilit și alungat,
De mulți simțindu-te amenințat
Cu greu mai poți găsi în tine
puterea de a râde.
Păpușa mea, te văd râzând zi de zi, oră de oră;
Tu cum poți să râzi mereu?
Da, știu: suflet și nu numai trup de-ai fi
Ai ști ce înseamnă supărare și necaz.
Ai fi trăit altfel bucuria și tristețea.
Ai fi cunoscut copilăria, tinerețea, bătrânețea.
Dar pe lume te-am adus doar eu
nu și Bunul Dumnezeu.
Și totuși amândouă avem ceva-n comun
Tu ești eternă printr-un trup
Eu prin suflet voi trăi etern.
Eternitatea tu o ai de la-nceput
Eu o voi dobândi trăind, luptând, murind.
Alina-Mihaela Ene

Totul se adună-n minte
Și în inimioara mea
Unde-n veci nu vor pieri
Căci nu voiesc a le uita.
A rămas în Univers
Scumpa copilărie-a mea.
Eu o aduc aici în vers
Căci nu voiesc a o uita.

EU ŞI PĂPUŞA MEA
Mereu tu râzi. Tu nu știi să fii tristă.
Când ești mâzgălită, aruncată pe jos,
Sau când te leagănă în joacă o fetiță.
Deși se întâmplă a te-mbrăca pe dos
Tu râzi, zâmbești, ca și cum nimic
nu s-ar fi întâmplat.
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1 iunie prin ochii vârstei a treia
Mădălina DANIŞ

Criza aceasta a sănătății și măsurile restrictive care au
urmat par a plasa noi bariere între generații, mai ales pentru
că descriu pensionarii ca fiind o categorie vulnerabilă, iar
tinerii și adulții sunt puși în ipostaza de protectori, de
apărători și de responsabili pentru sănătatea vârsnicilor.
Fără a nega vreo clipă realitatea că vârsta și problemele
de sănătate mai numeroase la bătrâni îi pun pe aceștia
într-un loc de vulnerabilitate, haideți totuși să nu pierdem
din vedere sănătatea și vitalitatea mentală care își cer
drepturile, cu atât mai mult în situația de criză.
După câțiva ani de la pensionare, după ce am
avut timp să mă adaptez noului statut social, acela de
pensionară, anii ce au trecut au început să mi se dezvăluie
într-o cu totul altă lumină. Au început să îmi răsară în
minte momente uitate, cărora nu le dădusem importanță
în trecut, dar care, odată amintite, mi-au aprins o mică
flacără în inimă și am înțeles că acele momente au fost de
fapt hrană pentru suflet.
Ajunși la bătrânețe, se simte ca și cum ne-am opri în
vârful unui munte pe care l-am urcat de-a lungul multor
ani. În timpul călătoriei am văzut doar cărarea îngustă din
față ce se întindea în zare, fără sfârșit. Abia după ce am ajuns
în vârf și am tras aer în piept am putut face lucrul la care
am visat pe tot parcursul călătoriei, anume să admirăm
peisajul. Doar în acest punct al călătoriei vedem măreția
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cerului, iar obstacolele peste care am trecut măsoară
acum cât talpa piciorului. Mângâind cu privirea pădurile,
dealurile, norii albi, toate scăldate în lumina soarelui, ne
simțim dintr-o dată acompaniați de o prezență divină,
acea prezență pe care nu am putut-o identifica în timpul
urcușului din cauza greutăților și a vederii limitate.
De astăzi nu ne mai rămâne decât să coborâm alene,
sub ochii de lumină ai lui Dumnezeu, în josul muntelui și
să povestim altor călători ceea ce am văzut.
Această călătorie descrie foarte bine viața, a cărei
taină încercăm să o transmitem atât cât permit cuvintele,
copiilor, nepoților și strănepoților. Mesajul cel mai
important care am vrea să ajungă la ei este că viziunea
de care se vor bucura odată ajunși în vârf merită toate
încercările la care drumul i-a supus.
Ziua de 1 iunie ar trebui să fie prilej de bucurie
pentru faptul că oamenilor li s-a dat posibilitatea de a
avea experiența vieții. Aceasta se dezvăluie cu o varietate
de necunoscute, pe care le întâmpinăm cu entuziasm la
vârsta copilăriei și pe care aflăm mai apoi că ne este dat
să le stăpânim și să le descoperim semnificația. Asemeni
traseului pe munte, drumul este anevoios și ne pune la
încercare răbdarea, însă la capăt se află revelația care ne
va hrăni sufletul și așteptările.
Zilele copilăriei în care totul era o
întâmplare desprinsă din povești le-am
îngropat adesea cu scuza că suntem adulți
și nu ne mai permitem să sperăm, să visăm
și să ne dorim ceva mai bun. După ce
ne‑am îndeplinit și datoriile de adult, am
avut răgaz să ne întrebăm de ce am adunat
prea multă frică, nesiguranță și suferință.
Răspunsul a fost pentru că am renunțat să
mai vedem lumea prin ochi de copil.
Privind în urmă regretăm doar
zâmbetele pe care nu le-am prelungit și
timpul petrecut îngrijorându-ne. Barierele
dintre generații se ridică atunci când uităm
ce simte și ce aspirații are copilul din noi.
Dragii noștri copii și nepoți, pășiți
apăsat pe cărarea vieții și aveți încredere că
deznodământul este în favoarea voastră.
Atâta timp cât vă veți continua drumul,
vă veți apropia din ce în ce mai mult de
conștientizarea propriilor puteri.
La mulți ani, dragă copile!
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Învățătorul - cea mai frumoasă amintire
înv. Zâna Angheluță
„Îți dăruim recunoștința din sufletul cel mai curat,
Că ne-ai sădit în minți știința și chip de om adevărat”
( Ana Bușilă)

Lumea copiilor este un tărâm aflat la hotarul
nestatorniciei, iar paradisul acestuia ni se deschide
neîncetat spre nou şi frumos. La acest hotar slujim cu
dăruire noi, dascălii, ostașii anonimi ai acestei țări. Se
spune că „un dascăl bun echivalează cu un noroc în viață”.
Luminaţi de credinţa în cinste şi libertate, învățătorii
sădesc în sufletele elevilor sâmburele sensibilităţii umane,
dragostea pentru frumos, formarea conştiinţei valorii, a
unor convingeri, deprinderi morale şi atitudini estetice în
raport cu idealul societăţii. Și tot ei sunt cei care deschid
mintea și modelează inima copilului spre setea de
cunoaștere, spre dorința de a-și însuși normele morale și
spirituale ale societății, de a se respecta.
Învăţătorul este călăuza şi pilonul principal de sprijin
în viaţa oricărui mic şcolar ce trebuie iniţiat în tainele
cunoaşterii. Pentru elevii săi, dascălul este modelul
suprem, demn de urmat şi la vârste mai mici, divinizat.
De cele mai multe ori, după cum se ştie, ceea ce spune
doamna învăţătoare, este mai presus de orice, chiar şi de
ce spun părinţii. Talentul, dăruirea, cunoaşterea adâncă
şi subtilă a psihologiei copilului fac din învățător un om
al zilelor noastre care arde pentru crezul său artistic,
deschizând noi orizonturi de îmbogăţire a cunoştinţelor,
de înnobilare a personalității, purtându-și elevii pe acea
orgă umană la care dirijorul cântă acţionând nişte clape
numite suflete. Şi, pentru că cel dintâi pas spre pomul
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veşnic roditor al cunoaşterii se face sub privirea blajină și
ochiul vigilent al învățătorului, icoana sa rămâne veșnic
nealterată în conștiința micului școalar. Ea este esenţa
ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi
frumos pentru dăruire, pentru abnegaţie, pentru jertfa
de sine, pentru dragostea de oameni şi de locul în care a
înţeles să-şi trăiască întreaga viaţă. Nu poți fi dascăl dacă
nu știi să dăruiești fără să aștepți nimic în schimb. Luăm
asupra noastră dulcea povară, dar greu de purtat, a cărţilor
şi încercăm să dăruim înţelepciune şi suflet asupra celora
care îşi încredinţează mintea şi voinţa harului nostru de
educator. Spre noi aţintesc privirile lor pline de candoare
şi jovialitate căutând cu ardoare şi nestăvilită dorinţă,
răspunsuri la întrebările ce îi frământă.
Descifrând tainele scrisului și ale cititului cu sute
de elevi, anii au trecut. Generații întregi au plecat
despărțindu-ne unii de alții cu lacrimi. Alți copii au venit
în Țara Cunoașterii tot cu emoții şi cu recunoștință au
plecat și ei. Dar noi am rămas să primim alți elevi, pe care
să-i îndrumăm și cărora să le dăm din bucăți din sufletul
cald care are atât de mult de dăruit. Dacă poţi să vezi
în elevi egalii tăi, dacă poţi să te bucuri de inocenţa, de
spontaneitatea lor, de încântarea lor de a descoperi lucruri
noi, atunci meseria de învățător e o şansă de a rămâne
mereu tânăr. Sufletul nu doarme niciodată, își odihnește
ochii pe rând, are comori mult prea valoroase de păstrat,
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poate și cele mai frumoase trăiri. Aici, în aceste „tranşee”
care numesc ciclul primar, s-au sădit primele seminţe,
le-au ocrotit şi le-au lucrat cu migală învățătorii, alții
au admirat mlădiţele viguroase, pentru ca, mai apoi, să
culeagă roadele proaspete ale hărniciei, competenţei şi
prieteniei.
Cea mai frumoasă realitate este construită din vise,
vise atât de puternice încât devin palpabile. Sunt vise
care îți înfloresc zâmbete și îți umplu sufletul de fericire
și împlinire în fiecare zi când, cu ochii plini de admiraţie şi
respect, ne priveşte elevul căruia i-am fost îndrumătorul
paşilor nesiguri în copilărie şi căruia, într-o oarecare
măsură, i-am influenţat „traiectoria” pe drumul vieţii.
Învăţătorul este călăuza şi pilonul principal de sprijin
în viaţa oricărui mic şcolar ce trebuie iniţiat în tainele
cunoaşterii. Învățătorii sunt ca o lumânare care luminează
mințile elevilor, topindu-se din cauza focului care arde
nestăvilit, dar, în același timp, se topește sub privirile dulci
ale copiilor.
Cum să nu fii mândră și mulțumită auzind glasuri
cristaline spunând: Eu o iubesc pe doamna învățătoare!
O admir! O admir pentru profesionalism, o admir pentru
delicatețe, o admir pentru că știe să ofere iubire și mai ales
pentru că face ca școala să fie o adevărată plăcere pentru

micuții care, în altă toamnă, pășeau neîncrezători pragul
clasei.” Alteori, voci înflăcărate declară: „O prețuiesc din
toată inima pe doamna învățătoare pentru modul în care
reușește să-mi valorifice copilul, să-i șoptească cuvinte de
mângâiere la ureche de fiecare dată când o simte emoționată,
pentru evenimentele numeroase la care m-a făcut părtașă
în acești patru ani de zile, făcându-mă de fiecare dată, să
zâmbesc cu lacrimi de fericire! Am multe motive pentru care
să o consider cea mai bună alegere pentru fiica mea, dar
probabil, cei care nu cunosc omul, le vor considera pe toate
„șiruri de mărgăritare” așternute pe o foaie de hârtie. „O
iubesc pe doamna! Este frumoasă, blândă, elegantă, blajină,
zâmbește mereu…mami, îmi place la școală!”
De aceea, uneori, aș strânge toate clipele fericite și
le-aș ascunde undeva în inima mea, ca să nu pătrundă alte
cuvinte și poate aș înțelege ce aripă despică în adâncuri
desișul tot mai greu de străbătut, surpând oglinzi sub
lespedea în care potcoava lunii, galbenă, a bătut. După
atâția ani... gânduri multe se îngrămădesc în mintea mea,
iar cuvintele nu au suficientă forță pentru a exprima tot ce
poate fi spus: „Dascălul este un artist: reuşeşte să facă din
copilul mic şi necizelat ceea ce face sculptorul dintr-un
bloc de piatră, iar școala este făclia ce arde în inima fiecărui
copil” (Vasile Ghica).

Învăţătorul Dumitru Andrei
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TOPONIMUL BÂRLAD
Prof. Vasile CÂRCOTĂ

Studiul toponimelor prezintă interes pentru mai
multe științe – istorie, geografie, filologie și altele.
Numele de locuri pe care le desemnează toponimele, se
deosebesc în categorii diverse: oronime, când denumesc
forme de relief, hidronime, care se referă la variatele ape
terestre de suprafață, fitonime,ce se atribuie formațiunilor
vegetale, zoonime, referitoare la animale și antroponime,
desemnând colectivități umane.
O altă clasificare se realizează după mărimea și
importanța obiectului numit. Sunt toponime minore, de
interes local, precum parcurile, scuarurile, străzile unei
localități sau forme de relief cunoscute local, pâraie, arbori,
bălți de mici dimensiuni. O altă categorie sunt cele de
valoare mijlocie, consemnate pe materialele cartografice
numite Planuri Directoare (scara 1:20000).Următoarea
categorie este a celor majore, înscrise pe hărțile murale și
cele din atlase. Toponimul Bârlad îl întâlnim în prima și a
treia categorie a acestei clasificări.
Din categoria toponimelor minore cu numele Bârlad,
am întâlnit, în lungul văii, trei oronime și un hidronim.
Dealul Bârladului din comuna Ștefan cel Mare este situat în
SE-stul satului Cănțălărești și are o altitudine de 240 m. Cu
același nume este dealul din NE-stul municipiului Vaslui,
cu o altitudine de 175m. Cel de al treilea deal cu acest
nume este în comuna Muntenii de Jos, în SE –stul satului
Secuia, cu o altitudine de 180 m. Hidronimul Bârlăzel, este
pârâul din Municipiul Tecuci, afluent al râului Bârlad.
Pentru toponimele majore, ca și în cazurile anterioare,
îl consider ca generator hidronimul, râul Bârlad cu valea
sa. Sunt opinii care admit că acest nume s-a dat mai întâi
urbei și apoi apei curgătoare.
În antichitatea timpurie, numele râului era TIARANTOS.
Așa l-a consemnat Ptolomeu pe hărțile zonei. La începutul
Evului Mediu a primit actualul nume, întâlnit și folosit
frecvent, Berlad. Etimologia termenului o vom releva spre
final.
Râul izvorăște din NV-estul Podișului Central
Moldovenesc și până la vărsarea în Siret, la nord de câmpia
Nămoloasa, parcurge 246,9 km. Măsurătorile complexe
la punctul hidrometric din orașul Bârlad (la 140 km. de
la izvor), indică un debit mediu multianual de 3,75 m.c./
secundă, ceea ce duce la o sumă medie anuală de 118
milioane m.c. În cursul anului scurgerea este fluctuantă.
44% se realizează în lunile de primăvară pe când vara
scurgerea este între 0,5% și 4% din volumul mediu anual.
Din punct de vedere chimic apele sale aparțin categoriei
bicarbonatate, bune pentru irigații.
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Valea râului s-a definitivat în cursul perioadei
Cuaternare adică în circa un milion de ani. Prezintă trei
terase care în zona orașului au valorile relative de 3-5m.,2530 m. și 55-60 m. Albia majoră (lunca) are o lățime între
2,5-3 km. În sud, după orașul Tecuci, râul a contribuit, prin
sedimentele transportate la formarea Câmpiei Tecuciului,
parte a Câmpiei Române. Are afluenți pe dreapta și pe
stânga. Mai numeroși, mai lungi și cu aportul însemnat
la debitul său sunt cei de pe dreapta. Bine cunoscuți sunt
Racova, Simila, Tutova, Zeletinul și Berheciul. Pe partea
stângă se remarcă Rebricea, Vasluiul, Crasna și Jeravățul.
Celelalte toponime Bârlad, de ordin major,
desemnează unități geologice, geomorfologice, politicoadministrative și astronomice.
Geologic, este paleo-depresiunea Bârladului la sud
de o falie de adâncime pe direcția Plopana – Fălciu și
până la contactul cu Dobrogea de Nord. Depresiunea
are fundament Hercinic din era Paleozoică. Depozitele
Mezozoice, mai ales de vârstă Jurasică, cele Terțiare și
Cuaternare, au o grosime de 4000 m.
Geomorfologic este Podișul Bârladului, partea sudică
a Podișului Moldovei. În alcătuirea sa sunt: Podișul Central
Moldovenesc, numit figurativ Pieptul Moldovei, Colinele
Tutovei și Dealurile Fălciului.Toate aparțin - total sau
parțial – bazinului hidrografic al râului Bârlad. Altitudinile
descresc de la N. spre S., de la peste 400 m. la 300 -200 m.
Mai multe unități politico-administrative, din trecutul
istoric, au purtat numele Bâladului. Înaintea reformelor
administrative ale lui Alex.I.Cuza, unitățile din acest
domeniu aveau nume de Provincie, Ținut, Poliție. Multe
dintre ele erau adjectivate, Bârladului, iar mai apoi, ale
Tutovei. În contemporaneitate, orașul Bârlad a fost sediul
a două unități teritoriale cu al său nume: Raionul Bârlad
între anii 1950 - 1968 și Regiunea Bârlad, între anii 1950
și 1956.
Regiunea Bârlad, cu o suprafață de peste 15000
km.p.se învecina la nord și nord-vest cu Regiunile Iași și
Bacău, la vest cu Regiunea Autonomă Maghiară și la sud cu
Regiunile Galați și Ploiești. Era alcătuită din zece raioane:
Bârlad, Murgeni, Zeletin cu sediul la Podu Turcului, Tecuci,
Adjud, Focșani, Mărășești, Odobești, Panciu și Vrancea cu
sediul la Năruja. Am prezentat mai amănunțit alcătuirea
regiunii, deoarece cititorii acestei reviste au cunoscut
din proprie experiență această realitate și eu doar le-am
amintit!
Prin desființarea regiunii în anul 1956, Raionul Bârlad
a intrat în componența Regiunii Iași. Orașul, a rămas sediul
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acestei unități politico-administrative și în plus, a primit
statutul de Oraș de Subordonare Regională, ceea ce îi
conferea un statut identic cu al raionului. Mai mult, i s-au
dat în coordonare politico-administrativă trei comune Grivița, Fruntișeni și Zorleni.
De dată relativ recentă, din luna noiembrie 2019,
numele Bârlad a fost introdus în cataloagele de specialitate
privind alcătuirea Cosmosului. Observatorul Astronomic al
Muzeului „Vasile Pârvan”,coordonat de astronomul Ciprian
Dumitru Vântdevară, a identificat pe bolta cerească o stea
variabilă, necunoscută, pe care a denumit-o BARLAD V 1.
Primul document autentic despre orașul Bârlad, este
unul kievean, din anul 1174. Este de dedus că vechimea
urbei este mult anterioară. Nu întâmplător, când se
vorbește despre acest subiect se folosește expresia de
“vârstă milenară“. Noi o folosim pe cea de multiseculară!
Primul document intern care consemnează toponimul,
este din anul 1401, când Domnitorul Alexandru cel Bun,
răsplătește pe un slujbaș anume Negru, cu un teren la
Bârlad. S-a dovedit că este vorba de valea Bârladului
și personajul a intemeiat localitatea Negrești, azi oraș.
Domnitorul amintit, în anul 1408, acordă orașului ( numit
târg) dreptul de a fi punct de vamă. În același timp, orașul
era sediul Marelui Vornic domnesc, care se ocupa cu
coordonarea activităților politice, administrative și militare
în Țara de Jos, adică pe tot sudul Principatului Moldovei.
Astăszi municipiul Bârlad, cu o suprafață a
intravilanului de 2042 ha., are o populație de 60000
locuitori, o activitate economică complexă, una culturală
notabilă, este un centru militar remarcabil,și-i lipsește
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complet funcția politico-administrativă pentru aria sa
de influență economică și culturală! Această regretabilă
situație s-a produs in vara anului 1968, cănd s-au constituit
actualele județe. În acel an, orașul avea o populație de
47300 locuitori. Vasluiul avea 22789 locuitori. Hușul, avea
21674 locuitori și Negreștiul, atunci declarat oraș, avea
8038 locuitori. Deci Bâladul deținea 47% din populația
urbană a noului județ Vaslui! Vă invit să judecați drept, sec,
nepărtinitor!
Descifrarea înțelesului toponimului Bârlad, i-a
preocupat pe o seamă de filologi. Îi amintim pe Bogdan
Petriceicu Hașdeu, Alexandru Philippide, Gheorghe
Ivănescu, iar recent, pe Mircea Coloșenco. Cele mai vechi,
foloseau etimologii de origine slavă, pecinego-cumană,
ca și prezența în valea Bârladului a unui grup de migratori,
din timpul marilor migrații – berladnicii .Mircea Coloșenco,
aduce argumentul invaziei tătare din anul 1241, fără a
exclude prezența triburilor pecinego-cumane, atunci s-ar
fi impus hidronimul în discuție. Cităm paragraful esențial.
“Cuvântul bârlad este compus din trei elemente lexicale
distincte BER- țară,ținut, regiume +LA (prepoziție) cu +
AD (cal,cai)” Adică ȚARA CU CAI. Acest toponim nu este
propriu numai spațiului pe care l-am evocat.Numele unui
sat din comuna Epureni este Bârlălești, o gârlă lângă Târgu
Bujor are numele Bârlădelul și antroponimul Bârlădeanu
este relativ frecvent.
S-a desprins din analiza acestui toponim, că rămâne
mult loc pentru deplina investigare științifică și că expresia
populară care îl derivă de la bâr ladă, este simplistă și
neavenită!
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FĂCLIA RECUNOŞTINŢEI
Vasile CHELARU

Primele ore ale dimineții prevesteau o altă zi blândă,
la sfârșitul lunii martie. O lumină puternică, venită parcă
dintr-o făclie abia aprinsă, învăluia cu un aer dulce și
cald orașul. Cu degetele împreunate de la mâna dreaptă,
Niculina Oancea își făcu semnul crucii în fața icoanei
agățată în peretele de la răsărit. Era prima grijă, după
ce se trezea, dar obligatoriu după ce se spăla pe față.
Mulțumea lui Dumnezeu pentru ce a primit și Îl ruga să
îi dea putere, ca să se poată îngriji, să nu devină povară
pentru copiii ei.
Avea peste șaptezeci de ani, era scundă, cu corpul
firav, ușor aplecat datorită unor dureri reumatice, însă
avea mersul vioi, energic. Fața, cu pielea albă, deși
purtătoare de dungi neregulate, păstrase o înfățișare
plăcută, completată de ochi ageri, prietenoși. Vorbea
tare, vocea puternică fiind în antiteză cu trupul aparent
neputincios. Nu se plângea niciodată, lăsând impresia
că nu-i lipsește nimic. Învățase să se mulțumească cu ce
avea, considerând că viața i-a oferit ce i se cuvine, față de
alți oameni, care au dobândit mult mai puțin. Garsoniera
în care locuia era spațioasă, cu camere înalte, cu ziduri
de cărămidă, după cum erau construite blocurile vechi.
Chiar dacă instalațiile erau uzate, ușile grele din lemn
nu se mai închideau și mobila se deteriorase, păstra
totul curat, cum se obișnuise din totdeauna. Tânjea
uneori după casa unde stătuse până la moartea soțului,
construită cu trudă și muncă grea, dar se acomodase și cu
locuința aceasta mai mică, gândind că omul este fericit
precum pasărea, acolo unde alege să își facă cuibul.
Banii din pensie abia ajungeau, însă nu consuma
mult și era atentă să nu rămână cu facturile neplătite.
La două trei zile, ori când era chemată prin telefon,
mergea la doamna Elvira Petrache, care locuia la câteva
străzi distanță. Erau apropiate cu vârsta, dar traiul bun
o făcuse pe Elvira alintată și unele afecțiuni medicale o
înspăimântau de-a binelea.. Lucrase în contabilitate, o
vreme a întocmit evidența contabilă la câteva societăți
comerciale, avea o pensie dolofană, iar fiica sa, stabilită
de ani buni în nordul Italiei, îi trimitea lunar o sumă de
bani ca să plătească o femeie pentru unele servicii. O
reîntâlnise pe Niculina la un magazin, se cunoșteau de
când lucrau la aceeași fabrică de confecții și și-au dat
seama că sunt vecine. I-a cerut ajutorul pentru o parte
din treburile gospodărești și cumpărături și a acceptat
bucuroasă. Elvira nu era arogantă, nici zgârcită, calități
ce au țesut fire de legătură între cele două femei.
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După ce a luat câteva înghițituri din farfuria cu micul
dejun și a băut ceaiul de sunătoare îndulcit cu miere de
albine, a pregătit aluatul pentru a pune la cuptor niște
sărățele, alături de alte prăjituri, care le plăceau nespus
nepoatei sale, fiica băiatului mai mare, Radu și doamnei
Elvira. După câteva ore, pregătise două sacoșe, în care
așezase cu atenție bunătățile și trase în urma ei ușa din
lemn, cu vopseaua scorojită.
Doamna Elvira locuia mai aproape, așa că s-a gândit
să treacă mai întâi pe la dânsa. A bătut în ușa metalică,
cu sfială, ca să nu o sperie. A apărut după câteva clipe,
îmbrăcată cu un halat de casă, gros, colorat cu un verde
intens. A lăsat-o să pășească în holul apartamentului
spațios.
– Dar ce vânt te aduce azi pe la mine, Niculină dragă?
Era vorba că nu ne mai vedem săptămâna aceasta! Tot
aud la televizor că este periculos pentru bătrâni să plece
de acasă de când a izbucnit nenorocirea cu virusul!
Oricum, mi-ai cumpărat tot ce am nevoie pentru mai
multe zile!
– N-am uitat ce am vorbit, dar am făcut sărățele și
v-am adus și dumneavoastră! Am pus câteva și pentru
nepoata mea, Ilinca. Plec direct la ea, după ce vorbim
câteva minute. V-ați luat medicamentele? În legătură cu
păcătosul de virus, nu mă las speriată. Are Dumnezeu
grijă de mine, ori, de nu, facă-se voia Lui!
– Da, are, dar ai văzut cum mor oamenii în Italia, în
Spania?! Fata mea, Alina, tocmai a venit din Milano. Lucra
în domeniul turismului și va sta o vreme acasă. Pentru
mine, tot răul este înspre bine, din această privință. De
câțiva ani nu a fost în țară. Acum, că are timp liber, vom
fi mai mult împreună.. Este obosită, căci a stat ore în șir
la aeroport. A venit singură. Ginerele și nepotul au rămas
acolo.
– Asta înseamnă că nu o să mai aveți nevoie de mine!
– Ba o să am! Hai, intră să o cunoști pe fiica mea.
Vorbim și cu privire la ce ai putea să mă ajuți în zilele
următoare.
Alina arăta ca o femeie de peste patruzeci de ani,
fericită și împlinită. Nu semăna cu mama sa, dar era
plăcută, cu o înfățișare solemnă, parcă pregătită să
țină un discurs. În ciuda aparentei gravități, s-a dovedit
prietenoasă, de parcă o cunoștea pe Niculina de mult
timp.
– Mă bucur să vă cunosc, în sfârșit! Mama îmi vorbește
foarte frumos despre dumneavoastră și mă face să fiu
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liniștită. Dacă nu sunt aproape de ea, este important să
aibă pe cineva pe care se poate baza. Dați-mi voie să vă
îmbrățișez și să vă mulțumesc!
Niculina s-a emoționat de manifestarea spontană
și afectivă, lăsându-se prinsă într-o îmbrățișare ușoară,
mai mult o atingere decentă a umerilor și o apropiere
de pieptul femeii care mirosea frumos, a parfum scump.
– Așezați-vă, ca să vă servesc cu ceva! Un pahar cu
apă?
–- Nu, mulțumesc! Mă grăbesc să ajung la nepoata
mea, Ilinca! I-am pregătit și ei niște produse care știu
că-i plac, mai vorbesc și cu fiul meu, care nu reușește să
treacă prea des pe la mine...
– Poate nu are timp liber! Generația noastră duce
mereu lipsă de timp liber, a spus Alina.
– Nici nu are, nici nu .... reușește! Nora mea este ...
posesivă! Ca să nu folosesc vorbe urâte. Așa se întâmplă
când bărbații nu-și impun punctul de vedere. Băiatul meu
este mai blând și prea îngăduitor; dar eu sunt mulțumită
dacă este sănătos și fericit. Au o fetiță deosebită!
– Atunci vă rog să-i oferiți din partea mea această
prăjitură! Este ”tiramisu”, cel mai renumit desert italian.
Sigur va fi încântată!
De pe masă, femeia luă un pachet cu un ambalaj
predominat albastru, pe care îl întinse către bătrână
stânjenită. A simțit că îi este oferit cu toată inima.
– Mulțumesc! Am plecat. Doamna Elvira, sunați
dumneavoastră când vreți să mai vin!
Niculina Oancea s-a strecurat pe ușă, cu gândul că
va face o surpriză uriașă nepoatei sale. Stația era aproape
și în scurt timp a urcat în autobuzul aproape plin. Și-a
găsit un loc, pe culoar, în dreptul a doi tineri care vorbeau
între ei, dar cu ochii lipiți de telefoanele mobile, pe care
le ștergeau în sus și în jos cu degetele. Unul dintre ei
și-a aruncat, pentru o clipă, privirea pe geam, în timp ce
autobuzul a oprit în următoarea stație. Se vedea că era
un lungan, cu ceafa mare, tuns scurt.
– Pe moșnegii ăștia îi caută Covidul acasă și ei
umblă aiurea pe străzi! a mormăit, mulțumit că a făcut o
constatare inteligentă.
– Ce treabă ai tu cu ei? a răspuns celălalt, preocupat
mai mult de ce citea pe telefon decât de constatarea
tovarășului de călătorie. Era evident că nu avea chef de
vorbă.
Mâhnită de vorbele nepoliticoase a fost bucuroasă
că a ajuns în stația unde urma să coboare. După câteva
minute suna la ușa apartamentului în care locuia Radu.
Blocul era construit după Revoluție, cu apartamente
spațioase, parcări și alei largi, spațiul verde bine îngrijit.
Fiul cel mic lucra în Belgia, ca informatician, câștiga
bine și nu dădea semne că ar dori să revină acasă.
Radu a rămas în țară. Lucrează la o societate privată,
unde se ocupă de vânzări, fără legătură cu facultatea
de psihologie, pe care a făcut-o de dragul diplomei.
Soția sa, Camelia, brunetă, se aseamănă perfect cu
majoritatea locuitorilor din orășelul din care provine,
renumit pentru populația aparținătoare în mare măsură
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unei etnii conlocuitoare. Este slabă ca o scrumbie, cu
părul negru, ochii mari, rotunzi, verzi, cu o aluniță sub
nara dreaptă. Are înfățișare atrăgătoare, de braziliancă.
Seamăna cu tatăl, care fusese muzicant, dar își spunea
profesor, căci lucrase ca instructor coregraf și conducea
un ansamblu de muzică și dansuri populare în orășelul
lor. Se căsătorise cu o femeie blondă, împotriva voinței
familiei acesteia și și-au trăit povestea de dragoste, în
ciuda bârfelor. Era un om de treabă, însă s-a stins la scurt
timp după ce Camelia s-a căsătorit cu Radu, înainte să
se nască fetița. Ilinca a moștenit frumusețea mamei, dar
are temperamentul lui Radu. Timidă, atentă, politicoasă,
inteligentă.
– Bunică, ce bine îmi pare că ai venit! a strigat copila,
după ce a deschis ușa.
– Parcă a mai crescut prințesa noastră, s-a făcut și
mai frumoasă de când nu am văzut-o, a spus bătrâna, în
timp ce își îmbrățișa nepoata.
– Păi nu avem voie să ieșim din casă, nu mai merg
la școală, așa că nu am mai venit la tine! a răspuns Ilinca.
Oricum, nu veneam prea des! a afirmat, clipind des cu
genele mari, cu prefăcută vinovăție.
– Nici bunica nu ar trebui să plece de acasă, dar
nu este ascultătoare! a intervenit Camelia, apărută în
capătul holului.
Niculina, ignorând vorbele țepoase spuse de scorpia
de noră, explică:
– Ți-am adus ceva bun, pregătit de bunica special
pentru tine. Altfel nu plecam pe străzi.
– Dar iubitului fiu nu i-ai adus nimic? a continuat
vipera.
– Am pus destul, pentru toți. Radu ce face?
– Este bine. Lucrează mai mult, în timp ce alții nu
lucrează deloc. Au crescut vânzările.
– Speram să-l văd, dar nu-i nimic. Voi vorbi cu
el altădată. Ilinca, iată încă o surpriză pentru tine. O
prăjitură din Italia, de la o doamnă frumoasă și educată,
a apăsat pe ultimul cuvânt bătrâna. Se spune că este
desertul preferat de toți italienii.
– Ce frumos! Ce bine arată! Mulțumesc!
– Gata, iubito! Mergi în camera ta, că nu ai voie să stai
prea mult cu adulții! a intervenit creola. Eu, ca asistentă
socială, am văzut mulți oameni bolnavi. Fundația unde
lucrez are proiecte pentru sprijinul persoanelor în vârstă.
Am observat că ai uitat s-o rogi pe bunica să spele
mâinile cu spirt medicinal.
– La revedere, fetelor! Am plecat acasă la mine.
Înainte să rămân și fără haine, că poate trebuie date pe
foc!
Bătrâna aproape că a zbughit-o pe scări, căci a ajuns
repede în fața blocului. A plecat mâhnită către garsoniera
sa.
Ilinca a mers în camera sa, cu un sentiment greu
de definit de judecata ei, dar înțelegea bine răutățile
mamei și era necăjită din această cauză. Își iubea nespus
părinții și ar fi dorit să-i vadă mereu fericiți. De mai multe
ori a surprins discuții aprinse între ei și vorbele mamei,
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adresate tatălui, i-au rămas imprimate în căpușorul
cârlionțat.
– Iar ai fost la cotoroanța de mamă-ta? Nu mai poți
de grija junghiului de babă! Ai plâns cu capul în poală la
babornița aia prefăcută și te-ai jelit cât de greu o duci cu
nevasata?
Cam așa îl muștruluia pe bărbat, în timp ce el,
împăciuitor și neputincios ca să o înfrunte, căuta să
stingă văpaia mistuitoare din inima ei, cu vorbe blânde.
Ilinca a simțit că tatăl este prudent și face tot ce poate
pentru a feri copilul de neînțelegerile cu soția, atitudine
care a impresionat-o și s-a simțit datoare să-l protejeze
în felul ei. Câteodată, îl ruga să meargă în parc și cum se
vede plecată de acasă, îi cerea să treacă pe la bunica. O
ține minte din primii ani de viață, când o supraveghea pe
timpul cât părinții plecau la serviciile lor, cum îi îndeplinea
dorințele de a se implica în jocuri ce o istoveau, fără să
comenteze.
Profitând de neatenția mamei a înfulecat din
produsele făcute de bunica și mai ales, din prăjitura
preferată de italieni. Când a ajuns Radu, nevasta l-a
informat:
– A fost maică-ta pe la noi! Mi s-a părut că nu
arăta prea bine! Poate ne face vreo surpriză, acum, în
pandemie! Că nu se mai potolește, hoașca!
– Tocmai eram gata să spun că am avut o zi bună! Ce
face Ilinca?
– Nu știu, că a stat numai în camera ei, după ce a
plecat maică-ta!
Au intrat în camera fetiței, observând-o întinsă în
pat. Pe masă erau în dezordine, caiete, cărți, ambalajul
de la ”tiramisu” și câteva sărățele într-o farfurie.
– Nu ți-ai făcut ordine în cameră, deși îți spun mereu!
a luat-o în primire Camelia.
– Are timp toată ziua, a intervenit Radu.
Și-a luat copilul în brațe, în timp ce ea i-a atins
obrazul cu mâna.
– Bună, tată! Ce bine că ai venit! Aș vrea să dorm
puțin, dacă nu aveți nimic împotrivă.
Părinții au ieșit din cameră fără să comenteze. Când
fata s-a întors cu spatele, au înțeles că nu are chef de
vorbă.
După câteva ore, Camelia a sesizat că fetița nu s-a
trezit și a intrat să o vadă. Ilinca era chircită în pat, învelită
până la gură, cu fața roșie și broboane fierbinți pe frunte.
– Ce ai pățit, copila mea? Ce se întâmplă cu tine?
– Mami, nu știu ce am, dar îmi este greață! Uneori îmi
este foarte cald, alteori îmi este frig!
– Vai de mine! Nu este bine! Radu, vino repede!
– Nu vă speriați! O să treacă! căuta fetița să o
liniștească.
Radu a apărut în pragul ușii. Soția l-a îngrozit, cu
modul cum îi relata starea fiicei lor.
– Nu sta ca un molâu în pragul ușii și fă ceva! Sună
la 112!
– Măi femeie, să nu ne pripim! Dacă sunăm la
ambulanță, vor duce copilul la spitalul județean, căci la
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noi nu se mai primesc persoane cu alte afecțiuni, decât
coronavirus!
– Te crezi deștept să-mi spui ce știu foarte bine! Asta
caut să te fac să înțelegi, pămpălăule! Fata are simptome
de covid. Nu vezi că are febră!
– Dar nu-i curge nasul, nu a spus că are gura uscată!
– Tu ai creierul uscat, că nu înțelegi! A fost
zgripțuroaica de mamă-ta la noi și s-a îmbolnăvit copilul!
– Nu este adevărat, mamă. Bunica nu este vinovată!
– Taci, îngerașul meu, nu te mai obosi să vorbești. Voi
suna o colegă care are vecină un doctor pediatru. Poate
ne primește. Căci nu ne putem baza pe tatăl tău!
– Nu ai vrea să ne calmăm pentru a judeca mai
limpede? a îndrăznit Radu să propună.
– Cu ce vrei tu să judeci, inteligentule? Poate te-ai
gândit să ceri sfatul mamei tale! Căci am spus adineauri!
A îmbolnăvit copilul! I-a adus o prăjitură primită de la o
cucoană ”educată”, care am înțeles că a venit din Italia.
Ce mai spui acum? Italia este zonă roșie, de coronavirus!
Cine știe cum o fi plecat aia de acolo, pe unde o fi umblat,
ce o fi făcut! Acum pricepi la ce mă refer?
În fața acestor argumente, bărbatul a rămas
nedumerit. A ieșit din cameră, purtând în suflet un sloi
de gheață. Gândurile s-au încâlcit între ele, iar teama
că fiica sa dragă ar păți ceva, i-a paralizat creierul. Avea
dreptate Camelia. Cu ce să gândească?
Nu și-a dat seama cât timp a stat inert pe un scaun,
cu capul în mâini, când vocea aspră a soției l-a readus în
simțiri. Îi vorbea amenințător, dând din mâini, de parcă
voia să-i arunce telefonul în cap.
– Am vorbit cu o colegă, care a rugat pe un vecin,
doctor, să o vadă pe Ilinca. Conduc eu, nu-ți fă griji! Mă
descurc tot singură! Sper că ai pus benzină!
– Da, am pus.
Fata era lungită pe bancheta din spate. Avea
frisoane și se simțea vinovată pentru cearta părinților,
pentru acuzațiile aduse bunicii. Plângea. Camelia vorbea
la telefon. Nu știa pe cine apelase și nu auzise soneria de
apel a telefonului. Era prea speriată.
– Da, are în jur de șaptezeci de ani. Locuiește pe
strada Plantelor, primul bloc de garsoniere, apartamentul
12, parcă. Mulțumesc! Bună ziua!
Mașina se zdruncina din toate componentele.
Camelia nu ocolea nicio groapă.
	După câteva ore s-au întors. Radu stătea prăbușit
pe același scaun. A sărit în picioare când și-a văzut fiica și
soția.
– Ce ați făcut? Cum este Ilinca?
– Tu stai și te relaxezi, în timp ce eu am stat aproape
o oră în fața unei farmacii, pentru a cumpăra rețeta!
– Dar ce are fata?
– Doctorul a spus că a făcut indigestie! Se pare că a
mâncat prea multe prăjituri aduse de bunică-sa, o mai
fi fost expirată și prăjitura din Italia și a făcut o tulburare
digestivă. Deja este mai bine, numai că va mânca mai
puțin și va consuma ceai în următoarele zile, ca să se
învețe minte!
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Ilinca s-a apropiat de tată și l-a îmbrățișat.
– Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat! Te iubesc
foarte mult! Și pe bunica!
Au trecut aproape zece zile de la neplăcutul
incident. Radu și Camelia își adresau propoziții scurte,
evitându-se reciproc. Radu venise de la muncă, după ora
18. Era ultima zi lucrătoare a săptămânii și aștepta weekendul pentru a se odihni. Soneria i-a întrerupt gândurile.
A deschis ușa, fără a privi pe vizor. Bărbatul în uniformă îl
privea cu dispreț nesimulat.
– Bună seara! Sunteți domnul Oancea Radu?
– Da. Ce s-a întâmplat?
– Mama dumneavoastră este Oancea Niculina?
Locuiește pe strada Plantelor, blocu nr. 1, ap. 12?
– Da, domnule! S-a întâmplat ceva cu mama? A pățit
ceva?
– Mă întrebați pe mine acum! De când nu ați văzut-o?
– Nu pot spune exact. De vreo zece zile, poate mai
bine! A trecut pe aici într-o zi, dar nu eram acasă. Dar nu
aveți de gând să-mi spuneți ce doriți?!
– Noi, de la poliția locală, sprijinim pe cei din
primărie în activitățile de verificare a persoanelor aflate
în izolare la domiciliu. La persoanele în vârstă, singure
sau fără posibilități materiale, le ducem alimente și
medicamente.
– Așa și ce legătură am eu cu munca dumneavoastră?
– Domnule Oancea, ori sunteți extrem de nepăsător,
ori habar nu aveți pe ce lume trăiți! Mama dumneavoastră
se află în izolare la domiciliu de zece zile. Eu am însoțit
pe cei de la Sănătate Publică când a fost informată să
nu părăsească locuința paișpe zile, eu am verificat-o
periodic ca să știm dacă respectă interdicția, eu am mers
cu cei de la primărie și i-am dus alimente și medicamente.
Acum am primit dispoziție să identificăm aparținători ai
celor izolați și bătrâni, care ar putea să le ducă pachete
cu hrană până la ușă, căci primăria nu mai are bani. Ați
priceput? Dacă nu vreți, o să căutăm sponsori cărora să
le fie milă de mama dumneavoastră. Nu mi-am închipuit
că puteți fi atât de indiferent față de ea, când am auzit-o
cât de frumos vorbește despre fiul și nepoata ei! Este
nemâncată, nu are medicamente, nu are nici detergent
ca să spele rufele! Nu are voie să plece din casă, nici bani
nu știu dacă are, nu a găsit vreun vecin să o ajute!
– Domnule, iartă-mă că par tâmpit, dar cum a ajuns
mama izolată la domiciliu?
Polițistul local a răsfoit foile dintr-o agendă, până a
găsit ce căuta.
– Iată, că am consemnat. Oancea Camelia sesizează
D.S.P. cu privire la faptul că Oancea Niculina a fost
contact al unei persoane venită din Italia, suspectă de
coronavirus. Am scris și numele contactelor, identificate
de noi și cei de la D.S.P., după declarațiile mamei
dumneavoastră. Petrache Alina și Petrache Elvira. Mama
dumneavoastră a avut noroc! Cele două femei sunt
carantinate la o pensiune, păzite de jandarmi! Acum este
clar, că trebuie să scriu în raport!
– Mulțumesc că m-ați anunțat!
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– Să știți că și mama mea este în vârstă și singură! Nu
pot să o vizitez des, dar are telefon. Bună ziua!
Ilinca își privea tatăl cum plângea, pironit în același
scaun. A intrat în camera ei, a scormonit în noptiera unde
își ținea lucrurile dragi și a introdus ceva în buzunar și s-a
furișat în hol. S-a îmbrăcat, și-a pus pantofii cu grijă, ca să
nu facă zgomot, a deschis ușor ușa și s-a făcut nevăzută
pe scări. Era destul de târziu, nu plecase singură de acasă
la această oră până atunci, dar în interiorul ei simțea cum
ceva o face să se simtă puternică. Este o făclie care se
aprinde de la o lumină magică, a iubirii, recunoștinței,
respectului.
– Știi cumva unde este Ilinca? întrebă Camelia
arțăgoasă.
– Cred că este în camera ei!
– De acolo vin chiar acum!
– Poate o fi la baie!
– Am căutat-o și acolo! Am observat că lipsesc haina
din cuier și pantofii!
Radu a sărit ca un arc, ca și cum în trupul inert i s-a
strecurat un drog puternic.
– I-ai reproșat ceva? căuta soția să-l acuze.
– Piei din calea mea, ființă fără milă și fără rușine!
Nu am timp de discuții cu tine acum, dar să știi că vreau
să părăsești această locuință. Apropos, apartamentul
este pe numele ”cotoroanței” pe care ai vrut-o moartă
de foame, alungată de tine și părăsită de mine. Când a
murit tata, a vândut casa în care m-au crescut, au luat
apartamentul acesta ca să locuim noi confortabil, iar ea
s-a retras într-o garsonieră veche. Ce nu știi tu este că de
un an de zile mă tot cheamă la notar ca să ne facă actele
de vânzare - cumpărare, după ce fratele meu a renunțat
la moștenire, însă am amânat mereu acest demers. A fost
singura sclipire de înțelepciune pe care am avut-o de
când m-am căsătorit cu tine. Să plecăm să căutăm fata,
căci este cel mai important lucru pe care îl avem de făcut
acum.
Camelia a rămas fără grai. Nu își închipuia că soțul
ei poate fi atât de hotărât. Au umblat pe străzi, prin
zona magazinelor și în apropierea parcurilor închise,
sperând să-și găsească fiica. S-au întors acasă epuizați
și îngrozitor de speriați. Erau deciși să anunțe poliția cu
privire la dispariția fetiței.
Ilinca îi aștepta în camera ei. Era sobră, cu privirea
rece, critică, ce nu credeau că se va potrivi unei ființe de
treisprezece ani.
– Știu că v-ați îngrijorat, dar nu mă simt vinovată.
Am auzit tot ce ai vorbit cu polițistul. Am luat banii pe
care i-am economisit și am cumpărat mâncare, apoi am
mers la bunica. Am cumpărat și detergent. Bunica nu s-a
apropiat de mine. Mi-a zis să las sacoșa cu cumpărături la
ușă. M-a trimis acasă cât mai repede ca să nu vă alarmați
când veți constata că lipsesc. M-a rugat să vă transmit că
îi este dor de voi. Acum vă rog să mă lăsați singură.
Radu și Camelia au rămas încremeniți, de rușine,
privind unul către celălalt. Au simțit că flacăra care le
unise destinele cândva s-a stins.
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UN AJUTOR NESPERAT
Marinel GÎlcă

Motto: „Feminitatea nu înseamnă numai ruj, coafuri stilate, și haine la modă. Este împodobirea
divină a umanității. Își găsește expresia în calitățile tale de a putea iubi, în spiritualitatea ta, în
delicatețea, strălucirea, sensibilitatea și creativitatea ta, farmecul tău, grația, bunătatea și tăria ta
interioară.”
James E. Faust

Ca o piatră de moară, încet sau vertiginos, scârțâind
sau lopătând pe nesimțite, statornic neapărat, întotdeauna
insistent, chiar încăpățânat, un perpetuum mobile
desăvârșit, clipă de clipă, timpul macină totul în calea
lui. Tinerețea sau bătrânețea, ireversibilitatea, infinitul și
absolutul timpului, previzibilul și imprevizibilul său au
incitat întotdeauna mințile omenești. De unde vine și
unde se duce timpul? E materie sau nu? Ori e ca vântul,
nu-l vedem niciodată dar îl simțim clipă de clipă, tot mai
mult cu cât înaintăm în viață îndreptându-ne singuri
sau ademeniți spre veșnicia lui imemorială. Câteodată,
amintirea imponderabilității sale ne dă fiori: memoria ne
zgândărăște jucându-ne feste amestecând ca într-un joc
de puzzle imagini, trăiri distonante sau palide, speranțe,
deziluzii, frânturi sau întreguri, trecut mai îndepărtat sau
apropiat, ori, printr-un miracol curios, ne aduce în prim
plan imagini fizice, convingătoare, încărcate de emoții,
atât de palpabile, vizuale, olfactive sau tactile, încât devin
presante, orbitor de vii, de parcă s-ar fi întâmplat chiar ieri.
O iarnă blândă, parcă șovăielnică, și-a arătat semnele
coborând peste oraș. În tării, un uriaș din poveștile
copilăriei mele zdruncină norii și-i cerne neobosit. De
la fereastra aburită a camerei privesc fermecat jocul
hipnotic al primilor fulgi de zăpadă. Sunt pufoși și moi și
cad neîntrerupt pe pământul înghețat. Suflă din ce în ce
mai tare un vânt umed care învolburează dansul aparent
liniștit al roiurilor de nea. Îmi lipesc nasul de geamul rece,
obicei din copilărie, amintindu-mi acum că așa făceam
odată, tare demult, eram doar un țânc, când iernile erau
cu adevărat grele, lungi dar frumoase. Ierni adevărate, cu
omătul cât gardul și crivățul năprasnic, cu gerul nemilos
care-ți tăia respirația, o urgie înghețată ce cădea din cerul
jos, istovit, prăbușit pe frunțile dealurilor, și care, se întrona
pretutindeni atât de strașnic, încât crăpau pietrele fântânii
și pârâiau grinzile casei părintești... Așa era vremea atunci:
de pe la sfârșitul lui noiembrie și până în martie, din zare în
zare, ne domina pământul doar împăratul Alb, înveșmântat
în mantia sa albă și rece a zăpezilor ce-mi păreau nesfârșite.
Sărbătorile de iarnă, cu tot mirajul lor, se derulau într-un
cadru hibernal autentic. Deși frigul era atotstăpânitor
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iubeam mult iarna, fiindcă atunci aveam răgaz de ascultat
povești ori snoave, depănate de mama la gura sobei, sau
spuse de înțelepții satului la clacă, după aceea mă năpădea
febra derdelușului, aveam timp berechet de construit
oameni de zăpadă, de bulgăreli cu omăt sau de hoinăreli
cu alți tovarăși pe luciul înghețat al bălților și al pârâului
Iezer. Reverii. Nostalgii. Apoi, în timp ce afară șuiera
viscolul încât zdrăngăneau geamurile, mă liniștea sunetul
lemnelor care trosneau în sobă cu jerbele lor de scântei,
mă alina joaca neîngrădită cu frații mai mari, în casă sau
afară, seducându-mă ca o dulce chemare mirosul gutuilor,
al dovleacului sau al plăcintelor poale-n brâu pe care,
mama le cocea în cuptor. Iar în amurg, noi copiii, obosiți la
sfârșitul unei zile de săniuș, după ce mâncam, înainte de a
aprinde mama lampa cu petrol, priveam vrăjiți, cu ochii din
ce în ce mai mici, flăcările focului ce se reflectau în geamuri
și pe pereți ca un joc al ielelor. Toropiți, adormeam frânți, și
eu, mai mereu, visam că zbor. Și tare bine și fără griji eram
iar timpul avea mare răbdare cu noi toți.
Acum, prin vânzoleala neobosită a fulgilor privirea
îmi este atrasă de un stol de vrăbii care ciripesc de frig sau
poate mai mult de foame și, zgribulite, fac volte îndrăznețe
din gutuiul meu spre țarcul păsărilor de curte ale vecinului.
Micile făpturi cenușii așteaptă cu stoicism ca gospodarul
să termine de pus mâncare găinilor, să plece la o distanță
respectabilă, ca apoi să aterizeze cu iuțeală pe acel loc și să
ciugulească lacome boabele de grâu. Și da, în câteva clipe
scenariul se petrece aidoma. Vecinul se retrage discret,
închide ușa bucătăriei parcă înțelegând necesitățile și
strategia vrăbiilor.„Tot din spinarea omului trăiesc și păsările
cerului, mai ales pe așa vreme”, reflectez eu. Vrăbiile vin
în stol și înnegresc cu trupurile lor firave albul diafan din
apropierea vasului unde au fost aruncate boabele de grâu
sau de porumb. Ciripind, sar ca pe arcuri și se strecoară cu
îndrăzneală pe lângă păsările curții. Par să nu fie intimidate
nici de cocoșul porumbac care scurmă și, privind repede
în toate părțile, își ridică maiestos creasta roșie ca sângele.
Toate sunt păsări, îmi spun, sunt tolerante unele cu altele,
poate că acesta este și unul din secretele supraviețuirii
speciei și, în general, a echilibrului ecosistemului. După un
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timp, privirea, oarecum distrată, fără țintă, îmi este atrasă ca
un magnet de venirea în peisajul hibernal al unui musafir.
Cel puțin pentru vrăbii chiar este nepoftit, nedorit, ba mai
mult, este și deosebit de primejdios. Un dușman viclean.
Este un motan din vecini ce colindă, ca un haidamac, la
ceas de seară, proprietățile din apropiere. Un mare crai ce
umblă cu limba scoasă după pisici. Este plin de zgârieturi,
dovada incontestabilă a numeroaselor încăierări pentru
supremație cu oponenții din același neam pisicesc ce
miorlăiesc neîncetat prin împrejurimi. De unde stau, îi văd
motanului doar spatele gras, bine arcuit, cu blana lucioasă,
dungată alb cu portocaliu, coada îmbârligată ce se ridică
și se balansează stânga, dreapta. Îmi aduce aminte de
un tâlhar care se ascunde pentru a înșfăca prada. Sunt
semnele evidente ale pândei, urmate, indiscutabil, de atac.
Intuiindu-i motanului intențiile ucigașe, nu pot rămâne
indiferent, chiar să nu fac nimic și să asist cu pasivitate la
un act de suprimare a vieții unor făpturi înaripate – care, la
sol, par lipsite de apărare – chit că, în definitiv, nu-mi sunt
așa de dragi fiindcă pe vremea copilăriei mele, dimineața,
atunci cînd somnul era mai dulce, mereu mă trezeau cu
ciripitul lor vesel, zvăpăiat. Așadar, deschid fără zgomot
fereastra și, de pe pervazul încărcat de nea, îmi fac repede
un bulgăre de zăpadă pe care îl arunc cu toată puterea
în țarcul păsărilor. Vrăbiile zboară speriate în gutuiul din
apropiere. Motanul miaună supărat că i-am fugărit prada
și apoi pleacă nervos strângăndu-și coada între picioare.
Evident că i-am dat peste cap planul. Poate altădată, fiind
alte codiții mai prielnice să reușească mai mult.
De la adăpostul înălțimii, vrăbiile văd dușmanul de
moarte, ciripesc în legea lor despre pericolul pe care tocmai
l-au evitat. Mai așteaptă, gălăgioase, o bucată de vreme
unde s-au adunat, după care revin în forță la jgheabul
găinilor. Mă uit atent la pomul de unde și-au luat zborul și,
surprins, nu văd rămurelele, ci doar le bănuiesc existența.
Gutuiul este înalt, peste media acestor pomi, cred că-i
bătrân, fiindcă are trunchiul acoperit de o coajă groasă
ca o carapace neagră de animal preistoric, coronamentul
este încă bogat, cu frunzele din toamnă rămase ca prin
minune în viață, frunze ce-mi par adevărate lingouri de aur
galben-arămii, acum pudrate din belșug de pulberea albă
a zăpezii. Pomul acesta prietenos pare să fie o santinelă
veche, tăcută, dar care trăiește și ajută dezinteresat.
De sus, din cerul vinețiu năpădesc fulgii grei de nea,
iar totul în jur îmbracă o dulamă albă. Pământul, cerul,
depărtările, par a se supune docil altor legități sau par a
fi beneficiarii unei sălbăticii calme, imbatabile, dictate
din neant, cu multă sârguință, de cineva necunoscut.
În această tăcere de criptă este primeneală, o curățenie
primordială a pământului și a tot ce se înalță pe el, și parcă,
de niciunde, cu o colosală seninătate, natura îmbracă o
cămașă albă, imaculată, de o puritate rece, transpusă în
imagini abracadabrante ce încântă ochiul și încălzește
sufletul. Vârfurile gardului din apropiere au prins o dantelă
diafană, parcă surâzătoare, pe care o admir fascinat din
balconul casei.
Gîndurile mă întorc la realitatea existenței actuale.
Chiar astăzi am primit o solicitare de a scrie ceva despre
femeile urbei Bârladului. Cererea, e de altfel o rugăminte
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a unui om de cultură, și acest fapt îl consider mai mult
o provocare suportabilă, dar, pe undeva, înconjurată
de capcanele inerente ale prejudecăților, eschivelor, și,
prin urmare, într-un fel acoperitoare din perspectiva
sentimentului ușor ludic, dar totuși responsabil al libertății
de exprimare. Este rezistența determinată de dorința
expresă, cuminte, de a nu emite judecăți de valoare despre
semenele noastre care ar putea deranja și ar stărni valuri pe
o mare deja zbuciumată a cotidianului cenușiu, nu tocmai
prietenos. Departe de mine intenții de misoginism sau pro
feminism exagerat. Evident că noi, bărbații, suntem de pe
Marte, iar voi, femeile, sunteți de pe Venus ! Am parafrazat
titlul unei cărți de succes scrisă de un doctor american,
John Gray, care evidențiază tocmai deosebirile capitale
între cele două genuri umane. Există și perspectiva, absolut
firească, de a nu fi suficient de cuprinzător, de exact, de a
scăpa multe aspecte, poate esențiale, ale acestui tablou
destul de complex și chiar complicat.
Tema este vastă, însă am să încerc să o tratez din
perspectiva polițistului, a omului împuternicit prin forța
legilor și a competențelor să apere comunitatea, drepturile
și libertățile fundamentale ale omului. Desigur, din unghiul
de vedere al profesiei am întâlnit tipologii feminine diverse,
fie în calitate procesuală de victime ale unor delicte
penale, ori părți responsabil civilmente sau martori, fie de
participante la săvârșirea unor infracțiuni – cei drept, mult
mai puține. Tot prin intermediul profesiei am cooperat
cu doamne aflate în funcții de conducere și nu numai,
din marile societăți comerciale: Rulmenți, FEPA, Vigonia,
Confecția, Abrazive,etc. dar și din Justiție și Ministerul
Public, Ministrul Apărării Naționale, Administrația
publică locală, sistemul de învățământ, sanitar, asistență
și protecția copilului etc. Ca trăitor implicat activ în
viața cetății am participat la numeroase activități socioculturale, sportive și, natural, am interacționat și aici cu
femeile. Însă, existența de zi cu zi, mi-a adus și experiențe
de un firesc comun oricărui concitadin de a întâlni și femei:
de la ipostaza de vizitator și cititor la Biblioteca „Stroie
Belloescu”, cumpărător de flori sau cireșe în Piața „Sfântul
Ilie”, clientul unei bănci comerciale, al unui magazin sau
călător într-un mijloc de transport în comun, invitat la
o lansare de carte, la o nuntă sau botez, spectator la un
meci de fotbal, al unui film la Cinema „ Victoria” sau la o
comedie jucată la Teatrul „Victor Ion Popa”, pînă la o „vizită”
– nu tocmai dorită – la Spitalul „Elena Beldiman” sau vreun
cabinet de stomatologie, în calitate de pacient. Peste tot am
întâlnit, ca și dumneavoastră de altfel, femei. Bârlădencele,
și n-o spun doar eu, sunt femei de toată isprava. Cochete,
își poartă eleganța cu o distincție aristocratică ( inclusiv
când merg la piață), înclinate mereu spre estetic dar și
pragmatism, au simțul umorului, sunt distractive, au un
șarm zonal aparte, bătăioase, curajoase dar și sensibile,
mereu în ton cu moda, spirituale și creative, politicoase,
responsabile, cu bune abilități în profesia sau meseria
fiecăreia. De asemenea sunt și drăgăstoase și pasionate
de ceea ce fac, familiste convinse și gospodine iscusite.
Desigur că, sunt și răzbunătoare, bârfitoare adeseori,
pătimașe, intrigante mergând până la trădare, amorale...
Până la urmă și ele, bârlădencele, sunt coborâtoare din
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primordiala Eva cu lumini și umbre, așa că, trebuie să le
acordăm circumstanțe atenuante, cum spun juriștii..
Despre frumusețea bârlădencilor au circulat de a
lungul timpului tot felul de legende. Iar dacă legendele
ne-au rămas înseamnă că au fost și femei frumoase, pentru
că, dacă nu ar fi fost nu s-ar fi povestit. Iar frumusețile
actuale, din imediata noastră realitate, sunt urmașele celor
de altădată. Simplu și logic. „Din stejar stejar răsare”, ne
spune o veche zicală și, completez eu – prin extensie – din
frumos, frumos se naște. Ca să fiu mai convingător vă invit
să asistați la concursurile de miss ale liceelor bârlădene, ori
să dați câteva ture prin discotecile sau parcurile orașului.
Cu siguranță îmi veți acorda credit. Ca să nu devin pisălog
doar despre una din frumusețile de odinioară aș vrea să
vă povestesc: este vorba de cocoana Marghiolița, soția
boierului Iordachi Iamandi, cea care, fiind de o frumusețe
răpitoare, chiar l-a fermecat la propriu pe domnitorul
Moldovei, Mihail Sturdza, iar acesta, mai exact la 1834, în
semn de omagiu ( evident, îndrăgostit de nurii Marghioliței)
a dat poruncă proprietarilor din Județul Tutova să trimită
în târgul Bârladului mai multe căruțe cu pui de copaci din
esența cea mai bună, în vederea plantării în zona de nord
a așezării, semnând astfel actul de înființare al celebrei
Grădini Publice din urbea noastră.
Și dacă tot v-am spus de curajul și civismul
bârlădencelor, gândurile îmi zboară cu mult timp în urmă,
sunt chiar trei decenii scurse de atunci. O iarnă aspră
pusese stăpânire pe oraș. Tânăr ofițer, echipat în uniformă,
tocmai coborâsem din tren venind de la o convocare
profesională și o luasem singur pe jos, de la gară, spre
bulevardul Primăverii, pentru a merge acasă. Era după
zece seara, orașul bine luminat era înfășurat într-o tăcere
grea. Întunericul se lăsase demult aducând cu sine și
înăsprirea gerului, iar zăpada înnegrită de roțile mașinilor
scârția în sonorități sincopate sub tălpile bocancilor.
Îmi auzeam doar sunetul pașilor pe blindajul gheții sau
zăpezii mărunțite de traficul rutier și pietonal. Cugetasem
după convocare și apoi în tren la ceea ce aveam de făcut
la serviciu, la multitudinea solicitărilor, provocărilor, a
misiunilor care urmau imediat. Liniștea orașului, parcă
nefirească pentru o așezare cu aproape 80.000 de suflete
mă subjugase și pe mine, în timp ce gândurile imediate mi
se îndreptară spre căldura căminului conjugal.
La un moment dat, am auzit din apropiere,
propagându-se precum urletul unei fiare rănite, țipătul
unei femei: „Săriți, săriți, tâlharul!”. Strigătele de ajutor
veneau din spatele blocului, chiar din stânga mea. M-am
deplasat rapid spre acel loc și am căutat din fugă să mă
concentrez la ceea ce aveam de făcut. Ca să ai ceva sorți
de izbândă, în câteva fracțiuni de secundă trebuie să te
gândești la mai multe opțiuni, să le selectezi pe cele mai
bune ca să poți lua cele mai eficace măsuri. La scara unui
imobil, am văzut o mogâldeață neagră, căzută, văitându‑se
că i s-a furat poșeta, și pe aleea din apropiere, de abia am
zărit silueta zveltă a unui tânăr, ce strângea ceva la piept, și
care gonea ca un cal în galop, dispărând imediat după un
cvartal . M-am strecurat pe lăngă peretele blocului evitând
să ies în lumina neonului stradal, pentru a nu fi văzut și am
ajuns lângă ființa care țipa după ajutor. Toate manualele
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din lume indică prioritatea salvării victimei și, ulterior,
recomandă prinderea făptașului și etapa conservării
urmelor infracțiunii. Ea, victima, era o tânără firavă, foarte
speriată, să fi avut în jur de douăzeci și cinci de ani. Am
rugat-o să se calmeze și să-mi spună neapărat dacă îl
cunoaște pe agresor și la răspunsul ei negativ, am mai
întrebat-o dacă este rănită și dacă e nevoie să chem mașina
salvării. Încă în stare de șoc, repetând mereu „poșeta mea,
poșeta mea” nefericita mi-a arătat cu mâna direcția în care
fugise agresorul. „Bine, am spus, îl voi găsi! Liniștiți-vă!” Ea
s-a mai domolit și mi-a făcut semn din cap că nu e nevoie
de nicio ambulanță. Grăbit, am lăsat-o în grija unei locatare
de la parter care tocmai ieșise alarmată de strigătele ei.
În mare viteză am plecat în urmărire încercând să tai
calea insului. Avantajul meu a fost acela că eu cunoșteam
foarte bine zona întrucât făcusem practica ca student cu
un agent de ordine destoinic și acesta îmi arătase toate
cotloanele sectorului său de activitate. M-am gândit ce
aș face eu, dacă, prin absurd, aș fi în pielea făptașului.
Evident că, m-aș îndepărta cât mai rapid de locul
năpastei, dar, prin locuri ferite, la adăpostul întunericului,
pentru a evita întâlnirea cu oamenii care ulterior m-ar
putea recunoaște. După aceea aș căuta să scap cât mai
grabnic de poșeta furată, („de mort” în limbajul argotic al
delincvenților) obiect care mă acuza direct; fie să-i golesc
rapid conținutul și s-o arunc la un container sau în dosul
unui gard viu; fie s-o plasez la un eventual complice. Astfel,
cu aceste presupuneri presante, am alergat spre o direcție
previzibilă mie și pot spune că, nu-mi calculasem greșit
pașii și că, inclusiv deducțiile și-au dovedit veridicitatea.
Din fuga mea șerpuită, încercând să-mi camuflez prezența
și folosindu-mă de puținele obstacolele apărute în cale
am auzit un fluierat. Prezumtivul autor și-a accelerat
alergarea, probabil, fusese atenționat de un complice de
prezența unui urmăritor, și nu a oricui, ci tocmai a unui
polițist. „Da, asta e! Se mai întâmplă și la case mai mari!”
mi-am spus supărat, întrucât, cu toată precauția mea,
fusesem văzut de altcineva interesat în dispariția autorului.
Am lăsat deoparte orice prevedere și am plecat întins, în
goană, după individ. La vremea aceea făceam suta de
metri în jurul a 13, 14 secunde. De undeva, dintr-o alee,
a mai apărut un alt tip atletic (sigur, cel care fluierase)
purtând pe cap o căciulă căzăcească, iar „obiectivul” meu
i-a aruncat poșeta, cei doi alergând în direcții diferite ca
să mă deruteze. Știam trucul încă din copilărie. Am fost
consecvent și l-am urmărit pe primul ins intuind ca acesta
este adevăratul autor. După o goană nebună, în câteva
minute, îl placam ca la rugby, simțindu-i halena de alcool
și tutun, cât și răsucirile mușchilor pentru a încerca să se
salveze. L-am răsturnat printr-un procedeu de judo, iar
după o percheziție sumară, l-am încătușat și am ieșit cu el
în Bulevardul Primăverii, cu scopul evident de a suna de
la un telefon public Poliția și a solicita ajutoare. Mare mi-a
fost surpriza când, în josul străzii, la căteva sute de metri,
l-am observat pe cel de al doilea ins, cu aceeași căciulă
inconfundabilă, dar, cu mâinile goale. Probabil, aruncase
sau ascunsese pe undeva poșeta buclucașă și ieșise să
vadă ce se întâmplă. Grăbit, am sunat la Poliție și am primit
asigurări că în timpul cel mai scurt voi primi întăriri. Aș
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fi dorit mult să-l prind și pe complice, să găsesc corpul
delict pentru a-l restitui nefericitei femei și atunci toate
necunoscutele ecuației (deja, o parte erau cunoscute) ar fi
fost soluționate foarte lesnicios. Câteodată, este adevărat,
frecvența este neverosimil de redusă, cineva, de undeva, le
potrivește chiar așa cum ni le dorim. Chiar atunci oprise în
stație, în apropierea celui care mă interesa atât de arzător
pe mine, un autobuz plin cu doamne ce fuseseră schimbul
doi la Fabrica de confecții. Pe moment, mi-am mușcat
limba, spunându-mi că sunt ghinionist și nu am nimerit-o.
Era cu totul altceva dacă ar fi fost schimbul doi, de la
„Rulmenți.”De ce ? Limpede: acolo predominau bărbații.
Totuși, nu m-am dat bătut. Instantaneu mi-a venit o idee.
Studiasem la psihologie dar și la sociologie reacția umană
la expunerea unor dezvăluiri despre fapte reprobabile,
acte de reprehensiune care stărnesc întodeauna stimulii,
declanșează reacții puternice de respingere ducând în
final la dezavuare și oprobriu public. „Ce ar fi să încerc?”, miam zis, neavând nimic de pierdut. Și am adoptat sintagma
lăsată posterității de celebrul Machiavelli în „Princepele”:
„Scopul scuză mijloacele.” Și, în liniștea nopții de iarnă, am
început să strig cu glasul puternic: „ violatorul, puneți mâna
pe violator, ajutați-mă!!!”„Violatorul!”Totodată, am arătat cu
brațul întins, acuzator, spre tipul care adoptase o atitudine
pasivă, chiar zeflemitoare, rânjind: „ai greșit-o vericule, eu
violator?? Clar, nu ai toate țiglele pe casă?!” Și, desigur, tipul
avea dreptate. Însă, eu aruncasem scânteia într-un loc ușor
inflamabil, intuiam și reacția feminină de obicei vindicativă
dar dreaptă, așa cum învățasem pe băncile Academiei și,
așteptam încordat, sperând. Apăruse dintr-un gang, după
un timp, și victima, acea tânără subțire, ascetică, îmbrăcată
într-un palton inchis la culoare pe care se zăreau urme
de zăpadă, rezultatul opunerii atunci când a fost lovită
și deposedată de poșetă. Tremura, plângea, și încă era în
stare de șoc. Cred că apariția victimei a fost providențială și
a declanșat reacția imediată a semenelor ei.
Din practica judiciară cât și din jurisprudență reținusem
că o femeie judecător, cu toată imparțialitatea afișată și
mereu trâmbițată, nu poate face abstracție de natura
genului său și, drept consecință, este mult mai severă
când condamnă un violator decât un judecător bărbat.
Alt exemplu: un violator de copii întemnițat va fi aproape
linșat de pușcăriași tocmai fiindcă un exemplar declasat( ca
el) aflat în libertate, le poate viola și copiii lor, mai ales că ei,
părinții, nu-i pot apăra fiind privați de libertate. Imaginea
terifiantă cu ceea ce li s-ar putea întâmpla apropiaților îi
determină pe deținuți să acționeze ca atare.
Confecționerele au coborât grabnic, și-or fi spus
ceva să se îmbărbăteze, asta nu cunosc, numai ele știu ce
anume. Au auzit, cu certitudine, strigătele mele de ajutor
și au văzut tânăra victimă care se apropia, împleticinduse. Nu au stat mult pe gânduri. Au acționat aproape
instinctual, mai întâi descotorosindu-se de acel pericol real
„violatorul” și, prin gestul acesta, s-au apărat pe ele însele.
Am văzut atunci cum un grup numeros de femei – să fi fost
15-20 – a devenit un tot unitar și s-a repezit ca un uliu uriaș
la individul complice, care, fiind total surprins, a rămas
perplex. Nu se aștepta la asemenea reacție și culmea, cu
atât mai mult și din partea unor femei. Răzbunătoare, sub
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acopaniamentul unor imprecații, nu destul de ortodoxe,
chiar în ciuda energicei opoziții a insului, urmașele fiicelor
zeului Ares,( celebrele amazoane) l-au lovit cu „simț de
răspundere și elan revoluționar” (o sintagmă la modă în
era comunistă) de mai multe ori cu poșetele în cap, l-au
trântit pe un morman de zăpadă și i-au dus mîinile la spate.
Eu, satisfăcut ( între timp, predasem tâlharul unei patrule
de agenți de ordine) am gonit spre complice. Am ajuns în
scurt timp și fiindcă nu mai aveam cătușe i-am luat insului
cureaua, lăsându-l cu nădragii în vine și, în hazul general,
l-am imobilizat.
- Mulțumesc că m-ați ajutat! am spus eu bucuros.
- Da’ cum, dom șef, să nu vă ajutăm? Că doar oameni
suntem... mâine, poimâne se dă la noi sau la copiii noștri,
nemernicu, ticălosu, manca-l-ar canceru în pușcărie!!!
răbufni cu un glas gros, o doamnă mai în vărstă, respirând
anevoios după „lupta” cu „ticălosu”. O femeie mărunțică din
grup îl mai altoi de câteva ori cu o geantă în cap, în timp ce
alta mai înaltă îl bulgărea cu zăpadă, batjocorindu-l: „Na,
violatorule, ia de la noi... să-ți ajungă puța până te saturi!”
„Na, na, să te răcorescă toți dracii!” Am calmat spiritele
încinse, reținându-mi cu greu un zâmbet, mai ales că
omul cu pricina se jura pe toți sfinții din calendar că este
nevinovat și nu a violat pe nimeni. Însă, în urma a ceea ce
făcuse, știa tot atât de bine că nici înger nu putea fi. În scurt
timp s-au auzit sirenele echipajului de poliție și lucrurile
s-au simplificat intrând pe făgașul lor obișnuit; audieri,
cercetări, recuperarea prejudiciului, izolarea socială
binemeritată a răufăcătorilor.
Multă vreme mi-au rămas întipărite în memorie
gestul de solidaritate, hotărârea și curajul acelor doamne
bârlădene, neștiute mie, anonime. Cu certitudine, ajutorul
lor a fost salutar, cu semnificații. Desigur, că la prima vedere
pare să nu însemne mare lucru, ar spune cârcotașii, însă
pentru mine a contat mult – dincolo de sprijinul imediat,
concret: cazul mi-a relevat un fapt demn de a fi luat în
seamă, acela că există spirit civic, omenie caldă, protecție,
apropiere și interes pentru cel slab de lîngă noi, poate ajuns
într-o stare de nevoie sau situație limită, independent de
voința și dorința sa. Și, mai mult, că nu indiferența rece,
pasivitatea, respingerea și ura față de semeni trebuie să ne
definească ca ființe raționale, ci tocmai opusul, acele calități
frumoase, nobile care ne luminează existența și ne fac să
zâmbim că am putut alina suferința aproapelui. Chiar în
aceste vremuri tulburi pe care le trăim, invitația la empatie,
prietenie, conviețuire pașnică, credință, îndemnul de a fi
mai buni, mai reactivi împotriva degradării, dezbinării,
a răului ce ne apare ca un balaur cu mai multe capete și
care ne înconjoară cu colții lui hidoși, plini de venin, apar
ca o necesitate stringentă. Numai educați, uniți și solidari,
buni cu noi înșine și cu cei din jur, putem avea un viitor mai
luminos, noi, dar mai ales urmașii, urmașilor noștri! Unirea
face puterea, spuneau unioniștii. Și aveau și încă au mare
dreptate, mai ales astăzi! Iată că, după atât timp, s-a ivit
acum prilejul să evoc gestul minunat al acelor bărlădence
în această publicație de notorietate, foarte citită, îndrăgită
și intitulată simplu, dar sugestiv „Viața noastră” La mulți ani
„Viața noastră!!”
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Vin colindătorii
Teodor OANCĂ

-Cu ce crezi, Matache, că vin colindătorii anul acesta?
- Bună întrebare, zice Matache, mai ales că până la
Crăciun e destulă vreme.
-Eu nu mă refer la cei care îți cântă sub fereastră
sau în scara blocului. Mă refer la colindătorii din Guvern.
Ne-au împuiat capul cu comasări, cu restructurări, cu
disponibilizări, că nu mai știm cum o să trăim la anul.
-Pe mine mă revoltă faptul că acum, când ei clocesc
bugetul pe anul viitor, afirmă că din cauza bugetarilor și a
pensionarilor va ajunge anul viitor deficitul la bugetul de
stat mai mare de 4%. Cu alte cuvinte, ca să primim pensiile
la zi, fără vreo majorare, Guvernul se va împrumuta la
bănci străine, că doar nu la CEC.
-De așa colinde ne lipsim.
-Ai văzut că pe spusele lor ba de una, ba de alta, au
crescut prețurile?
-Cântarea lor sună a bocet.
-Ai auzit-o și pe asta, că pensionarii nu mai pot cumula
pensia cu retribuția la stat?
-Pe noi amândoi nu ne afectează, zic eu gândindu-mă
la amploarea problemei, dar mă întreb cum va rămâne cu
membrii Curții Constituționale, care, pe lângă pensie, și ce
pensie, mai primesc și o retribuție cât patru-cinci pensii
de-ale noastre.
-Luate împreună. Se descurcă ei, ca mulți alții, că
de-aia sunt la putere. Suntem obișnuiți cu de-alde astea.
Întotdeauna s-a făcut mult zgomot pentru nimic.
-Care nimic, Matache, zic eu îngrijorat nu atât de
asigurarea primirii pensiei, cât de îndatorarea statului încă
înainte de aprobarea bugetului pe anul viitor, care numai
benefică n-ar fi pentru noi toți. Am mai trecut prin cazuri
de genul acesta.
-Și ce am învățat din toate astea? Ne împrumutăm și
gata.
-Orice împrumut trebuie
plătit. Cu ce plătim?
-Cu ce a mai rămas nevândut.
-Dacă o ținem tot așa, va fi listat
la bursă și Palatul Parlamentului.
Se va considera că e mult spațiu
disponibil, care poate primi alte
destinații. E posibil ca numărul
parlamentarilor să fie redus, cum
se discută de mai multă vreme. Un
parlament mai suplu, se va spune,
va fi mai eficient.
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-Depinde cine apreciază. Orice apreciere e dictată de
anumite interese. Unele sunt la vedere, altele sunt oculte.
-Dar dacă s-or gândi și la Canalul Dunăre-Marea
Neagră?
-E posibil. Dacă s-au gândit să privatizeze portul
Constanța, Aeroportul Otopeni, CEC-ul, SMURD-ul și
câte altele, nu te poți aștepta și la privatizarea Canalului
Dunăre-Marea Neagră?
-Știu eu? Probabil că vor avea în vedere că cineva mai
cunoscător va fi un administrator priceput în ce privește
performanțele economice ale exploatării lui. Marele avantaj
este că Dunărea are apă și în vreme de secetă. E vorba mai
mult de ecluze, de întreținerea lor, de buna funcționare. Și
mai e ceva: cine pune mâna pe portul Constanța e direct
interesat să-i aparțină, într-un fel sau altul, și canalul, că pe
acela îl interesează transportul mărfurilor dinspre Orient
pe Dunăre până în centrul Europei. Mai mult ca sigur că ar
face-o cu vasele lui fluviale. Ce afacere ar fi asta! Vezi că se
leagă una de alta?
-Totuși, privatizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră
mi se pare o prostie.
-Eu îți dau ca exemplu ce s-a colindat în 1997. Potrivit
celor colindate atunci, Întreprinderea de Mașini Grele
București a fost vândută în anul următor pe 1 dolar unei
firme norvegiene. Informația există pe Google.
-Chiar așa? Or fi fost rațiuni de stat. Le vom cunoaște
noi vreodată? Cine a vândut-o?
-Cei care sunt din același aluat cu aceștia care ne
colindă acum. Nu vezi ce colinde le ies din gură?
-Mă gândesc la zicerea aceea românească: gura
prostului adevăr grăiește.
-Păi vezi? Ne putem aștepta la orice.
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Pandemia de coronavirus
şi sistemul medico-sanitar
dr. Valeriu Lupu

„Dealtfel cu ignoranța sa
de care cu greu își dă seama și
cu modul său prea defectuos
de a raționa, omul n-ar fi
putut interveni în acte de o
gingășie și de o finalitate atât
de minunate, fără să producă
dezordinile cele mai grave”
Nicolae C. Paulescu

Actuala pandemie de coronavirus (SARS CoV 2, sau COVID
19) aflată în multe zone ale lumii deja pe panta descendentă,
a pus la grea încercare sistemele de sănătate publică din
majoritatea țărilor lumii, chiar și pe cele considerate mai
performante, cum ar fi cel spaniol, italian, britanic, german și
chiar american. Abstracție făcând de odiseea apariției acestui
virus în spectrul patologiei infecțioase (mutație naturală sau
produs de laborator) în plină dezbatere astăzi, trebuie reținută
patogenitatea câștigată pentru om și mai ales, gradul extrem
de înalt de contagiozitate și virulență, ceea ce a făcut ca în mai
puțin de două luni să cuprindă practic întreg mapamondul.

Sistemul medical şi epidemia de
coronavirus
Până când OMS-ul declară răspândirea pandemică a
virusului, până când statele încep să aplice măsurile cuvenite
și adaptate situației, viroza deja lovea predilect și năpraznic în
două categorii de populație; populația vârstnică și populația
purtătoare de boli cronice (diabet zaharat, obezitate, patologie
neoplazică, bronhopneumopatii cronice, boli cardiovasculare,
renale etc). Cine are curiozitatea să cerceteze mortalitatea
generată de COVID 19 va avea surpriza să constate că nici măcar
vârsta nu a fost ținta predilectă, ci mai degrabă comorbiditățile
pe care vârsta le adună. Mai mult, după ezitările pricinuite de
informările tardive privind izbucnirea epidemiei, sistemul
medico-sanitar avea să constate existența unor carențe grave în
resurse medicale, resurse umane și materiale necesare pentru
a face față situației, ceea ce la început pentru sistemul medical
însemna a intra în luptă fără arme și muniții.
Se poate spune, fără exagerare, că până sistemul medical
și-a pus la punct o strategie de abordare preventivă, sub
aspect epidemiologic și curativă, sub aspect terapeutic, de la
medicamente și până la aparatură de ventilație asistată, molima
făcea victime, deopotrivă, în populația țintă și personalul
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medical, concomitent cu răspândirea rapidă prin contaminarea
masivă a populației. Așa încât, dacă astăzi suntem pe punctul de
a intra pe panta descendentă a evoluției naturale a bolii, aceasta
se datorește creșterii gradului de imunitate a populației care a
atins o anumită cotă și nu măsurilor haotice și în pripă luate de
autorități, măsuri cu care se vor găsi destui să se împăuneze
după ce pericolul va fi trecut.
Este interesant de constatat că deși avem un sistem de
urgență prespitalicească și urgență spitalicească, pe care
doctorul Raed Arafat l-a moșit preț de aproape două decenii,
printre atâtea situații catastrofice și chiar cataclismice cu care
ne-a obișnuit, nu a prevăzut și o catastrofă biologică. Am fi
avut probabil un set de norme, protocoale și proceduri în
plus, de la care dacă te abați poți fi încadrat la ”zădărnicirea
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii”, noțiune interpretabilă
care face trimitere către domeniul eticii medicale și chiar al
bioeticii, pentru că aduce atingere la drepturile și libertățile
fundamentale ale omului. Poate singura consolare pentru cei
chemați sau numiți să gestioneze situația este că dezastrul s-a
regăsit și la case mai mari, care au tratat amenințarea cu un soi
de aroganță și încredere, repede transformată într-un jalnic
mieunat de pisică rănită, deși până atunci erau cu coada pe sus.

Realităţi româneşti
Din păcate, aceiași atitudine o vom regăsi și în România
care, deși alarma generală a fost dată încă din ianuarie 2020
prin evenimentele din Wuhan, prin alerta OMS-lui și dezastrul
care începuse în Italia și Spania, clasa diriguitoare era extrem
de preocupată cu probleme de ordin politic (alegeri anticipate,
dispute politice, răfuieli și acțiuni denigratorii la toate nivelele)
care, privite retrospectiv astăzi, par de un ridicol absolut. Alerta
pentru autoritățile române apare pe 26 februarie odată cu
confirmarea primului caz de infecție COVID 19, ca apoi pe 22
martie să fie anunțate primele decese atribuite aceluiași virus.
Sau constituit în pripă Comitetul Național pentru situații speciale
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de urgență, Consiliul Științific, Grupul Strategic de Comunicare,
toate formate din elita infecționistă și epidemiologică a țării,
adusă brusc în prim plan, dar cu mijloace de acțiune extrem de
limitate.
S-au transmis recomandări pentru populație, s-au luat
măsuri la nivel comunitar, s-a încercat mobilizarea rețelei de
asistență primară (medicina de familie), mobilizarea rețelei de
urgență prespitalicească și spitalicească, evacuarea spitalelor și
transformarea lor peste noapte în spitale COVID și non COVID
sau cu circuite COVID și nonCOVID, ceea ce avea să bulverseze
întreg sistemul medical al țării. Cât de eficiente au fost aceste
măsuri? s-a văzut imediat, prin izbucnirea a numeroase focare în
comunități, unități sanitare, azile pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice, creind o stare de panică copios exploatată de media
și îndeosebi de canalele comerciale de știri. Sigur, privite
evenimentele retrospectiv, oricine poate fi suspectat de
subiectivism critic în analiza lor, dar totuși nu se poate trece cu
vederea unele abordări nefericite, lentoarea în luarea deciziilor
și mai ales cât de nepregătit era sistemul pentru a face față unei
asemenea situații.
Prima mare greșeală a fost izolarea voluntară la domiciliu
ca metodă de carantinare pentru valul uriaș de români
(preponderent emigranți economici și nu diaspora) care se
întorceau acasă, practic goniți de realitățile țărilor în care lucrau
(Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, Austria etc) și
care au contribuit decisiv la răspândirea de facto a virusului în
toată țara. Aici carantinarea clasică cunoscută încă din secolul al
XIV-lea, de pe vremea ciumei (moartea neagră), trebuia aplicată
prin instituirea unui cordon de protecție sanitară la granița de
vest a țării și reținerea într-un sistem carantinal instituționalizat
de-a lungul întregii frontiere de vest, ușor de realizat prin
rețeaua hotelieră a zonei sub jurisdicția armatei și autorităților
locale pentru că urmarea era previzibilă.
Orientarea către această soluție devenise și mai clară
când cifrele comunicate de ministrul sănătății din data de
19 martie anunțau că din cele 277 de cazuri confirmate până
atunci, marea lor majoritate erau de import (Italia) sau contacți
direcți ai acestora. Situația se va complica și mai mult odată cu
pătrunderea în țară a peste un milion de persoane netestate
pentru coronavirus într-un interval record, mai ales că în țările
de unde veneau evoluția pandemiei era deja explozivă. În
aceste condiții este evident că pentru situația momentului,
dat fiind contextul pandemic în ascensiune carantinarea
instituționalizată trebuia să prevaleze, iar pătrunderea în țară
să fie permisă doar după cele 14 zile stabilite pentru carantină,
perioadă în care eventuala contaminare s-ar fi putut manifesta
clinic ca boală.

Medicina primară şi supravegherea
epidemiologică
Acest sistem de izolare voluntară la domiciliu a pus la grea
încercare sistemul de supraveghere care trebuia să fie rețeaua
medicinei primare, reprezentată la noi de medicii de familie și,
desigur, structurile de resort din cadrul direcțiilor de sănătate
publică teritoriale. Ori, după cum se știe, medicul de familie
nu gestionează medical o zonă geografică determinată și nici
populația aferentă acesteia, ci o listă de pacienți în care izolatul
sau familia lui poate să figureze sau nu, ca să nu mai vorbim de
supravegherea epidemiologică sau stării de igienă a comunității
care, prin fișa postului, îi este complet străină pentru că nu-i
intră în atribuțiile contractuale.
Reamintim faptul că, altădată, structura medico-sanitară
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sub forma circumscripțiilor medico-sanitare, nu numai că era
implicată direct și cu responsabilități precise în gestionarea stăriii
epidemiologice și de igienă a teritoriului arondat, dar avea și
cadru specializat în domeniu, în persoana asistentului de igienă
și oficiantului sanitar, care gestionau focarele epidemice sau cu
potențial epidemic, obiectivele sanitare (unități de alimentație
publică, surse de apă, colectivități școlare etc), starea de igienă
a comunității, imunizarea populației, registrul de vaccinări și
orice situație cu impact epidemiologic într-o comunitate. Este
ușor de imaginat în situația pe care o trăim astăzi cât de ușor și
profesionist ar fi fost de supravegheat izolarea la domicilu, fără
echipe de la centru de județ sau poliție.
S-a constatat repede că această modalitate de supraveghere
prin cabinetul medicului de familie este limitată ca eficiență,
pentru că nevoile contextului epidemiologic exced prevederilor
contractuale sau posibilităților cabinetelor medicilor de familie.
S-a recurs atunci la implicarea mai largă a Direcțiilor de Sănătate
Publică și Inspecției Sanitare de Stat, sau Direcției de Medicină
Preventivă, altă dată instituții cu o puternică implicare în
ceea ce îndeobște numim sănătate publică. (unități medicale
spitalicești și ambulatorii de specialitate, dispensare medicale,
epidemiologie, igiena muncii, igienă comunală, mediu,
aprovizionare cu apă, alimentație publică etc).
Cu încadrare pe măsură, ca resursă umană (igieniști,
epidemiologi, compartimente de specialitate bine încadrate,
putere decizională și responsabilități precise în gestionarea
problemelor de sănătate publică la nivelul unei regiuni sau
județ) s-au obținut rezultate spectaculare pe tărâmul igienei,
epidemiologiei și prevenției atât pe linie de igienă generală,
cât, mai ales, în eradicarea unor boli ca; poliomielita, holera,
tifosul exantematic, malaria, difteria, tetanosul, febra tifoidă,
tuberculoza, tusea convulsivă, rujeola etc.
Din fericire, pentru acest trecut glorios sub aspect
epidemiologic, mai avem încă personalități care pot depune
mărturie despre războiul cu aceste molime (unele cu caracter
endemic pentru țara sau zona noastră geografică), cum ar fi
eminentul profesor Geza Molnar de la Cluj sau distinsul doctor
Ion Buzdugan de la Iași, prin ele însele mărturii vii ale marii școli
de epidemiologie și microbiologie românească care, prin corifeii
săi, devenise emblematică în Balcani, și nu numai, personalități
pe care nu le mai consultă nimeni astăzi.
În locul acestor structuri teritoriale sănătatea publică s-a
trezit cu niște birouri teritoriale, cu dublă subordonare, în care
epidemiologii sunt o raritate, cadrele de specialitate pe domenii
sunt de asemenea o raritate, funcționând ca o structură
birocratică greoaie, excelând, după posibilități, în gestionarea
unor programe, sau în supraveghere și raportare statistică. Ba
chiar unele voci din rândul ”reformiștilor” și ”progresiștilor”, de
care nu ducem lipsă astăzi, găseau de cuviință limitarea dacă nu
chiar desființarea acestor structuri care, în viziunea lor îngustă,
le găseau inutile.

Sănătatea publică şi mediul
Dintru început trebuie subliniat faptul că astăzi, mai mult
ca oricând, sănătatea publică în accepțiunea ei largă și mai ales
din perspectiva bioeticii, depășește cu mult starea de sănătate
a indivizilor care alcătuiesc o colectivitate. Ea privește în egală
măsură, dacă nu chiar decisiv, și sănătatea mediului în care
individul trăiește, prin calitatea sa și riscurile din totdeauna
pe care le presupune un mediu nesănătos. Pentru că până la
urmă nu se poate vorbi de individ sănătos într-o comunitate
bolnavă, așa cum nu se poate vorbi nici despre o comunitate
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sănătoasă alcătuită din indivizi bolnavi, ceea ce face ca relația
între sănătatea individului și mediul său de viață (climă, zonă
geografică, risc epidemiologic, structură demografică, patologie
cronică) să fie mai strânsă ca niciodată.
Cu un număr insuficient de specialiști și cu echipe
alcătuite adhoc din personal care nu rareori nu aveau nici o
tangență cu epidemiologia și rigorile ei, este ușor de închipuit
ce calitate aveau anchetele epidemiologice și ce calitate avea
supravegherea epidemiologică a teritoriului arondat. În aceste
condiții, gestionarea unei situații epidemice majore, cum
pare să fie cea pe care o parcurgem, alimentată copios de un
aflux uman (ca sursă de infecție greu de controlat) a devenit o
problemă extrem de dificilă, ceea ce a și dus la introducerea stării
de urgență cu ordonanțele militare de rigoare, cu impunerea
unor restricții în care restrângerea drepturilor cetățenești erau
cele mai dure.
Iată de ce teritorializarea asistenței medicale în structuri
care să cuprindă în egală măsură asistența medicală curativă
și preventivă, dar și supravegherea sanitară a teritoriului
comunității respective, redevine o necesitate care poate fi
adaptată desigur la realităților timpurilor noastre. În cadrul
acesteia, redimensionarea activității medicale primare în alți
parametri decât cei actuali, completarea ei cu activitatea în
domeniul prevenției și prezența asistentului de igienă în echipa
unității de asistență primară devine absolut necesară.

Serviciul de urgenţă în context
epidemic
Un rol discutabil l-a avut și serviciile de asistență de urgență
prespitalicească și spitalicească, în rândurile cărora aveau să
apară primii contaminați, pentru că solicitările celor întorși
acasă la apariția simptomelor se făceau doar prin numărul de
urgență. Aici avea să se vadă cât de nefastă pentru unitățile
spitalicești a fost crearea acestui serviciu, pentru că devenise
o rutină ca pentru orice problemă medicală de oriunde din
teritoriu, urgență sau nu, se apela serviciul de urgență care în
felul acesta devenise un fel de taximetrie medicală.
Astfel, toată patologia din teritoriu adusă în spital în această
manieră, trebuia să treacă prin unitatea de primiri urgențe,
realizându-se astfel un adevărat melanj de patologie de urgență
sau curentă, acută sau cronică, infecțioasă sau neinfecțioasă,
contagioasă sau necontagioasă, mergând până acolo încât se
gestionau chiar internările în spital.
Staționarea obligatorie în aceste unități pentru evaluarea
în urgență și evaluarea de specialitate, au deschis o cale largă
și sigură de intercontaminare, cel puțin în primele 2 săptămâni
până la amplasarea corturilor de triere epidemiologică în curtea
spitalelor (deservite de același personal), cu introducerea
echipamentelor de protecție pentru personal (între care
celebrele izolete pentru transportul bolnavilor – absolut
inutile), a criteriilor de selecție a bolnavilor și a testelor rapide
de diagnostic. Evident că emigranții economici, cu sau fără
izolare voluntară la domiciliu, care se revărsau în țară goniți
de realitățile occidentului, la apariția simptomelor apelau
serviciile medicale prin sistemul de urgență, contribuind astfel
la răspândirea infecției cu coronavirus.
Era evident, de asemenea, că transmisia bolii devenise
comunitară, moment în care se poate considera că epidemia
a scăpat de sub control. Din acest moment orice persoană,
orice suprafață atinsă, orice zonă suprapopulată, orice spațiu
neigenizat, orice deplasare dincolo de habitat se putea constitui
într-un factor de risc pentru contaminare. A urmat carantinarea
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instituționalizată la graniță concomitent cu măsuri de limitare
a revenirii în țară a emigranților, introducerea restricțiilor
prin starea de urgență și introducerea ordonanțelor militare,
internarea obligatorie a celor depistați pozitivi în unități
spitalicești desemnate ca spitale covid și spitale de suport,
indiferent de modul de manifestare a bolii; asimptomatică,
forme ușoare, forme medii, severe sau grave, criteriul unic fiind
testul pozitiv și definiția de caz.
Spitalizarea nejustificată pentru primele două categorii
(asimptomatice și forme ușoare), relativitatea testului rapid
de diagnostic care după cum se știe are o marjă de eroare
importantă (2 - 20% rezultate fals pozitive sau fals negative ca
orice test rapid dealtfel), au creat un climat extrem de tensionat
atât în rândul personalului medical, insuficient pregătit și echipat
pentru a face față situației, dar și a pacienților asimptomatici sau
cu forme ușoare care s-au trezit internați cu forța. Rezultatul a
fost contaminarea spitalelor care au început să cadă unul după
altul, a personalului din unitățile de terapie intensivă și, desigur,
creșterea numerică a contaminărilor în populație.
Aceste aspecte, care se succedau cu repeziciune, preluate
de massmedia ca știri de senzație însoțite de bilanțuri
apocaliptice, cu intervenții inoportune și prezentări ignorante
comentate de tot felul de vedete de conjunctură și lideri de
opinie, cu prezentări bizare a unor secvențe din secțiile ATI
deservite de figuri, la rândul lor bizare, într-un echipament
incomod (un adevărat supliciu pentru cei care îl purtau) care
mimau costumațiile astrale, mișcându-se cu dificultate printre
monitoare, ventilatoare, aspiratoare, oxigenatoare și perfuzoare,
au creat o stare de angoasă colectivă până la panică, o adevărată
psihoză de masă.

Spitalul şi corpul medical în mentalul
colectiv
În cadrul aspectului pompieristic în abordarea
evenimentelor generate de această epidemie, apare și ordinul
ministrului sănătății (533/29-03-2020) de a evacua spitalele
într-un timp record, prin externarea forțată a pacienților
internați, reducerea cu 80% a programărilor și cu 50% a
activității ambulatoriilor de specialitate, închiderea cabinetelor
stomatologice și laboratoarelor. Se reduce astfel asistența
medicală doar la activitatea în urgență, paralizând efectiv
un sistem de parcă altă patologie, înafară de cea legată de
coronavirus nu ar mai fi existat, ca și cum problemele de sănătate
acute sau cronice ale populației au dispărut brusc.
Dincolo de efectul asupra sănătății în general, această
decizie a avut un impact devastator asupra stării de spirit în
rândul personalului medical, dar mai ales în rândul populației
prin inducerea unei stări de neliniște, nesiguranță și frică
până la panică. Pentru că în percepția publică spitalele au
devenit brusc zone periculoase care trebuiau evitate, în care
riscul contaminării și a diagnosticării COVID pozitive, cu toate
consecințele draconice în plan personal, familial și microsocial
efectiv înspăimântau, și aveau de ce.
Mai mult, a apărut o anumită reținere față de lucrătorii
în domeniu fie ei; medici, paramedici, asistenți medicali,
infirmiere, ambulanțieri, care au mers până la manifestări ostile
(considerați apriori ca purtători de viruși), în pofida prezentărilor
apoteotice din massmedia, de care (în paranteză fie spus) corpul
medical chiar nu are nevoie, pentru că el face ceea ce a făcut
din totdeauna în vremuri de restriște; luptă pentru viață până la
sacrificiul propriei sale vieți.
Un scurt recurs la istoria noastră ne aduce aminte că
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în epidemia de tifos exantematic din iarna anului 1917, de
exemplu, au căzut victimă molimei 350 de medici și 1000 de
sanitari dintr-un total de 300.000 de victime (125.000 de militari
și 175.000 din rândul populației civile) epidemie stinsă în cinci
luni prin măsurile intreprinse de marele nostru savant, colonel
dr Ioan Cantacuzino, aflat atunci la conducerea Serviciului
Sanitar al Armatei. Și sunt numeroase exemple în istoria noastră,
și nu numai, care consemnează marile sacrificii pe care corpul
medico-sanitar le-a adus pe altarul sănătății publice în context
epidemic sau pandemic, fără publicitate ieftină și aspirații eroice.
Fără îndoială, că după ce lucrurile se vor liniști, prin faptul
că însăși viroza își va domoli expansiunea în cadrul evoluției
naturale, caracteristică de altfel, oricărei manifestări epidemice
de tip pandemic, evaluările și bilanțurile care se vor face vor
putea analiza părțile pozitive sau negative ale intervenției
umane în cadrul evoluției acestei calamități, fie ea naturală sau
artificială.
Până atunci însă, este de reținut că acest climat de
nesiguranță și spaimă colectivă a căpătat o amploare deosebită,
favorizată de creșterea cazurilor noi de îmbolnăvire, a
internărilor în terapie intensivă și mai ales a deceselor care se
contabilizau doar în spectrul SARS-CoV 2, a focarelor de infecție
care apăreau cu predilecție în spitale și stabilimente pentru
vârsnici, a lipsurilor de medicamente, echipamente de protecție
și materiale sanitare.

Întrebări pertinente şi necesare
De reținut este și faptul că orientarea asistenței medicale
în cvasitotalitatea ei spre zona pandemică, a prejudiciat
grav asistența medicală curentă, a cărei grad de încărcătură
era și așa suficient de mare și cu destule probleme. Și atunci,
întrebarea firească; cine își asumă blocarea asistenței medicale
timp de două luni perioadă în care patologia curentă, dar mai
ales patologia cronică nu a putut fi diagnosticată, evaluată și
tratată corespunzător? Câți bolnavi nu au putut beneficia de
proceduri, tratamente specifice, întervenții chirurgicale și alte
terapii specifice funcție de patologia lor și, mai ales, câte decese
au rezultat ca urmare a lipsei unor îngrijiri medicale adecvate?
De ce nu s-au folosit ca spitale de suport rețeaua de spitale
militare, oricum supradimensionate pentru nevoile reale, pentru
că ele au fost concepute pentru a desrvi o armată de 350.000400.000 de militari cât avea armata română cândva? În această
abordare s-ar fi putut introduce managementul și disciplina
militară cu care ministrul sănătății amenința sistemul și la care
chiar a recurs în cazul spitalelor din Suceava și Deva. Acestora
li se puteau adăuga și rețeaua de spitale CFR, de asemenea
supradimensionate, unități care împreună ar fi egalat numărul
spitalelor de suport (34) din rețeua publică desemnate prin
ordin de ministru.
În această formulă s-ar fi acoperit cu siguranță nevoile de
asistență medicală generată de epidemie, mai ales dacă nu
s-ar fi recurs la internarea asimptomaticilor și formelor ușoare
obligate în mod irațional să se interneze în spital. S-ar fi putut
satisface astfel necesarul de paturi, ca să nu mai vorbim de
secțiile ATI care au funcționat la un sfert din capacitatea lor. În
plus, l-ar fi scutit pe ministrul sănătății să alerge în urma dricului,
acuzând în dreapta și în stânga managementul defectuos, de
parcă, în calitatea lui de fost manager de spital, nu ar fi știut ce
înseamnă managementul unui spital subfinanțat.
De altfel este de așteptat o evaluare și eventual o nouă
reformă a sistemului medical pe care ministrul sănătății a
promis-o de îndată ce epidemia va fi trecut. Va reuși numai dacă
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va ține cont de istoria organizării sistemului medico-sanitar din
România, atât de performant altădată și va renunța la principiile
liberale de organizare care s-au dovedit total ineficiente în
condițiile pandemiilor moderne.

Coronavirusul în perspectiva viitorului
Odată cu venirea verii virulența și contagiozitatea virusului
SARS CoV 2 va scădea treptat în mod natural și concomitent cu
creșterea gradului de imunizare prin boală a populației. Trebuie
subliniat faptul că după evoluția sa genetică, deja patru mutații
pe parcursul său pandemic, se pare că și acest virus va intra mai
devreme sau mai tîrziu în categoria virusurilor sezoniere, alături
de alte surate din aceiași familie, cu aceiași capacitate mutagenă
caracteristică acestor virusuri, asemănătoare întrucâtva
virusurilor gripale.
În acest context, imunizarea prin vaccin (atunci când va fi
disponibil) devine necesară doar pentru populația țintă, adică
populația purtătoare a unor boli cronice; diabet, obezitate,
patologie cardiovasculară, renală, respiratorie, neoplazică etc și,
eventual populația vârstnică, cu două condiții; vaccinarea să nu
devină o miză comercială și vaccinul să fie produs în țară.
În rest, că această pandemie va schinba lumea, că nimic
nu va mai fi ca înainte, că umanitatea trebuie să-și revizuiască
principiile și modul de abordare a vieții, toate acestea trebuie
considerate ca aprecieri de conjunctură și puse pe seama stării
emoționale induse de necunoscut și promovată apocaliptic de
media - fericită că are un subiect de tocat - și clasa politică - că
poate avea o miză desigur, politică. De altfel, multe din măsurile
întreprinse au amprenta presiunii publice induse de aceste două
categorii. Mai greu de explicat va fi crahul economic produs
prin măsurile disproporționate față de realitatea fenomenului,
anticipat oarecum de profesorul Adrian Streinu Cercel, singura
minte luminată și om cu viziune, din acel faimos comitet (din
care a și fost eliminat) care acționa după cum bătea vântul.
Ceea ce trebuie reținut îmsă, este faptul că sistemul medicosanitar trebuie gândit și sub aspect epidemic sau pandemic
pentru că, dintre cele trei calamități cu impact devastator
asupra populației (războiul, foametea și epidemiile), de departe
cele mai grave și periculoase au fost, sunt și rămân epidemiile și
pandemiile pentru că ele lovesc otova.
Afirmația că România a trecut printr-o situație
nemaiîntâlnită în istoria sa este total gratuită. Un simplu recurs
la istoria noastră, și nu numai, va dovedi cu prisosință contrariul.
Problema este a rezolvării raționale și la nivel global, pentru că
privește viața în ansamblul ei. O cale posibilă este aplicarea cu
rigurozitate a principiilor bioeticii cu cele trei ramuri ale sale;
etica medicală, etica animală și etica mediului, pentru că în
definitiv și omul este o formă de viață care coabitează cu alte
forme de viață, prietenoase sau ostile, într-un mediu comun și
destul de limitat, în care până la urmă adaptarea este condiția
supraviețuirii. Măcar sub acest aspect omul va trebui să-și
reconsidere locul și rostul său pe pământ și să nu uite că NATURA
lovește năpraznic în cel care-i încalcă legile.
Aș mai face o remarcă cu privire la lecțiile pe care
istoria medicinei și îndeosebi istoria pandemiilor ni le oferă.
Parcurgându-i parcursul vom vedea că epidemiile și pandemiile
fac parte integrantă din istoria umanității. Locul bacteriilor în
producerea epidemiilor (lepra, ciuma, febra tifoidă etc) a fost
luat treptat de virusuri (variolă, poliomielită, tifos exantematic,
gripă, HIV, Ebola, COVID 19).
O privire atentă a pandemiilor secolului XX, arată că ele au
fost dominate de virusul gripal care a intrat puternic în scenă
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prin gripa spaniolă a anilor 1918-1919, producând peste 50
de milioane de decese, infectând între 20-50% din populația
Terei, A fost urmată apoi de pandemia din 1934-1935 care în
țara noastră va produce peste 240.000 de îmbolnăviri cu 46.000
de decese dintre care 14.000 de copii, gripa din 1957 cu virusul
gripal A/H2N2 care l-a nivel mondial a produs 2 milioane decese,
gripa cu virusul A/H3N2 Hong Kong din 1971-1972 cu 1 milion
de victime (14.000 în România) și gripa aviară A/H1N1 din 2009
cu 18.156 decese la 622.482 cazuri, devenind cu timpul o viroză
sezonieră cu efectele cunoscute și acceptate ca firești.
Secolul XXI se pare că va fi secolul coronavirusului care, deși
exista în spectrul patologic al virozelor respiratorii, intră în scenă
în 2003 cu tipul SARS CoV 1 care s-a oprit în zona asiatică, apoi
MERS CoV care s-a oprit în Orientul Mijlociu și în sfârșit SARS
CoV 2 sau COVID 19, care are răspândire pandemică deja pe
panta descendentă și care a lovit cu predilecție zona opulenței,
aroganței și disprețului față de valorile umanității. Nu am auzit
de nici un focar epidemic care să fi izbucnit în taberele de
refugiați din Turcia,de exemplu, sau mai aproape de noi, printre
oamenii străzii la care numai măsurile și regulile de igienă în
combaterea epidemiei nu pot fi invocate.

În loc de încheiere

Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Raed Arafat, Nelu Tătaru, s-a
simțit o atitudine vădit anticreștină, fără ca vreunul din ei să-și
dea seama că în mintea românului ”de rând” această atitudine
poate fi asimilată ca una antiromânească.
Dincolo de această experiență tristă pentru umanitate pentru că și-a călcat în picioare spiritualitatea care i-a dat valoare
- și tragică pentru om, care nu-și dă seama că prin raționalismul
său păgubos, riscă propria sa existență într-un context biologic
în care nu este decât o ființă viețuitoare, care trebuie să-și
cunoască locul și rostul printre alte ființe viețuitoare de care
depinde efectiv.
Și atunci ne întoarcem la înțelepciunea marilor noștri
gânditori ”Dealtfel cu ignoranța sa de care cu greu își dă seama
și cu modul său prea defectuos de a raționa, omul n-ar fi putut
interveni în acte de o gingășie și de o finalitate atât de minunate,
fără să producă dezordinile cele mai grave” cum spunea profetic și
pe bună dreptate marele nostru savant Nicolae C Paulescu când
se referea la atitudinea omului față de lumea în care trăiește.
Altfel, omul riscă în fiecare moment, ca dintr-o trestie
gânditoare (Blaise Pascal) să devină o salcie plângătoare.
1.
2.

Șansa României nu a fost eficiența sistemului său
medical (pe care o vor specula mulți și îndeosebi autoritățile)
ci amplasamentul său geografic, structura demografică a
populației, modului de viață mai simplu și mai apropiat de
natură. De aceea când se fac analize și evaluări, comparația
trebuie făcută cu țările din zona noastră geografică; Bulgaria,
Ungaria, Ukraina, Rusia, Serbia, care au aceleași rezultate ca și
noi în combaterea pandemiei, fără să impună măsuri atât de
draconice ca la noi. Comparația cu țările occidentale, de regulă
în cifre absolute și nu în procente (cum ar fi normal), este forțată
și inoportună, pentru că ne raportăm la parametri cu totul
diferiți, între care; număr de populație, durata medie de viață
(cu peste 10 ani mai mare decât la noi), structură demografică,
zonă geografică, stil de viață, mod de trai și morbiditatea cronică
crescută prin boli ale civilizației.
Un singur exemplu este suficient de ilustrativ în acest sens;
nici una din țările menționate mai sus nu a impus interzicerea
manifestărilor religioase cu ocazia sărbătorilor pascale, cum
au fost impuse la noi, aspect care a produs un gol imens în
sufletul creștinului român, deoarece pentru prima dată în
2000 de ani, biserica i-a fost închisă, cimitirul i-a fost ferecat,
comuniunea creștină i-a fost interzisă, împărtășirea sfintelor
taine condiționată.
Nimeni nu a observat însă, sau s-a făcut că nu observă, că
deși în țările ortodoxe din jur manifestările pascale au fost libere,
cu aglomerațiile de rigoare în asemenea împrejurări și măsurile
de protecție mai mult decât precare, nu a apărut totuși nici o
explozie epidemică de care diriguitorii noștri au făcut atâta
caz, speriindu-se ca niște iepuri fricoși. Este o dovadă că clasa
politică nu a înțeles că pentru ”omul de rând” (sintagmă folosită
de o manieră arogantă și disprețuitoare cu privire la capacitatea
de înțelegere a acestuia), mai important decât orice raționalism
de conjunctură este familia și bunăstarea ei, valorile morale în
care a crescut, tradiția creștină în care s-a născut și tot ce ține
de spiritualitatea sa creștină. În acest context gestul dmnului
Viorel Cataramă nu face altceva decât să demonstreze firescul
lucrurilor în viața unui creștin.
Ba mai mult, în manifestările unora dintre actorii principali
ai momentului, pe care nu mă sfiesc deloc să-i nominalizez;

98

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bibliografie selectivă
Alexandrescu Viorel – Pandemia de gripă H1N1 2009, Rev. Rom. ee
Boli Infecțioase, vol XIII, nr 3, 2010;
Beuchamp T L. Childress, J T – Principles of Bioetichs, 6th Ed. New
York, Oxford Press, 2009;
Buta Gelu M, Buta Liliana – Bioetica – între mărturisire și secularizare,
Ed. Renașterea, Cluj Napoca, 2008;
Cyranoski D – Inside the Chineze lab poised to study the World’s most
dangerous pathogen, Nature, 542, 23 febr. 2020;
Iețcu Ioan și colab – Înainte să fie prea târziu, Congresul IX SRIM,
Vaslui, 2019, Ed. PIM, Iași, pg 657-672;
Lupu V, Lupu V. V - Știința medicală între bioetică și biotehnologie în
Medicină și Societate, Ed. PIM Iași, 2014, pg 24-29;
Mark Mathias – Omenirea post-corona, https//www.horx.com,
aprilie 2020
Oprișan C – Marea gripă din 1971, https//a1.ro, 27 aprilie 2020;
Paulescu C – Fiziologie filosofică,(ed Dr V Trifu), Ed. Fundația regală
pentru literatură și artă, Buc, 1944;
Paulescu C – Noțiunile de Suflet și Dumnezeu în fiziologie, Ed.
Anastasia, Buc. 1999;
P. S. Ignatie-Episcopul Hușilor - Scrisoare adresată preoților locului,
„Vremea Nouă” 8 mai 2020, pg 5;
Pop Ioan Aurel – Gânduri la vremuri de restriște, https//cluj-am.ro,
19 03 2020;
Tristram Engelhardt H – Fundamentele bioeticii creștine, Ed. Deisis,
Sibiu, 2005.

Viaţa noastră

Cine l-a iubit pe EMINESCU ?
Prof. Alexandrina PASCAL

Întrebarea din titlu este retorică, nu așteaptă un
răspuns, răspunsul este știut de toți. Și naște de la sine o altă
întrebare: „Dar cine, oare, nu l-a iubit pe Eminescu”?
Orice om, în care bate o inimă de român adevărat, se
simte emoționat când citește poeziile pline de farmec, care
te fac să vezi cu ochii minții universul mirific al naturii care
în lirica eminesciană prinde viață și devine o stare de suflet.
Sau când citim poezia cu caracter patriotic, atunci sufletul
vibrează de mândrie știind că suntem urmașii celor care
„cu plugul și cu spada” și-au apărat moșia, au alungat peste
Dunăre „acea grindin-oțelită” în urma căreia s-a întins „Falnic
Armia Română”.
Iubind pe Eminescu iubim codrul care-i „frate cu
românul”, iubim farmecul poveștilor, iubim valorile morale
ale trecutului și iubim dragostea, sentiment etern, care poate
fi exuberantă sau îndurerată, așa cum a trăit-o și poetul.
Chipul său, de o frumusețe clasică, așa cum îl arată
fotografia la vârsta de 19 ani, și ochii „ferestrele sufletului”
au lăsat posterității imaginea prototipului care a moștenit
genele nobleței noastre etnice.
L-au iubit cei care l-au înțeles și care au simțit la fel ca el,
nu l-au iubit neprietenii neamului, cei pe care i-a satirizat în
„Doina” și cărora le-a adresat blestemul: „Mânca‑le-ar inima
câinii”
Invidia și interesele personale ale celor pe care îi punea
în umbră prin geniul său au făcut ca mereu să fie șicanat
și nedreptățit. În loc de a i se recunoaște valoarea a fost
jignit prin hotărârea de a i se retrage numirea de director
al Bibliotecii Centrale din Iași în favoarea lui D. Petrino, poet
„dezechilibrat, alcoolic și desfrânat care risipise o avere
întreagă în petreceri” (George Călinescu). Puritatea sufletului
său și profunzimea cu care se dăruiește în tot ce face este
deopotrivă, atât în poezie – care l-a făcut genial - cât și în
dragoste – care l-a făcut nefericit – și doar citind scrisorile
lui către Veronica Micle putem să-i pătrundem tainele
sufletului. A fost un geniu. Mulți l-au iubit, l-au stimat și l-au
apreciat ca pe o valoare, dar iubire
adevărată a avut doar din partea
a 3 persoane, fiecare implicată în
profunzimea acestui sentiment
din punctul de vedere al locului
care l-a avut în relația cu Eminescu
– omul. Acestea sunt:
- Credincioasa sa soră,
Harietta, care l-a iubit cu o
dragoste frățească, plină de
dăruire și de sacrificiu, l-a îngrijit
(deși era și ea infirmă) până în
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ultima și cea mai grea perioadă a
vieții sale.
- Ion Creangă i-a fost cel mai
devotat prieten, l-a găzduit pe
„bădița Mihai” în bojdeuca sa din
Țicău, locul unde au fost zămislite
comori ale literaturii române, și l-a
încurajat.
- Veronica Micle a împărtășit
cu „Eminul meu drag” sentimentul
de dragoste în sens pur erotic. O
dragoste mistuitoare, dar nu cu
final fericit fiindcă amândoi au
avut de înfruntat tragedia propriului destin.
Eminescu a fost un geniu și
tot ceea ce în natură se ridică la
asemenea proporții antrenează
cele mai neașteptate consecințe,
probabil prin mediere psihologică.
Așa se explică și soarta celor trei
care l-au iubit, precum și faptul
că dispariția geniului a influențat
destinul fiecăruia din cei trei.
În iunie 1889 „Luceafărul”
trece în eternitate, iar Veronica,
la câteva săptămâni după
înmormântare, se retrage la
Văratec, fapt care n-ar părea ceva
deosebit pentru că așa făcea când era tulburată sufletește.
Neobișnuit este doar faptul că în noaptea de 3 august 1889
a murit pe neașteptate. Din sentimente pioase maicile au
ignorat cauza decesului, dar doctorii chemați în ajutor le-a
destăinuit că luase arsenic. Îi înțelegem gestul disperat și
motivația dacă citim „Mărturii”, cartea lui Augustin Z.N. Pop,
carte care aduce lumină asupra tristului destin în dragostea
dintre Bălăuca și Emin (așa se alintau reciproc Veronica și
Mihai).
La 14 octombrie 1889, se sfârșește Harietta, probabil de
o congestie. N-a putut supraviețui durerii mai mult de patru
luni și după șase luni, în ultima zi a lui 1889 s-a sfârșit din
viață Ion Creangă.
Astfel s-a refăcut în eternitat cercul celor care l-au iubit
pe Eminescu. Acesta din urmă a suferit enorm când a aflat
trista veste și cât a mai avut de trăit a plâns, adormind cu
volumul de „Poezii” a lui Eminescu lângă el și când era
întrebat de sănătate spunea că „de-acu nu-i mult până
departe”.
Altă conotație a cuvântului „dragoste”, raportată la
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relația geniului cu societatea ar putea fi înțeleasă în sensul
de respect și loialitate. Dar s-a bucurat Eminescu de așa
ceva?
Întrucât peste evenimentele din viața poetului, cât și
peste felul în care cei interesați s-au implicat s-a așternut mai
bine de un secol, răspunsul la întrebarea care am abordat-o îl
găsim doar în documente. Dacă le cercetăm cu atenție, dacă
ne gândim de la cine provin și dacă le corelăm cu interesele
celor care ni le oferă, vom găsi multe contradicții. Concluzia?
Ceea ce s-a confirmat deja: viața „Luceafărului” a însemnat
de fapt tragedia unui destin, tragedie în care au fost implicați
și cei care l-au iubit. Două persoane au influențat în mod
deosebit pendularea între fericire și nefericire: este vorba de
Veronica Micle și de Titu Maiorescu.
Lectura corespondenței poetului cu Veronica, a
scrisorilor lui Maiorescu adresate lui Eminescu când era
bolnav, scrisorile Veronicăi prin care cerea ajutor persoanelor
influente în scopul obținerii unei pensii pentru Eminescu
(niciodată în buget nu au fost bani pentru așa ceva), precum
și scrisorile Hariettei care o implorau pe doamna Emilian
cerându-i ajutor pentru îngrijirea fratelui lipsit de mijloace
materiale – toate ne fac să înțelegem țesătura intrigilor
sociale, dar și mâna necruțătoare a destinului.
Este adevărat că Titu Maiorescu a scris articole elogioase
despre Eminescu când i-au apărut primele poezii și l-a numit
„poet în adevăratul sens al cuvântului”. S-a îngrijit și de
publicarea volumului „Poezii”, dar „grija” pentru Eminescu nu
a mai fost aceeași când scrierile poetului au devenit satire
cu caracter politic. Au intervenit interese, dar și ceva care
s-ar putea numi „ironia destinului”. S-au dezgropat vechi
dușmănii și polițe care trebuiau plătite, situații incredibile
care dovedesc încă odată că în viață soarta își spune
cuvântul. Misterul este Veronica, ființa aceasta nefericită cu
care s-a jucat neprevăzutul vieții. Deși a fost înzestrată de la
Dumnezeu cu frumusețe și inteligență deosebită, viața n-a
cruțat-o deloc. A fost fiica lui Ilie și a Anei Câmpeanu, din
Năsăud. Tatăl său, voluntar sub flamurile lui Avram Iancu,
a decedat în luptă, motiv pentru care, după înăbușirea
revoluției, mama, care era hărțuită de organele de stat
habsburgice, s-a refugiat în Moldova, la Iași. Acolo avea o
rudă, pe juristul universitar Petru Câmpeanu. Așa ajunge
Veronica ca în 1863, (avea 13 ani) să absolvească Școala
Centrală, cu examen în fața unei ilustre comisii compuse
din: Titu Maiorescu, V. A. Urechea, N. Culianu și rectorul
Universității din Iași. A asistat și renumitul profesor Ștefan
Micle care i-a apreciat răspunsurile inteligente, fizicul și
comportarea, iar în anul următor i-a devenit soție, la 7 august
1864. Avea vârsta de 14 ani, iar soțul „mai matur” cu treizeci.
Curând după căsătorie Veronica a fost prinsă în firele
unui răsunător proces ieșean, intentat împotriva lui Titu
Maiorescu, iar ea era martora în acest proces de scandal
care se referea la infidelitatea conjugală a lui Maiorescu.
O martoră înverșunată, de fapt un instrument, pentru că
s-au folosit de naivitatea ei. Soțul, Ștefan Micle, făcea parte
din partida bănățeană, partidă a celor care înscenaseră
procesul lui Maiorescu. Atitudinea Veronicăi a dat naștere la
resentimente și Titu Maiorescu nu o va ierta, ba chiar „o va
costa mult și riposta acestuia avea să fie hotărâtoare pentru
destinul ei” (Augustin Z.N. Pop) și nu numai asupra destinului
ei ci și a lui Eminescu. Știm cât de mult s-au iubit, dar nu au
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fost ocrotiți de o stea norocoasă, dragostea lor a fost invidiată
și incomodă pentru mulți contemporani. Relația lor a fost
multă vreme subiectul bârfelor de salon care nu erau doar
nimicuri nevinovate, erau ocazia unor răzbunări meschine,
erau invidia pentru geniul pe care nu-l puteau egala sau, mai
grav, erau în joc interese politice.
Oare câți dintre contemporani au înțeles-o pe Veronica?
Căsătorită la 14 ani, devine mamă la 16 ani și la 18 ani, iar
la 29 ani deja era văduvă. Adevărul este că prin Veronica
se încerca distrugerea emoțională a lui Eminescu. Când
Eminescu a vrut să se căsătorească cu Veronica, Maiorescu a
găsit momentul potrivit pentru a se răzbuna. S-a împotrivit,
l-a influențat și i-a strecurat în suflet îndoiala, a făcut aluzii la
zvonuri privind neseriozitatea ei, a insistat invocând diferite
motive – și în final relația dintre cei doi s-a răcit.
Amândoi au suferit și lirica eminesciană din acea
perioadă are o notă de tristețe, iar Veronica scrie și ea poezii
care stau mărturie zbuciumului său sufletesc:
„Când îmi plec fruntea pe mână,
Fuge gândul meu pribeag
Și mai crud că-ți sunt stăpână
Ție, vecinic mie drag”.
Refuză cererea în căsătorie a poetului Ion Roșca, iar fiicei
sale, Virginia, îi mărturisește într-o scrisoare: „…mai bine să
fiu metresa lui, decât soția unui prinț”, sau „îl doresc, îl iubesc,
îi sunt credincioasă ca un câine”. În 1881 ambii își dau seama
că au fost victima calomniilor de salon și au reluat relația,
dar fără exuberanța de altă dată. Eminescu era hărțuit, lipsit
de posibilități materiale, dar mândru. Refuză propunerea lui
Vlahuță pentru o subscripție publică și se simte umilit. De
fapt ultimii ani ai vieții sale au fost un șir de umilințe, iar felul
în care a murit precum și funeraliile, jenant de modeste, sunt
o rușine națională. Doar studentul Constantin Calmuschi l-a
omagiat, declarând: „Ai fost un vis ce ai trecut așa de iute, însă
în scurta ta trecere ai lăsat atâta farmec și ai răspândit raze
așa de multe și de strălucitoare încât ele au orbit mai pe toți
care au trăit și s-au adăpat din izvoarele literaturii noastre”.
Și ca o aluzie la lipsa onorurilor care i s-ar fi cuvenit, dr. Ioan
Neagoe, prieten transilvănean al poetului a adăugat: „… și
odată, când poporul tău va fi ajuns la liniștea mult dorită,
liniștea în care se clădesc templele zeilor, atunci românii din
toate unghiurile vor veni aici, la sfântul tău mormânt ca să te
încununeze și să se închine mărețelor tale umbre”.
Rămâne o enigmă faptul dacă nu și în cele omenești
acționează legile care au dat naștere Constelației Gemenilor,
fiindcă astronomia iubirii i-a călăuzit pe cei care l-au iubit pe
Eminescu într-un chip ce nu admitea despărțire și cei care
l-au iubit cu adevărat, imediat l-au urmat în eternitate.
La 15 iunie 1889„Luceafărul”a pierit neînțeles, dezamăgit
și obosit. De aceea evocarea este nostalgică și poate din
același motiv „simțim” adevăratul sens al mărturisirii sale din
capodopera care l-a făcut nemuritor:
„Din haos, Doamne, am apărut
Și m-aș întoarce-n haos
Și din repaus m-am născut
Mi-e sete de repaus”.
Dă-i, Doamne, liniște eternă!
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LUCEAFĂRUL EMINESCIAN
ADOPTAT DE SUSŢINĂTORII
TEORIEI PALEOASTRONAUTICII
Eugen DEUTSCH

Cercetările moderne asupra unui trecut, analizat tot
mereu în profunzime, pun în faţa specialiştilor numeroase
probleme complicate. Cele mai dificile par a se dovedi
existenţa unor construcţii, obiecte sau situaţii atestate
de documente, ce cu greu ar putea fi atribuite unor
oameni (mai mult sau mai puţin) primitivi şi tehnicii lor,
rudimentară desigur. Logica ne-ar impune să considerăm
că fiecare dintre acele enigme are o explicaţie proprie,
legată de momentul şi locul respectiv.
Totuşi, în dorinţa de a obţine o explicaţie comună
pentru asemenea enigme ale trecutului, unii cercetători
au elaborat o teorie care susţine că, în vechime, pământul
a fost vizitat de nave extraterestre cu fiinţe la bord şi
că activitatea acestora se află la originea respectivelor
construcţii sau obiecte misterioase. Această teorie este
cunoscută sub denumirea de

semnificative, se traduc în limbaj tehnologic modern
unele detalii fantastice, considerându-se că ele s-ar fi bazat
pe o realitate de necontestat, neglijându-se totuşi altele
menţionate cu câteva rânduri mai încolo, considerate a fi
doar înflorituri poetice şi se trag concluziile dorite.
Este cert că cele mai multe din relatările analizate au
avut la bază evenimente reale şi obiective. Se neglijează
însă faptul că, între momentul petrecerii evenimentelor
respective şi cel al redactării textelor respective ar fi
trebuit să intervină, în mod obligatoriu, un lanţ întreg de
transformări.
Asemeni interpretări se transmiteau oral (deci din
gură în gură şi din minte în minte!). Concluzia absolut
logică este aceea că între un eveniment real petrecut
undeva, cândva, şi povestirea care a ajuns la noi pot (şi
trebuie) să existe diferenţe notabile...

TEORIA PALEOASTRONAUTICĂ

PERICULOASELE TENTAŢII ALE
INTERPRETĂRILOR

Pentru susţinerea ideii că, în trecut, fiinţe extraterestre
sosite cu nave cosmice au intervenit efectiv (întâmplător
sau cu scopuri bine definite) în evoluţia umanităţii,
cercetătorii recurg deseori la interpretarea, în spiritul
cunoştinţelor tehnologice actuale a unor detalii realistfantastice din legendele, mitologiile, tradiţiile sau chiar
religiile unor popoare dispărute sau încă existente. Astfel

Un exemplu oarecum ciudat vine să întărească
ideea că, dacă în interpretarea unui text, nu se ţine cont
de contextul în care a apărut se poate ajunge la concluzii
extrem de eronate. Un cercetător al fenomenelor
inexplicabile care s-a întors recent din Peru, mi-a arătat
o comunicare ce ar fi urmat să apară într-o revistă
specializată. Titlul acestuia era...

POETUL ROMÂN MIHAI EMINESCU
A ÎNCERCAT OARE SĂ DESCRIE O
ÎNTÂLNIRE DE GRADUL TREI ÎN VESTITUL
SĂU POEM “LUCEAFĂRUL” ?!

au fost analizate: mitologia greacă, egipteană, sumeriană,
Biblia ebraică, Vedele şi Mahabharata hindusă, Popol-Vuhul mayaşilor, ori legendele celtice, chineze sau tibetane.
Metodele ce se utilizează sunt de obicei aceleaşi:
se extrag din textele respective unele fragmente
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Dar
iată
câteva
fragmente
semnificative din acea comunicare:
• pare evident că versurile:
…un cer de stele dedesubt
deasupra cer de stele
părea un fulger ne’ntrerupt
rătăcitor prin ele…
...descriu cum nu se poate mai bine
evoluţia unei nave cosmice circulând
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cu o viteză apropiată de cea a
luminii;
•
când notează că...
…mii de ani treceau
în tot atâtea clipe…
pare evidentă referinţa la
fenomenul “dilatării timpului”
la
viteze
quasi-luminice,
fenomen ce a fost fundamentat
mult după moartea poetului;
• versurile
…s’arunca fulgerător
se cufunda în mare...
şi apa unde-a fost căzut
în cercuri se roteşte
şi din adânc necunoscut
un mândru tânăr creşte…
…seamănă foarte bine cu descrierea amerizării unei nave
de tip Apollo;

• versurile:
...umbra feţei străvezii
e albă ca de ceară:
un mort frumos cu ochii vii
ce scânteie-n afară…
…par să descrie o fiinţă nepământeană ce ar fi încercat
să ia un aspect uman, comunicarea cu entitatea din
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interior făcându-se doar prin ochi (dispozitive speciale de
vizualizare?);
Cercetătorul prezintă apoi
următorul scenariu posibil:
Într-o îndepărtată galaxie
trăiau ultimii reprezentanţi
ai unei civilizaţii foarte
avansate;
ajungând
în
faza finală ei erau aproape
nemuritori dar (poate tocmai
din această cauză!) sterili.
Aflând
despre
existenţa
tinerei civilizaţii de pe Terra,
extratereştrii fac o tentativă
de revigorare a rasei, printr-o
încercare de împerechere cu o
pământeancă.
Călătoria se desfăşoară
probabil prin afara spaţiului
şi timpului…
[…căci unde-ajunge nu-i hotar...
şi vremea-ncearcă în zadar
din goluri a se naşte”] (hiper-spaţiu, gaură neagră?).
Încercarea eşuează…
[…căci eu sunt vie, tu eşti mort
şi ochiul tău mă-ngheaţă].
Evenimentul s-ar fi petrecut cu mult timp înaintea
naşterii poetului; eroina întâmplării şi-ar fi povestit (poate
sub formă de basm) amintirile unei nepoate, iar poetul
a ascultat relatarea de la o stră-stră-nepoată!!... Ulterior
poetul a relatat basmul dându-i bineînţeles o formă
poetică...
Fără îndoială cei care cunosc mai bine evoluţia
poetului ştiu că poemul eminescian este o alegorie. Cu
toate acestea argumentele sud-americanului par destul
de convingătoare chiar şi pentru noi...
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EMINESCU SUNTEM NOI
Prof. Geo GALETARU

De ce Eminescu? Pentru că Eminescu este zeitatea
tutelară a culturii române, este însăși ideea de poezie în
starea sa cea mai pură și mai înaltă, este verticalitatea
nedezmințită a unei spiritualități veșnic tinere, așa cum
tânăr a fost poetul în viața sa pământeană și dincolo de ea:
„Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi”. Niciun poet de până
la el și niciunul după el n-a exprimat atât de deplin iubirea
și singurătatea, dorul și melancolia. „Codru-și bate frunza
lin”: un infinit într-un singur vers, profund și revelator
ca însăși ancestralitatea naturii sau ca extazul sufletului
îmbătat de dulcele corn al iubirii. Băietul care cutreiera,
într-o copilărie edenică fabuloșii codri ai Moldovei natale,
și-a proiectat himerele și suferința într-un orizont de mit,
în care reverberează încă sunetul auroral al stihului său:
„Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte”.
Eminescu este puntea pe care pășim spre stele, pe un
drum presărat cu florile teiului său sfânt, este altarul pe care
Luceafărul-de-dimineață și cel de seară își îngemănează
lacrimile, într-o inefabilă simbioză cosmică. Eminescu

este expresia cea mai pură și mai palpabilă a infinitului
românesc, este universul unei silabe ce definește cel
mai pregnant starea de dor. Forța sa sintetizatoare trece
dincolo de orice barieră de timp, descurajând măruntele
orgolii care mai încearcă, în van, să-i ciobească statuia.
Boicotat de vigilența nefastă a unor condeie obtuze sau
doar oportuniste, pus adeseori la zid de intoleranța unor
gardieni ai culturii, spiritul eminescian, mereu tânăr și
actual, a devansat piedici și impietăți, impunându-se
irevocabil în conștiința românilor printr-o formă benignă
și neconvertibilă de autoritarism estetic.
De ce Eminescu? De ce, acum și întotdeauna,
Eminescu? Pentru că, dincolo de trepidația monocordă
a unor mode pasagere și înfruntând asaltul unor vremuri
intempestiv-ostile, poezia sa și-a proclamat necontenit
valoarea, devenind o componentă axiologică de prim
rang a spiritualității românești. Peste vămi și peste fire,
Eminescu luminează ca o Stea Polară, îngăduind în preajmă
doar șoapta îngerilor și melopeea celestă a izvoarelor.
De ce Eminescu? Răspunsul este, pe cât de simplu,
pe atât de axiomatic: pentru că Eminescu suntem noi. Să
fim fericiți că suntem patria care l-a născut pe Eminescu!

EVENIMENT
De mulţi ani, la 15 iunie, Serghei Coloşenco tipăreşte „ceva” în memoria lui Mihai Eminescu. Anul
acesta i-au apărut patru titluri de referinţă.
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ROMANŢA - cântecul senectuţii...
şi nu numai
Neculai GHEŢĂU

Înainte de a începe expunerea mea, să începem
cu o întrebare: Ce este romanța? Răspunsul îl dau
mulți compozitori și interpreți al acestui gen muzical.
Deci: „Romanțele, aceste bijuterii ale muzicii populare,
au cunoscut o meritată popularitate, contribuind
la înnobilarea unui gen îndrăgit de ascultătorii din
totdeauna. Romanța s-a bucurat de o largă răspândire
în repertoriul lăutăresc încă de pe vremea lui Nicolae
Filimon, contribuind la rândul ei, într-o bună măsură,
la cunoașterea de către tot mai mulți interpreți, a liricii
unor mari poeți ai neamului: Eminescu, Alecsandri,
Octavian Goga, și alții. Astfel, pe suportul lor
literar s-au cântat și se mai cântă și astăzi
adevărate bijuterii muzicale:
- Eminescu: „Pe lângă plopii fără soț”,
„De ce nu-mi vii”, „Adio”, „O, rămâi”, „Sara
pe deal”, „Mai am un singur dor” ș.a.
- Alecsandri: „Romanță de toamnă”,
„Rodica”, „Steluța” ș.a.
- Octavian Goga: „Mama”, „Dorința”,
„Revedere”, „Bătrânii” („De ce m-ați dus de
lângă voi,/ De ce m-ați dus de-acasă/ Să fi
rămas fecior la plug/ Să fi rămas la coasă”).
- George Coșbuc: „Pocnind din bici”, „La oglindă”,
„Rea de plată” s.a.
Vorbind despre romanță, interpretul Constantin
Florescu consemna: „Romanța este cântecul de suflet
românesc, născut dintr-un fericit mariaj al poeziei cu
muzica. Ea face o trecere lină de la doină la muzica ușoară,
se adresează tuturor vârstelor, se cântă cu mult suflet și
înțelegere, a textului”.
Muzicologul George Sbârcea, referindu-se la romanță
spunea: „Romanța este, de multe ori, o relicvă a trecutului
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( „Dor de răzbunare” a lui George Cavadia), este un subgen
al muzicii noastre ușoare, vădind înrudiri cu muzica
populară vehiculată de lăutari. Romanța este un ecou de
durată al sensibilității noastre specifice, care reflectă cu
grație trăsăturile de dor, melancolie, evocare, meditație
ale inimii. De asta sunt atât de mulți cântăreți amatori de
romanțe, află atâtea în romanță, delectare, ascultând-o în
dispozițiile de confruntare sufletească (dovadă și numărul
mare al celor ce concurează la „crizantemele” festivalului
anual de la Târgoviște). „Și ce delectare nobilă prilejuiește
romanța atunci când e tălmăcită de artiști atât de unici
și fără asemănare pe acest tărâm, precum: TITI
BOTEZ, CRISTIAN VASILE, ION LUICAN, IOANA
RADU, IOANA RADU, GHEORGHE SĂRAC și
mai tânărul CONSTANTIN FLORESCU”.
În continuare, să ne amintim de cei
de mai sus cu mici biografii:
TITI BOTEZ: („Mi-e dor de sărutarea
ta”, „Crizanteme”, „Povestea unui pierde
vară”) (1901 – 1957). „A fost unul dintre
cântăreții apreciați de marele public al
epocii. „Eternul îndrăgostit”, așa cum i se
spunea, cânta din inimă pentru inima auditorilor
la restaurantele bucureștene de altă dată: „Colonade”,
„Zissu”, „Cărăbuș” ș.a. trezind și acum, după atâta vreme
interesul și admirația auditorilor.” - nota Sandu Naumescu.
IONEL FERNIC (1901-1938) („Cruce albă de
mesteacăn”, „Îți mai aduci aminte, doamnă”, „Iubesc
femeia”) este denumit „maestru” romanței românești. „A
fost compozitor, poet, aviator și parașutist. Și-a încheiat
viața la numai 37 de ani, prăbușindu-se cu avionul
peste codrii Sucevei, ducând cu sine un izvor generos
de romanțe ascultate și astăzi cu plăcere.” - nota: Claude
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Romano.
CRISTIAN VASILE – Cu o biografie amplă, interpretul romanțelor
compozitorului Ionel Fernic. Romanțele interpretate de Cristian Vasile
erau, neobișnuite, cu o melodie senină, originală, mișcătoare, care, la
terminarea repertoriului de la localul de pe Șelari, femeile plângeau
ca școlărițele, printre acestea fiind ZARADA (Zaraza), care deveni în
scurtă vreme „nebuna lui adorată”, căreia i-a dedicat faimosul cântec,
cel mai important din cariera sa, fiind pe buzele tuturor și care va fi
„cântecul de lebădă” ce-i va aduce sfârșitul vieții. Aceasta s-a întâmplat
după succesul lui Cristian Vasile cu „Zarada”, când rivalul său în ale
cântecului – ZAVAIDOC – a pus la cale uciderea Zaradei, devenită
amanta lui Cristian Vasile, incinerată la crematoriul „Învierea”. După
2 zile, urna cu cenușa Zaradei a fost furată de cântăreț și timp de 4
luni, în fiecare seară a înghițit câte o linguriță. Prin aceasta a vrut să se
sinucidă, nereușind, arzându-și doar corzile vocale, terminând astfel
cu cântatul pentru totdeauna.
IOANA RADU: „Este una și aceeași ființă cu romanțele interpretate
de ea. Cu romanța românească cântată de ea din adâncul sufletului,
uiți cu desăvârșire de compozitori și de autori, de parcă romanțele
toate ar fi ale ei, create de ea, scrise și născocite de ea. Să ne amintim
de: „Dor de răzbunare”, „Cine mi te-a scos în cale”, „Aș vrea iar anii
tinereții”, „Am început să-mbătrânesc”, „Țiganca”, „Și în chioșc, fanfara
cânta” – adevărate bijuterii ale genului”– (George Sbârcea).
GHEORGHE SĂRAC: Bihorean de origine, crescut în venerația
pentru poeții: Eminescu, Alecsandri, Coșbuc și Octavian Goga - a
urmărit: „să ducă prin cântec omagiul unui muritor de rând, poeților
amintiți”. Cel care interpretează romanțe pe versurile lui Eminescu,
„Pe lângă plopii fără soți”, „Mai am un singur dor”, „De ce nu-mi vii” ș.a.
interpretează și romanțe țesute pe versurile „acelui rege al poeziei”,
seninul Vasile Alecsandri, „Romanță de toamnă”, „Bardul din Mircești”,
„Rodica”, „Steluța” ș.a. - după care distinsul interpret ne oferă adevărate
bijuterii pe versurile lui Coșbuc („Pocnind din bici”, „La oglindă”, Rea
de plată” ș.a.) și pe versurile „poetului pătimirii noastre” Octavian Goga
(„Mama”, „Dorința”, „Bătrânii” ș.a.).
„Trăind într-o epocă în care se denigrează folclorul sătesc și
romanța orășenească, Gheorghe Sărac tălmăcește emoționant acest
„tezaur străvechi” precum astrele într-o limpede zi de vară”, afirma
compozitorul DORU POPOVICI. Ajuns la sfârșit, amintesc și de mai
tânărul romanțist
CONSTANTIN FLORESCU, care prin romanțele sale se adresează
tuturor vârstelor : „Cântați romanțele/ Iubiți romanțele,/ romanțele ca
visele”.
Recomandarea vine și din partea celui ce a scris – Neculai GHEȚĂU.
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DURERILE DE COT
Daniela Teodoru
Specialist în kinetoterapie și motricitate specială

De multe ori, aceste dureri apar lent, astfel încât
Bine ne-am regăsit, dragii mei! Câți dintre
dumneavoastră au avut dureri de cot? Bine..., vorbim intensitatea durerii crește încet, încet, iar pacientul poate
duce această durere și câteva luni, până când
despre durerile adevărate. Nu mă refer la acele
nu mai poate fi suportabilă, și atunci solicită
dureri pe care unii dintre noi și le invocă
ajutorul specialistului. În alte cazuri durerea
crezând că numai așa se poate răzbate în
apare brusc și de aceea este foarte
viață. Ați auzit de multe ori persoane
„Acesta este omul,
important să observăm cauza durerii.
care mai tot timpul folosesc expresia
domnilor. Rezistă la
Când o persoană acuză dureri de
„mă doare în cot” și, culmea, sunt atât
multe, dar câteodată îl
cot,
printr-un
examen amănunțit putem
de fericite când o pronunță. Numai că ce
doboară golul din jur.”
depista și dureri în zona cervicală, dureri
nu știu ei și nici nu vor înțelege vreodată
Octavian Paler
pe
mușchii trapezului etc.
este că mai devreme sau mai târziu acea
Uneori, o durere de cot este importantă
„durere în cot”, chiar le apare dar sub o altă
prin
faptul
că ar putea fi un semn pentru o
formă. Este o formă de durere care se mulează
durere mai gravă.
exact după gândurile lor. Gataaa...! Să trecem
Partea
bună este că această durere de cot se poate
totuși la ale noastre.
Durerile de cot sunt mai puțin cunoscute. De multe trata foarte bine în cabinetele de kinetoterapie, fizioterapie
ori aceste dureri le resimțim ca pe niște dureri sâcâitoare combinată, acolo unde este cazul și cu medicamentația
sau, în cele mai rare cazuri, în articulația cotului simțim prescrisă de medicul de specialitate.
Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!
dureri acute. Există și afecțiuni precum epicondilita
laterală, epicondilita medială care se mai numește cotul
jucătorului de tenis sau cotul jucătorului de golf.
Aceste dureri apar în urma suprasolicitării articulației
cotului. Referindu-mă strict la cazuistica mea, vă pot
spune că au început să apară în ultimul timp foarte multe
persoane acuzând dureri de cot. Cauzele pot fi multe, dar
asta se stabilește în cabinet. Avem nevoie de foarte multe
informații de la pacient pentru a vedea care este cauza
care a declanșat această durere. În urma unor teste bine
făcute de kinetoterapeut, se poate stabili diagnosticul
funcțional. Controlăm coloana vertebrală pentru a
observa dacă există o scolioză, de asemenea, controlăm
musculatura să vedem dacă nu cumva mușchii sunt foarte
contractați astfel încât acele dureri să iradieze în corp. În
unele cazuri, amorțeala poate cuprinde și degetele care
fac ca închiderea pumnului să fie dureroasă. Mai sunt și
alte semne pe care noi, kinetoterapeuții, le cunoaștem și
le observăm. Dacă în urma examinării ni se pare că ceva
este suspect, solicităm și alte investigații.
Cotul este o articulație intermediară a membrului
superior care se află sub dependența funcțională a
umărului și a mâinii. Din punct de vedere funcțional, cotul
îndeplinește patru funcții, cum ar fi: cotul de sprijin, cotul
pentru forță, cotul pentru viteză și cotul pentru finețe
(abilitate).
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SOMNUL ŞI TULBURĂRILE DE SOMN
Prof. Ecaterina TELETIN

Prezentarea temei o voi face conform planului:
- Ce este somnul, tipurile de somn;
- Tulburările de somn;
- Recomandări pentru îmbunătățirea somnului.
Tema aceasta, mă preocupă demult, mai ales că în
discuțiile cu colegii și prietenii tema de bază e lipsa de
somn – insomniile.
Lipsa somnului, cauzată de tulburările de somn
nu afectează numai procesul de refacere a corpului și
psihicului, ci și starea de bine. Deci somnul este totuși o
activitate a corpului omenesc, care se supune unor funcții
de bază a creierului. Dacă insomniile se manifestă pe
termen lung și nu se tratează, această problemă poate
provoca boli, accidente din cauza epuizării.
Insomnia duce la iritabilitate, anxietate, depresie
și epuizare. Orice persoană cu insomnii, trebuie să ia în
serios această stare deoarece ea –INSOMNIA – poate fi
provocată de unele afecțiuni, sau duce la afecțiuni.
Somnul este o stare de liniște, de odihnă, de refacere
după o activitate din timpul zilei – fizică sau intelectuală.
Somnul la bătrâni este determinat de vârstă, ocupație,
alimentație, mediul ambiant, tratamente, afecțiuni fizice
sau psihice, stres.
Involuția somnului la bătrâni este marcată de
frecvența trezirilor nocturne, ațipirile diurne – adică
somnul de după masă. Somnul lent și considerat unitatea
de somn se remarcă prin aceea că adormirea se produce cu
dificultate, iar intrarea în somn lent se caracterizează prin
apariția bufeurilor frontale cu o durată de 2-10 secunde.
În aceste momente ritmul cardiac este crescut, mișcările
respiratorii neregulate - apar apnee timp de 10-20 secunde
(întreruperea respirației) - în a doua parte a nopții somnul
este liniștit. Somnolența reprezintă o stare intermediară
între veghe și somn - se manifestă prin tendința de veghe.
În această stare, omul poate auzi, înțelege cuvintele
rostite cu voce tare, uneori răspunde la întrebări, fiind
cazuri când somnolența poate fi cu intermitentă câteva
zile, săptămâni sau luni, când se poate transforma în
comă, anunțând prezența unor boli despre care nu știm –
encefalită, meningită.
Perturbările organizării somnului nocturn se pot
explica prin: hipertensiune intracraniană, prezența unor
tumori, afecțiuni vascular cerebrale.
În cazul ramolisimentului sau demenții, tulburările
de somn lent și somnul rapid sunt determinate de
insuficiența renală; ar trebui să știm că după ramolisiment
apare paralizia în somn, stări studiate în țara noastră încă
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din 1897, atrăgând atenția că apar paralizii și la trezire –
persoana respectivă simte paralizia care nu durează mai
mult de 30 secunde până la 2-3minute. Dacă nici una din
cauzele enumerate nu afectează persoana în cauză, sunt
alte boli neurologice care pot afecta organismul uman:
boala Parkinson, scleroza multiplă, epilepsia.
O altă cauză a insomniei este determinată de
renunțarea la substanțe care cauzează dependență
– somnifere, tutun, alcool, cafea, droguri, antibiotice,
hormoni tiroidieni, citostatice.
În somn apare sforăitul, cauzat de modificări ale
mușchilor din cavitatea faringiană. Sforăitul apare la
persoanele care dorm pe spate. În producerea sforăitului
un rol îl au: vârsta înaintată care duce la relaxarea
mușchilor, consumul de alcool, sinuzita, infecții ale
căilor respiratorii, amigdale mărite sau poziție greșită
a maxilarului. Un laborator de SOMNOLOGIE poate să
detecteze tulburările de somn. Pentru cine este curios, în
laboratorul respectiv se analizează Electroencefalograma
– EEG – Electrocardiograma – EOG – mișcarea ochilor,
Electromiograma – EMG – mușchii picioarelor și a bărbiei.
Aceste măsurători reprezintă starea după care se pot
recomanda tratamente – POLISOMNOGRAFIA. Sforăitul
șuierător sau moderat, se poate trata de medicul ORELIST –
neurolog, pneumolog, psihiatru sau medicul de medicină
internă.
Noaptea e un sfetnic bun. În timpul somnului, creierul
consumă o cantitate mai mare de oxigen față de starea
de veghe – la fel și glucoza – pentru că în timpul nopții
sunt regiuni ale creierului care sunt active. Exemple:
emoțiile sunt foarte dinamice în perioadele de visare. S-a
demonstrat rolul fundamental al somnului în consolidarea
memoriei.
Nopțile noastre, sunt în general constituite din cinci
cicluri de somn, de aproximativ o oră. Fiecare cuprinde
o pauză de somn lent, între un somn ușor lent, între un
somn ușor somn profund. Ele sunt notate astfel: TREZIRE,
SOMN PARADOXAL, somn lent ușor. 1) somn lent ușor (2)
somn lent profund (1) somn lent profund (2).
Tratamentul tulburărilor de somn se face numai la
recomandarea medicului.
Recomandările sunt la îndemâna fiecărei persoane cu
insomnii sau alte tulburări de somn: schimbare în stilul de
viață, alimentație echilibrată, activități fizice, pauze pentru
relaxare, dormitor aerisit, fără zgomote, temperatura ăn
cameră 18-20o.
Dintre remediile fito adică pe bază de plante cu
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eficiență sunt: teiul, valeriana, hameiul etc. în ceaiuri
simple sau în combinație. FITOTERAPIA face recomandări
pentru toate stările de boală descrise mai sus. Cu efect
benefic sunt băile, plimbările în aer curat, audiții muzicale,
lectura, emisiuni de divertisment, lucru de mână etc.
O persoană adultă are nevoie de circa 7-8 ore de
somn. Sunt persoane care se simt bine după 3-4 ore de
somn liniștit, în condițiile subliniate.
Sunt persoane care se trezesc devreme și nu mai
pot adormi - ori este o depresie, ori un dezechilibru al
bioritmului - este frecvent la persoanele care au lucrat în
schimburi.
În concluzie, nu este prea greu să ne interesăm
mai mult de cauzele pentru care timp de 4 săptămâni
somniferele își pierd eficienț. Chiar și alte metode folosite
dau rateu: ceaiuri, presopunctura. E obligatoriu să ne
prezentăm medicului. Nu întârziați și nici nu folosiți
medicația dată de prieteni.
După citirea articolului veți avea „Somn ușor”.
Bibliografie:
Neurologie, vol. I, pp. 256-287.
Manual de sănătate – Readers-Digest, pp. 298-300.
SEBASTIEN Bohler, O minte sănătoasă până la adânci bătrâneți, pp.
314-316.

Lauda de sine
Carolina Boroș
O găină roșcovană, cam moțată și-ndrăzneață
S-a gândit că ar fi bine să se dea drept gospodină
Pe nedrept, dar ce contează!
S-a tot învârtit surata împrejurul curții sale...
Hmm, cam greu să facă treaba, fără un profit notabil!
S-a gândit ca n-ar strica, bată-l vina de obraz,
Să profite de cuibarul hărnicuței puiculițe
Ce-și vedea de traiul vrednic fără trâmbițe și surle;
Intră-n casa ei modestă și ii spune:
- Ieși afară, găinușă! Eu ți-am făcut casa asta,
Eu ți-am pus podeaua, gardul și aleea pân-la poartă
Împreună cu rățoiul și cu cucuveaua grasă!
Toate păsările, însă, care cunoșteau pricina,
Au sărit la roșcovană, fugărind-o din grădină,
Huiduind-o și-umilind-o, ca pe ultima găină.
Asa este și în viață: unul trage și muncește,
Altul vrea doar să profite.
Dar, dreptate se va face
Când nici nu te gândești, amice!
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TEHNOLOGIA PREPARĂRII
DULCEŢURILOR ÎN GOSPODĂRIE
Prof. Neculai CURELEA

Motivaţie
Având în vedere faptul că pe site-urile culinare, siteurile sociale (youtube, de exemplu), la televiziune, în
cărțile și revistele de bucate, etc; tehnologia preparării
dulcețurilor este aplicată și transmisă eronat, iar produsul
finit nu poate fi altfel decât dezagreabil, m-am gândit că,
dacă tot am fost solicitat să scriu un articol pentru revista
„Viața Noastră”, ar fi momentul să mă ocup pe larg de acest
subiect; și cine are prilejul și interesul să citească articolul,
poate afla lucruri interesante, educative și extrem de utile.
Tehnologia preparării dulcețurilor presupune
cunoștințe interdisciplinare de biologie, fizică, chimie
generală, chimie alimentară. Mai presupune multă
experiență practică. Tocmai aceste cunoștințe științifice
lipsesc „specialiștilor” noștri în arta culinară, care se
străduiesc de mama focului să predea lecții de bucătărie
prin intermediul mijloacelor de informare în masă și să
transmită publicului informații eronate.
Prepararea dulceții are reguli stricte, bine stabilite și
rânduite din moși strămoși. Nu oricine este în stare să facă
o dulceață strașnică, de nota 10.
O bătrânică harnică și înțeleaptă de la țară este de o
mie de ori mai pricepută și mai dichisită decât droaia de
bucătărițe și de chefi de pe internet, care cred și susțin
că este o metodă modernă să faci ciorbă cu zarzavatul
necurățat și nespălat. Aceștia nu fac altceva, decât să strice
tineretul.

Definiţia dulceţii
Dulceața este un produs negelificat, obținut prin
fierberea fructelor sau părților morfologice ale plantelor în
sirop de zahăr, având drept scop concentrarea produsului.
Pentru a se asigura conservarea produsului, dulceața
trebuie să atingă 68 – 75 grade Brix sau refractometrice,
reprezentând concentrația de zahăr din preparat, produse
de zahărul existent în mod natural în fructe, dar în mod
special de zahărul adăugat.
De aceea, la dulceață, cantitatea neto de fructe
trebuie să fie de regulă ceva mai mică decât cea de zahăr,
niciodată zahăr mai puțin decât fructe, pentru că, în acest
caz, nu mai rezultă dulceață, ci altceva, de exemplu, gem.
Concentrația de zahăr se măsoară cu refractometrul
sau prin încercare pe farfurie.
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Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o
dulceață: să aibă în conținut fructe întregi sau bucăți de
fructe nedestrămate, de dimensiuni apropiate în același
recipient, răspândite uniform în sirop, bine pătrunse cu
sirop, fructe de culoare cât mai apropiată de culoarea
naturală, lichid siropos, vâscos, negelificat și nezaharisit.

Defectele dulceţii
- Scăderea gradului refractometric sau dezlegarea.
Apare după câteva săptămâni de la data preparării.
Defecțiunea provine din nerespectarea fazei de difuziune,
fierbere rapidă, adică nu s-au creat condiții pentru
pătrunderea siropului de zahăr în fruct;
- Destrămarea fructelor și transformarea lor în terci.
Defecțiunea apare frecvent la dulceața de căpșune,
piersici, caise, în general a fructelor cu pulpa moale. Cauze:
utilizarea de fructe prea coapte sau cu stadii de maturitate
mult diferențiate, eliminarea fazei de difuzie, fierbereconcentrare rapidă, utilizarea directă a zahărului și nu a
siropului, amestecare exagerată;
- Nerealizarea raportului fruct-sirop;
- Oxidarea (înnegrirea) fructelor înainte de a fi
introduse în sirop (din cauza neglijenței sau nepriceperii);
- Zaharisirea și gelificarea;
- Zbârcirea fructelor;
- Ridicarea fructelor la suprafața siropului;
- Mucegăirea (concentrație prea mică de zahăr și
spălarea incorectă a borcanelor);
- Fermentarea.

Procese şi operaţiuni tehnologice
Îmbibarea sau însiroparea materiei prime cu zahăr
este în esență un fenomen complex de difuzie și osmoză.
În baza efectelor de difuzie-osmoză, există mai multe
procedee de lucru care urmăresc în final același scop, adică
îmbibarea fructelor cu cât mai mari cantități de sirop, și
păstrarea formei acestora. Când fructele, formate din
celule, se găsesc într-un mediu cu concentrație de zahăr
mai mare decât al conținutului lor celular, celulele cedează
o mare parte din apă, spațiul rămas liber umplânduse cu sirop de zahăr. Acest fenomen poartă numele de
plasmoliză și este un proces lent, nu rapid sau forțat.
Trecerea zahărului, sub formă de sirop, în spațiile
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intercelulare ale țesuturilor apare ca un fenomen similar
difuziei.
Pătrunderea zahărului, sub formă de sirop, prin pereții
celulei se aseamănă cu fenomenul de dializă.
Prin urmare, în cazul sortimentului de fructe
conservate cu ajutorul zahărului, întâlnim cele trei
fenomene: osmoză, dializă și difuzie. Aceste fenomene
se conduc după o serie de legi fizico-chimice, bine
studiate, de care ne vom folosi în cazurile în speță.
De reținut este faptul că, la difuziune se deplasează
moleculele soluției de zahăr, iar la osmoză se deplasează
moleculele apei, ceea ce diferențiază fundamental
fenomenul osmozei de difuziune.
Temperatura joacă un rol pozitiv în difuziune,
deoarece mărește viteza de mișcare a moleculelor și
totodată scade vâscozitatea siropului.
Din cauza concentrațiilor mari ale soluțiilor de zahăr,
în raport cu aceea a celulelor fructelor, acestea suportă
presiuni osmotice considerabile (sute de atmosfere).
Această presiune osmotică este
mărită
de
acțiunea
termică.
Forțarea fenomenelor de difuziune
duce la deformarea celulelor, cu
efect de deformare a fructelor și
micșorarea volumului acestora.
Extrema fenomenului se manifestă,
în practică, prin zbârcirea fructelor,
defect ireversibil și dăunător. Aceste
fructe sunt neatrăgătoare, nu se
impregnează suficient cu sirop, au
o greutate specifică mică, sunt dure
și tind să se ridice în siropul din
recipient. În aceste condiții, apare
așa numitul „sirop în exces”, care
afectează raportul fruct/sirop.
Tratamentele preliminare cum ar fi opărirea
fructelor, concentrarea lentă (treptată) a siropului elimină
posibilitatea apariției unor asemenea defecțiuni.
Utilizarea glucozei lichide este, de asemenea, un
mijloc de prevenire a defecțiunilor, dar și de accelerare a
vitezei de difuziune.
În realizarea raportului fruct/sirop, mărimea fructelor
joacă un rol foarte important. Cu cât fructele sunt mai mici,
mai mărunt tăiate, cu atât se va realiza un procent mai
mare în greutatea acestora. Explicația este următoarea: în
fructele mai mici, pătrunderea siropului de zahăr se face
mai ușor. Acestea își micșorează proporțional mai puțin
volumul, și beneficiind de mărirea greutății specifice,
intervin, cu rezultate superioare, în favoarea greutății
fructului.
Un alt factor care influențează raportul fruct/sirop
este pelicula de sirop de zahăr, care aderă pe suprafața
fructelor. Aceasta poate fi de 0,010 – 0,018g/cm2, în funcție
de gradul de asperitate a suprafeței fructelor și bineînțeles
de concentrația siropului.
La prepararea dulcețurilor, trebuie să se tindă către
alegerea fructelor cu dimensiuni mici, nu numai pentru că
fenomenul de difuziune se realizează în condiții mai bune,
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dar și pentru faptul că acestea oferă o suprafață mai mare,
cu o greutate în plus a siropului care aderă.
„Creșterea greutății fructelor în procesul de preparare
a dulcețurilor este condiționată, în principal, de două
procese concomitente: pătrunderea zahărului în fruct, pe
de o parte, și îndepărtarea unei cantități de apă, pe de altă
parte. Acțiunea termică accelerează ambele procese, apa
ieșind din fruct, iar zahărul ocupând locul apei. La ridicarea
temperaturii, la valori de 1000C, apa din fruct tinde să
treacă în stadiul de vapori, în timp ce în sirop nu apar încă
aceste manifestări. Dacă fierberea este lentă, fructul se
tensionează (se umflă), iar dacă aceasta este foarte rapidă,
tensionarea acestuia conduce la crăpare, pierzânduși forma, fără să fi avut timp să se pătrundă suficient cu
zahăr. După încetarea fierberii, fructul este departe de a-și
fi păstrat volumul inițial și forma, arătând zdrențuit. Pentru
acest motiv, fierberea (concentrarea dulceții), trebuie să
nu fie forțată, mai ales în prima fază, când fructele conțin
cea mai mare cantitate de apă.
Un aspect de mare valoare
practică, care se deduce din studierea
acestei faze, este aceea că fierberea
dulceții trebuie să tindă a se face,
în așa fel, încât pierderea apei din
fruct, sub formă de vapori, să fie cât
mai mică. Acest aspect, exprimat
în alt mod, ar fi acela de a se urmări
ca raportul dintre cantitatea de apă
sub formă de vapori și zahărul care o
înlocuiește să fie cât mai mic. O mare
influență asupra acestui raport o are
concentrația inițială a siropului. În
cazul în care concentrația siropului
este prea mare, mai ales în prima fază
de fierbere, coeficientul de difuziune este relativ mai mic,
din însăți prezența vaporilor, care tind să iasă din fruct și
întâlnesc rezistența siropului.
Nu se poate merge însă nici pe principiul
concentrațiilor mici ale siropului, deoarece se încetinește
viteza de difuzie, aceasta prelungindu-se în detrimentul
aromelor. Creșterea vitezei de pătrundere a zahărului în
fructe este progresivă cu ridicarea temperaturii, până ce
aceasta, însă, nu atinge valorile la care are loc evaporarea
apei. Dacă în faza inițială se folosesc siropuri cu concentrații
mari, fierberea acestuia se va realiza la temperaturi de
peste 1000C, adică la 102-1040C. Apa din fructe se va
evapora foarte intens, fără ca zahărul să-i poată lua locul,
și atunci vom facilita cu siguranță fenomenul de zbârcire
a fructelor, sau cel puțin o reducere a volumului acestora.
Dacă la atingerea punctului de fierbere se încetează
acțiunea termică, se creează condiții de condensare a
vaporilor (în curs de formare), ceea ce facilitează, deosebit
de favorabil, pătrunderea zahărului în fructe.
Realizarea alternativă a acestui principiu – încălzire
și răcire – conduce la unul din cele mai eficace procedee
de preparare a dulcețurilor, adică metoda fierberii
intermitente.
Este deci total greșită metoda fierberii cât mai rapide a
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dulcețurilor, menționată în mai multe lucrări de specialitate
și prezentă în conștiința multor gospodine.” (Cartea
preparatorului de conserve din fructe, paginile 172-173).
Mărimea șarjei nu trebuie să fie întâmplătoare. Din
punct de vedere al păstrării integrității fructelor, mărimea
șarjei depinde de specie, fermitatea pulpei, gradul
de tăiere etc., dar mai ales de lărgimea vasului în care
preparăm dulceața și de înălțimea masei.
Pentru nevoile gospodărești sunt indicate trei
mărimi de șarje:
- mici (1-2kg), pentru fructele cu textura slabă și de
dimensiuni mai mari: căpșune, fragi, piersici, mure, zmeură
etc.;
- medii (2-3kg), pentru fructele de dimensiuni mici, cu
pulpa mai fermă: afine, coacăze, vișine, cireșe etc.;
- mari ( 3-4kg), pentru fructele la care integritatea lor
nu prezintă probleme, au textura fermă sau sunt tăiate
sub formă de cuburi sau tăiței, cum ar fi: nuci verzi, coajă
de portocală, coajă de pepene, petale de trandafiri, agrișe,
gutui, pere etc.

Modul de utilizare a zahărului
Pentru anumite sortimente de fructe, cu conținut mare
de apă (căpșune, pepene galben, dovleac turcesc), zahărul
tos se adaugă direct peste fructe, în straturi alternative:
fructe+zahăr+fructe+zahăr. Ultimul strat trebuie să fie de
zahăr. Procedeul utilizării directe a zahărului, poate aduce
riscul zbârcirii fructului.
Utilizarea zahărului sub formă de sirop, este metoda
preferată în prepararea dulcețurilor, deoarece siropul
acționează mai puțin dur asupra fermității pulpei.
Concentrația siropului trebuie să fie variabilă în funcție de
specie, gradul de maturitate a fructului etc. Astfel, pentru
fructele supuse unei faze de difuziune prealabilă se
recomandă siropul de circa 750 Brix (sau refractometrice).
Pentru începerea operațiunii de concentrare, se vor utiliza
siropuri de circa 550 Brix, iar dacă fructele au tendința de
a-și pierde forma, concentrația siropului se va reduce la
450 sau chiar 400 Brix. În cadrul aceleiași specii de fructe,
se vor folosi siropuri mai puțin concentrate atunci când
fructele sunt în pârgă și ușor mai concentrate atunci când
fructele sunt ajunse la stadiul de maturitate.

Tabel orientativ, selectiv, pentru calculul siropurilor de zahăr (zaharoză)
Grade
Brix
200C

Grame de zahăr
la un litru de
sirop

Apa necesară în
cm3 pentru un litru
de sirop de zahăr

40
45
50
55
60
65
66
67
68
69
70
72
74
76
78
80

470,5
541,2
614,8
691,6
771,9
855,6
872,8
890,1
907,6
925,2
943
979,1
1025,7
1052,9
1090,8
1129,4

705,9
661,4
614,8
565,9
514,5
460,7
449,6
438,4
427,1
415,7
404,2
380,7
346,2
332,5
307,7
298,3

Cantitatea de zahăr în g dizolvată într-un l de
apă și volumul siropului în cm3
666,7
818,3
1000
1222,1
1500,3
1857,1
1941,3
2030,3
2125
2225,6
2333
2571,8
2846,7
3166,7
3545
3786,1

1416,7
1512
1626,5
1767,1
1943,6
2170,6
2224,2
2281
2301,4
2405,5
2474
2626,7
2802,7
3007,6
3249,9
3390,3

Sursa: Cartea preparatorului de conserve din fructe, paginile 407 - 408.

Adaosul acidului citric
Produsul finit trebuie să aibă 0,7% aciditate, calculată în acid malic. La multe sorturi de dulceață, aciditatea este
asigurată de materia primă folosită: coacăze, agrișe, coarne, cătină etc. La altele, corectarea acidității se impune în mod
obligatoriu: pere, piersici, dar mai ales nuci, gogonele, smochine etc.
Rolul acidului în dulceață este foarte important, deoarece în felul acesta se asigură un pH favorabil de 3-3,4,
ceea ce facilitează invertirea zaharozei. Gradul de invertire a zaharozei trebuie să fie de 50%; după unii specialiști, e
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suficient chiar 35%, ca să se evite fenomenul de zaharisire.
Temperatura si durata de acțiune a acesteia sunt, de
asemenea, factori importanți în realizarea invertirii.
La dulceață, adaosul acidului se impune să se facă
odată cu zahărul. La fructele cu conținut bogat în pectină,
adaosul acidului dintr-un început devine o necesitate
imperioasă. În cazul dulcețurilor de fructe sărace în
pectină (piersici, cireșe), acidul se poate adăuga mai târziu.
Cantitatea de acid introdusă va fi întotdeauna sub formă
de soluție, în concentrație de cel mult 50%. Cantitatea de
acid citric folosită este de 1 pachețel de sare de lămâie
(8g) sau zeama de la o lămâie dolofană per kilogramul de
zahăr.

Fierberea (concentrarea)
Fierberea dulcețurilor are loc în vase din oțel
inoxidabil sau vase emailate. Materialul nu reacționează
cu compușii din fruct și asigură o fierbere moderată.
Amestecarea ușoară a dulceții în timpul fierberii se face tot
cu instrumente din oțel inoxidabil și contribuie în oarecare
măsură la uniformizarea produsului, fără a influența
negativ integritatea fructelor. Determinarea concentrației
finale se face cu ajutorul refractometrului.
Cu sau fără difuzie prealabilă, șarjele de dulceață sunt
fierte continuu sau întrerupt, până se evaporă excesul
de apă. Operația trebuie să se facă moderat, mai ales la
începutul fazei. Spre deosebire de gem, dulceața se fierbe
lent.
O dulceață de bună calitate este aceea care are o
anumită consistență a siropului și aceasta se realizează
numai atunci când concentrația finală este de minimum
680 refractometrice, până la 750 refractometrice maximum.

Spumarea
Este o operațiune care trebuie executată imediat
după încetarea fierberii și a doua oară, înainte de umplerea
borcanelor.

Calibrarea

Curăţarea
Această fază este foarte complexă, ca urmare a
profundelor deosebiri dintre speciile de fructe, în care
sens, se va reveni în cadrul fiecărui sortiment de dulceață.

Tratamentul contra oxidării
Având în vedere puternica acțiune de brunificare,
fructele curățate trebuie să fie tratate antienzimatic, de
obicei, cu soluții acide – 1% acid citric sau tartric, 0,1-0,5%
acid ascorbic sau 0,01% acid clorhidric, în care caz trebuie
asigurată o bună spălare a fructelor – aspecte ce se vor
trata detaliat în cadrul rețetelor de dulceață.

Divizarea sau tăierea
Această operațiune constă în tăierea fructelor sub
formă de jumătăți (caise, piersici), sferturi sau optimi
(pere), cuburi sau tăiței (gutui, pere). Divizarea și tăierea
se fac, în primul rând, cu scopul de a ușura procesul de
pătrundere a zahărului în materia primă.

Prefierberea
Constă în încălzirea șarjei până la temperatura de
fierbere și facem pauză. Acest lucru îmbunătățește
procesul de difuziune.

Difuzia
Este deosebit de importantă în procesul de
preparare a dulceței, căreia îi este specifică. În tehnologia
clasică, această fază poartă de multe ori denumirea de
omogenizare. Difuzia, deși specifică dulcețurilor, nu
apare ca fază separată în cazul sorturilor de dulceață de
trandafiri, a fructelor sub formă de tăiței și a unor fructe
de pădure.

Răcirea

Pentru dulcețuri, fructele trebuie să aibă dimensiuni
apropiate ca mărime.

Înţeparea
Pentru a ușura fenomenul de pătrundere a siropului
de zahăr și a evita zbârcirea fructelor, operațiunea
de înțepare este foarte necesară la agrișe, smochine,
gogonele, nuci verzi etc.

Opărirea
În scopul slăbirii texturii, ușurării fenomenului de
difuziune, dar mai ales eliminării unor substanțe nedorite
– la nucile verzi, coaja de portocală, lămâi – materia primă
pentru dulceață este opărită. Această operațiune este
necesară și în cazul dulceții de pere, gutui, pepene verde.
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După încetarea fierberii, vasul cu dulceață se acoperă
cu un prosop umed și se lasă la răcorit. Când dulceața
încă este călduță, se toarnă în borcane și se așteaptă să
se răcească complet; numai după aceea se pun capacele,
pentru a se evita condensul.
P.S.

Chiar Moș Curelea a zis înțelepțește:
Acel ce ia povăț nu se căiește.
De veți urma dibace ascultare,
Dulcețile nu vor găsi scăpare.
Și veți afla spre exemplificare
Dulcețuri faine, pentru lumea mare,
În numerele de revistă viitoare.
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Rarit\]i
enigmisticeX

La noi
Gheorghe NICULESCU
Cine vrea, poate să vadă:
Metri de autostradă,
Porci îmbolnăviți de pestă,
Gazați care manifestă,
Spitalu-i ca vai de el
Și școlile sunt la fel;
Trenurile vin când pot,
Șef e câte-un idiot;
În Parlament se cam doarme,
Cumpărăm numai vechi arme;
Cei ce au muncit o viață
Au bani numai de verdeață,
Iar alții, pe necinstite,
Au salarii nesimțite
Și pensii așijderea;
Nu-i doare nici undeva.

Constantin MITULESCU

Se vând pădurile Țării
Și bogățiile Mării;
Vindem la străini pământul,
Prin pungă ne bate vântul;
Țăranii nu au tractoare,
Cel sărac cu zile moare,
Dacă bani de șpagă n-are.
Prețurile se măresc,
Băncile ne jefuiesc,
Hoțomanii huzuresc;
Importăm din țări străine
Aluatul pentru pâine,
Iar pe copii, vezi matale,
I-ndopăm cu chimicale.
Ar mai fi multe de spus;
Dar mă duc la preț redus
Să cumpăr haine purtate
De cei din străinătate.
Mi se-aruncă vorbe-n vânt;
Industria-i la pământ;
Pleacă tinerii din Țară
Să fie slugi pe afară.
Politicienii fură,
Creștinii mai mult înjură...
Balamuc adevărat!
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Serghei COLOŞENCO

CĂLIN
(File din poveste)

159
Biblioteca REBUS

- 29 Editura SFERA
2020

La împlinirea a 170 de ani de la
nașterea poetului nostru național Mihai
Eminescu (15 ianuarie), Editura Sfera din
Bârlad a scos sub semnătura lui Serghei
Coloșenco, patru frumoase și interesante
lucrări enigmistice referitoare la viața și
opera marelui Poet.
„Mihai Eminescu – Codrule, MăriaTa” conține peste 50 de careuri și alte jocuri
enigmistice, majoritatea având legătură
cu titlul (Povestea codrului, Povestea teiului,
Freamăt de codru, La mijloc de codru, Luna
iese dintre codri etc.).
Volumul I din „Eminescu 39…” are
un mare număr de jocuri, toate referitoare
la scrierile unor reprezentanți de seamă
ai culturii române despre Eminescu
(Alexandru Vlahuță, Ioan Slavici, Ion
Creangă, I.L. Caragiale, Victor Eftimiu, Titu
Maiorescu, Gala Galaction, G. Călinescu,
Perpessicius, Mihail Sadoveanu și alții
până la …39; 39 reprezintă anii cât a trăit
Poetul Nepereche.
„Călin (File din poveste)” - Poemul
este redat în 13 frumoase și interesante
careuri și alte jocuri rebusiste, în placheta
cu numărul 159 a Bibliotecii Rebus.
„Mihai Eminescu” – placheta
apărută în Biblioteca Labirint, în nr. 17,
conține careuri cu definiții despre creațiile
eminesciene, altele decât cele aflate în
volumele anterioare.
Avându-le în mână nu poți să crezi
că există un om care să se aplece cu atâta
dragoste și pasiune pentru viața și opera
marelui Poet și a le transforma în jocuri
enigmistice de o mare calitate și finețe,
realizând, în acest mod, un act de cultură
complex specific genului.
Cel care se va apleca asupra lor,
având creionul în mână și bibliografia
recomandată de autor, va călători într-o
fascinantă lume eminesciană unde va simți
adierea și frumusețea codrului, șipotul
izvoarelor, povești de iubire și dragoste de
neam.
______________
* Material preluat din publicația Media Călărași,
nr.122, februarie 2020, p. 8.
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...ESCU

(fantezie)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ORIZONTAL: 1) … 2) … 3) Cămăşile şiitului! – Intrarea
în beci! – 13 numiri! 4) Nucelu science division (abr.) –
Pomi din America! – Agenţia Naţională de Privatizare
(siglă). 5) Arbuşti piperniciţi - Prinse-n setcă! – Retragere
de la oră! 6) Dau năvală peste apărători – Finalul şahului.
7) Păsări solitare – Ţară mică din centrul Europei! – Inimă
roşie la jocul de cărţi. 8) Ieşită din nas! – Limitează tirajul!
– Nu-i cea bună – Teşite! 9) Tras în piept – Băgate-n sobă!
– Metaloid cenuşiu, toxic (var.). 10) Nepuse în spatele lor! –
Scrie anevoie – A trage cu urechea. 11) ... 12) …
VERTICAL: 1) … 2) … 3) Găsite în zonă! – Individ din
neamul lui Scaraoţchi – Miez de nucă! 4) Trecute la comune
(sg.) – Vechi locuitor din nordul Mării Negre – Spus pe
loc. 5) Taraf marginalizat! – Tânăra de la stână – Cilindru
bun de pus pe cap. 6) Întăritoare pentru muşchi – Număr
mic – Restaurant modest. 7) Capetele vreascului! – Orator
antic – Avantaj. 8) Amorezi – Femeie de neam! – Abis!
9) Trase de urechi – Amerindian
din Antilele Mici. 10) Coperţi de
tabloid! – Imun fără limite! – Şipci
paralele bătute pe tavan, pe care se
prinde muruiala (sg.). 11) ... 12) …
Dicţionar: ŞUŞĂ.
P.S.: Pornind din colţul din
stânga sus în sensul acelor de
ceasornic şi urmând în spirală
traseul rasterat, veţi citi epigrama
cu titlul „Concluzie” a lui Nicolae
Ghiţescu.
Nelu VASILE – Turburea, Gorj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1) Dramaturg roman, autorul
comediei „Titanic Vals” (Tudor). 2) Postumă eminesciană
– Profesorul de geografie din „Însemnările lui Neculai
Manea”, de Mihail Sadoveanu (Leonard). 3) A oferi .
Scriitorul I. Al. . . .-Voineşti. 4) Verighetă – Lingvist şi
traducător al lui Eminescu în limba portugheză (Victor).
5) Cap de copil! – Raluca din „Floare ofilită”, de Mihail
Sadoveanu. 6) Fără însemnătate – Comedie de Tudor
Muşatescu. 7) Istoric literar român (N. N.). 8) Prima
femeie (leg.) – A regizat filmul „Marele premiu” (Maria
Callas). 9) Nichel (simbol) – Hortensia Papadat-. . . 10)
Verificare a cunoştinţelor – Colaborarea lui Sergiu
Nicolaescu la filmul „Duelul” (Margareta).
VERTICAL: 1) Remediu al
bolii. 2) Dogmă bisericească –
Podgorie. 3) Om sucit – Perioadă
de timp. 4) Bogdan Lungu –
Prima notă – Beţe! 5) Rând – A fi
la taraba pieţii. 6) Sulfură naturală
de mangan. 7) Nume masculin –
Aeroport din Norvegia (cod.). 8) E
de sus în jos! 9) Se scrie la rând!
10) Zece sute! 11) Unu şi unu!
Dicţionar: ECO, COP, ENGN.
Serghei COLOŞENCO

IZOLARE

(Criptografie: 1-1, 6, 2, 4)

S N N
T

T

DEZLEGĂRILE: Viziune privind viaţa noastră: AFOSTOVIATAC – CINAFACUTDIU – II – T – S – BE – NM – NSD – MERI – ANP – TARSI – ETC – OA
– ATACANTI MAT – CUCI – RO – CUPA – NS – TJ – REA – TT – AER – OB – ARSEN – MD – ABIA – AUZI – ATUCERTAISIC - NICINTUABANI (A fost o
viață cumpătat,/ Nici n-a băut, nici n-a mâncat,/ Nici n-a făcut din noapte zi/ Și a trecut de sută!... Și!?). …Escu: M, MUSATESCU,ECO, ILIESCU, DA,
BRATESCU, INEL, BUESCU, COP, VASESCU, ANODIN, ESCU, M, CONDEESCU, EVA, DINESCU, NI, BENGESCU, TEST, ANESCU; Izolare: S-A RETRAS ÎN SINE.
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LITERARĂ
1

2

3

4

5

6

7

ANAGRAME ANAGRAMATE
8

9

1

10 11

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

ORIZONTAL – Scriitori români: 1) Calistrat şi Nicolae. 2)
Felix şi Olga. 3) George şi Nicolae. 4) Tiberiu şi Mircea. 5)
Valeriu. 6) Ion şi Doina. 7) Marin. 8) Iulian şi Ioan. 9) Nicolae
şi Nicuţă. 10) Traian, Corneliu şi Pavel. 11) Iuliu şi Savin.
VERTICAL: 1) însuşiri naturale – Protecţie (înv.). 2) Odată,
poetic – Grapă. 3) Poet din Bacău (Ovidiu) – Anatomie
(abr.). 4) Teren de sport – Esenţă de cireş! 5) Constelaţia
Scutul lui Sobieski (abr.) – Nume de câine – Lidia Ursu.
6) Necredincioase – Căi de străbătut. 7) V eseli – Râu în
Germania. 8) Bold – Neomenos. 9) Scandalagiu – Leliţă
(reg.). 10) Ibidem (abr.) – Însemnat pe hartă. 11) Ţesală
pentru animale (pl.) – Listă de bucate (var.).
Dicţionar: OGUR, PUFI, AUB, DADA.
Serghei COLOŞENCO

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

ORIZONTAL: 1)ÎNSUMA – CIUŞ. 2)MISĂ – ZAIBĂR. 3)
OBLICĂ – NOTĂ. 4)RAI – TĂU –
UED. 5)ÎNŞIRA. 6)LIANĂ – AVERI.
7)OPTICI. 8)GĂI – REA – AUT. 9)
ICRE – GRAŢII. 10)DIACON – ETIC.
11)LATE – ETERIC.
VERTICAL: 1)MACI – ARMATĂ. 2)
RAMOLI – NEGA. 3)LAŞI – COPILĂ.
4)SUI – NAI – IED. 5)EBRAIC. 6)
BĂIAT – EROIC. 7)RUTINĂ. 8)ZĂU
– IVI – TEI. 9)CĂSUŢĂ – GREU. 10)
DORI – CÂRÂIT. 11)ESENŢĂ – CITA.

(Biverb eliptic anagramat: 6 + 3 + (3) = 5, 6)

POEZII DE
MIHAI
EMINESCU

Costel FILIUŢĂ
Triverb anagramat:
1, 5, 2, 1, 2, 1 = 5, 2, 5)

(Rebus anagramat: 2 + 3 + 4 + 4 + 2 = 2, 4, 3, 6)

LITERARĂ: HOGAS, LABIS, ADERCA, CABA, RANETTI, TIC, UTAN, ELIADE, R, RAPEANU, L, ITU, U, RUSTI, A, IFRIM, R, OLARIU, ADAM, GANE, TANASE,
UBA, LEU, DAN, RATIU, BRATU.ANAGRAME...: MISUNA, UCIS, IMAS, BIZARA, COLIBA, ATON, ARI, ATU, UDE, ARINIS, ALANI, IVARE, PICOTI, AGI, ERA,
UTA, RECI, IRIGAT, ANODIC, TECI, TALE, ETERIC. POEZII: NUMAI POETUL (motani + lup + leu). INGER SI DEMON (M negri în O de S). DE CÂTE ORI,
IUBITO... (oi + ied + cerb + tatu + oi).
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ASPECTE DIN „VIAŢA NOASTRĂ”
ÎN VIZIUNEA EPIGRAMIŞTILOR ROMÂNI
Selecţie de Nelu Vasile - NEVA

Condiţia bunăstării
Trăi-vom într-o ţară brează
Şi-om duce-o-mpărăteşte toţi,
Când braţul legii egalează
Lungimea mâinilor de hoţi.
Gheorghe ŞCHIOP

Morţii
Resemnaţi, ce nu acuză
Lipsuri, bani, necazuri, boală
Şi-n tăcerea lor refuză
Ierarhia socială.
Laurian IONICĂ

Gripa
Ne-am transformat fără de vină
Abandonând străvechi canoane:
E aviară? E porcină?
Nici boli nu mai avem umane!
Corneliu ZEANĂ

Visul unui bugetar
Ca bugetar mai vreau atât:
Un vin de soi să mai apuc
Şi cu femei să mor de gât…
Dar şi cu cei ce ne conduc.
Nichi URSEI

Singura soluţie
Pe străbunul nostru plai
Poate-nlătura necazul
Doar un rege ca Mihai…
Însă ca Mihai Viteazul!
Ionel IACOB-BENCEI

Cresc pensiile agricultorilor
Pensioara lor cea nouă
Nu-i de neglijat defel,
Iată, le-a crescut cu două
Legături de pătrunjel.
Constantin CRISTIAN

Integrare
Ce înseamnă integrare?
Soarta unui peşte mic
Care-n gât la unul mare
Avansează câte-un pic.
Georgeta TRETELNIŢCHI

Unor constructori
Cărămizi la terminare
Stau în vrac lângă clădire;
De-ar trăi Ştefan cel Mare
Ar avea de-o mănăstire.
Ştefan MARINESCU

Efectele tranziţiei
Costumul meu luat în rate,
S-a cam rărit în tur şi-n coate
Şi simt de-o vreme pe la spate
Cum bate vânt de libertate.
Virgil PETCU

Nivelul de trai
Cu traiul, parcă-i un făcut,
În vremea asta capricioasă,
An de an a cunoscut
O scădere… „sănătoasă”.
Mircea URSEI

Alegere
Decât prin urbe cu scandal,
Cu existenţa în pericol,
Mai bine-n satul meu natal
Chiar dacă n-am un rol agricol.
Vasile-Til BLIDARU

Chilipir rusesc
Când crapă pietrele de ger
De la Napoca la Callatis,
Un preţ enorm pe gaze cer,
Iar Crivăţul ni-l dau pe gratis.
Dan CĂPRUCIU

Invocaţie
Popor român mult talentat,
Ai merita o altă soartă,
De vreme ce ai transformat
Chiar şi corupţia în artă!
George CORBU

Concurs de angajare
Comisia de ingineri
Venită de la minister
A stat întreaga zi de ieri
Să angajeze-un gunoier.
Mihai DANIELESCU

„Graba strică treaba”
Zicala n-are tâlc ascuns
Şi-o spun acum, cu elocvenţă:
Noi la dezastru am ajuns
Prin Ordonanţe de urgenţă!
Gheorghe CONSTANTINESCU

Fiscalitate
Trăim vremuri minunate
De belşug, că vorba aia
Încă-s neimpozitate
Ceaţa, aerul şi ploaia.
Corneliu VASILE

Starea naţiunii
O stare jalnică de criză,
În care se disting, pe faţă,
Corupţia, ca o deviză,
Iar sărăcia – mod de viaţă.
Valerian LICĂ

Preşedintele la TV
Ascultând pe preşedinte
Cum din două, trei cuvinte
Spune numai nesărate…
Preferăm publicitate.
Dumitru BOTAR

Prudenţă
Deşi Guvernul actual susţine
Că ne va scoate din recesiune,
Eu, sincer ca să fiu, nu prea aş vrea;
Mă tem să nu ne bage-n altceva!
Nicuşor CONSTANTINESCU

Adevăruri
Nu toate-averile-s comoară,
Nu orice piatră este stâncă,
Nu toate păsările zboară,
Nu tot ce zboară se mănâncă.
Mircea IONESCU-QUINTUS
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SPORT
Florian PRICOP

Bârladul şi jocul de rugby
Pentru iubitorii sportului cu balonul oval prezentăm
un material jurnalistic apărut în gazeta „Sportul popular”,
în decembrie 1958, sub semnătura lui Tiberiu Stama.
Pasiunea bîrlădenilor pentru rugbi a fost
răsplătită: Constructorul a intrat în prima categorie a
ţării
„În primăvara acestui an (1958), pe stadionul
Tineretului din Bîrlad, 4000 de spectatori urmăreau un
cuplaj rugbistic de bună calitate, în care evoluau, alături
de echipa locală Constructorul, campioana ţării C.F.R.
Griviţa Roşie, echipa C.C.A. şi formaţia ieşeană C.S.M.S.
- Nu prea îmi vine să cred că un număr aşa mare de
spectatori cunosc rugbiul. Mai probabil e că bîrlădenii nu
au avut cu ce să-şi omoare timpul liber înainte de masă,
ne spunea zîmbind, la terminarea cuplajului, fundaşul
ceferist Buda. Reflecţia lui nu era - de fapt - întemeiată.
Spectatorii care urmăriseră cele doua partide nu se
dovediseră deloc novici în aprecierea diferitelor faze ale
acestui joc; dimpotrivă, reacţionînd cu aplauze frenetice la
unele subtilităţi tehnice ale lui Ţibuleac, Penciu sau Viorel
Moraru, dovediseră cu prisosinţă că veniseră la stadion
pentru că, realmente, îndrăgesc rugbiul….
…De atunci, ori de cîte ori mi s-a ivit prilejul, am revenit
la Bîrlad cu satisfacţia de a revedea acolo un număr aşa de
mare de iubitori ai rugbiului şi o echipă – Constructorul –
care, etapă de etapă, se anunţă drept o pretendentă sigură
la un loc în „A”. Recent, tot la Bîrlad, am urmărit la lucru
echipa locală în faţa unei alte formaţii valoroase, Petrolul

Ploieşti. Spectatorii, în acelaşi număr impresionant, şi-au
încurajat echipa, i-au dat – cum se spune – „aripi” şi s-au
bucurat la urmă împreună cu jucătorii, de victoria realizată.
În cabine, un jucător ploieştean mărturisea: „Nu-mi pare
rău că localnicii au cîştigat. Au fost mai buni, au luptat
cu mai multă convingere. Şi în plus au un public priceput,
care îşi susţine cu multă căldură echipa. N-am întîlnit aşa
ceva în nici un oraş din ţară!”. Aceasta reflecţie avea să ne
fie întregită de o constatare făcută a doua zi, în vizita la
I.D.M.S.-ul din localitate: toate cele 400 regulamente ale
jocului de rugbi fuseseră epuizate, la fel ca şi cele cîteva
publicaţii de specialitate.
Cînd vă înapoiaţi la Bucureşti – ne spunea responsabilul
magazinului – vă rog să arătaţi cît de solicitat este
regulamentul acestui sport. Zilnic trec pe la noi cetăţeni care
ne asaltează cu întrebarea: cînd sosesc noile regulamente?...
Pînă acum peste 1000 de cereri !”
Administratorul hotelului în care locuiam, ne dovedise
în cîteva rînduri că se pricepe la sport şi, mai ales, la rugbi.
– Cum îţi explici d-ta marea pasiune a bîrlădenilor
pentru acest sport?
– Foarte simplu. Localnicii s-au cam săturat de fotbal,
mai bine-zis de comportarea inconstantă a echipei Dinamo
Bîrlad. În schimb, simpatia de care se bucurau cîndva
fotbaliştii de la Dinamo, se îndreaptă astăzi către rugbişti.
Băieţii de la Constructorul ne-au prilejuit un şir de satisfacţii:
nici un meci pierdut acasă şi rezultate bune în deplasare. Ei
sînt astăzi îndrăgiţi, stimaţi, apreciaţi !
Am cunoscut mai aproape şi pe băieţi… Mai întîi la
locurile lor de muncă, pe şantierele Întreprinderii nr. 2

1958. După ieşirea din
spital (se vede piciorul în
gips), antrenorul Ţenescu
analizează comportarea
echipei în lipsa sa. În fundal:
M. Paiu şi Gelu Melinte. Se
mai văd: Mirea, Păun, Ardöi,
Mănescu, Zbîncu, Pitrop,
Turlacu, Calalb.
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Montaj, răspîndite pe întreg oraşul. Sînt într-adevăr, foarte
tineri: utemiştii Laurenţiu Cosma, Ilie Pascal, Mircea Paiu,
Viorel Călin, Ioan Alexandru, nici n-au împlinit 22 de ani,
ceilalţi rar depăşesc 26... Vezi la fiecare dorinţa de a munci
cu sîrg, de a fi mereu în fruntea întrecerilor organizate în
producţie. Aşa cum este cazul mecanicilor Carol Ardöi şi
Gh. Calalb, a muncitorului Gh. Vasiliu, a inginerului Gh.
Melinte. „Sînt oameni de nădejde, rugbiştii noştri”, ţine să
ne spună tov. Dumitru Bostaca, secretarul organizaţiei
de partid din întreprindere, pe care l-am întîlnit la unul
din antrenamente. De cum am înfiinţat secţia, nu-mi
amintesc să fi avut vreun necaz cu ei. Conştiincioşi, modeşti,
disciplinaţi, tinerii noştri rugbişti sînt un exemplu pentru
sportivii din întreg oraşul!”
De la antrenorul Nicolae Balcan aflăm alte amănunte
interesante: cum a luat fiinţă secţia (cu doi ani în urmă), de
interesul pentru rugbi manifestat de numeroşii muncitori
şi tehnicieni din întreprindere, de orientarea către un joc
strict ofensiv, de preocuparea pentru un joc corect, în
limitele regulamentului.
„Dacă veţi cerceta foile de arbitraj, veţi vedea că în
meciurile desfăşurate la Bîrlad n-a fost nici un jucător
accidentat. De bună seamă că şi acest fapt a contribuit
la ridicarea prestigiului rugbiului în ochii sportivilor din
localitate. Rugbiul este, într‑adevăr un sport al bărbăţiei,
al curajului. El presupune nu numai forţă şi rapiditate, ci şi
îndemînare şi o nesfîrşită gamă de subtilităţi tehnice, care,
bineînţeles, şi aplicate, încîntă ochiul spectatorului. Jucînd
astfel am avut şi satisfacţia obţinerii de rezultate bune, fără
a alerga însă după ele, fără a fi pentru noi o obsesie. În plus,
am înregistrat şi bucuria de a fi dat lotului de tineret a ţării
doi dintre jucătorii noştri de bază, Paiu şi Mănescu, iar recent,
naţionalei pe Melinte, care a şi jucat la Catania, împotriva
Italiei”.
– Şi perspectivele?
– Pentru început ne-am mulţumi să realizăm
performanţa celeilalte echipe din regiunea Iaşi. C.S.M.S., de
menţinerea în prima categorie de rugbi a ţării şi apoi, în anii
viitori… dar mai bine să lăsăm ca faptele să vorbească...”
În această ediţie de campionat, constructorii
evoluează pe prima scenă valorică a ţării alături de echipe
consacrate, fiind a doua reprezentantă a Moldovei la acest
nivel. La finele turului, Constructorul ocupă poziţia a VI-a în
clasament, dând speranţe iubitorilor de rugby din Bârlad

pentru un frumos final de campionat. Nu a fost să fie aşa
pentru că o serie de jucători au plecat odată cu mutarea
şantierului în altă zonă a ţării, o parte dintre jucătorii
militari s-au liberat, iar fondurile începeau să fie din ce
în ce mai puţine, deşi echipa a avut o evoluţie bună în
prima parte a campionatului. Aşa că retrogradarea a fost
iminentă.
Peste câţiva ani, în primul eşalon al ţării va evolua
aceeaşi echipă, dar cu un alt nume: „Rulmentul”.
Componenta Diviziei „A”:
1. Progresul Bucureşti
2. CFR Griviţa Roşie
3. Dinamo Bucureşti
4. Ştiinţa Bucureşti
5. C.C.A. Bucureşti
6. Metalul Bucureşti
7. Ştiinţa Cluj
8. Ştiinţa Timişoara
9. Ştiinţa Petroşani
10. C.S.M.S. Iaşi
11. Petrolul Ploieşti
12. Constructorul Bârlad
Lotul folosit:
Gheorghe Dobrescu
Iulian Brăescu		
Gheorghe Vasiliu
Nicolae Cheleş
Mihai Popa
Vasile Aelenei
Anton Grandore
Mihai Partene
Laurenţiu Cosma
Aurel Stanciu
Ilie Pascal
Nicolae Duţă
Gheorghe Bănceanu
Ioan Alexandru
Dumitru Năstruţ
Emil Gîdei
Ioan Patrichi
Eugen Gîdei
Carol Ardöi
Ioan Dănilă
Gheorghe Scobercea
Viorel Călin
Mircea Paiu
Cornel Văleanu
Nicolae Balcan
Mircea Mănescu
Gheorghe Melinte
Ion Zbîncu
Au mai făcut parte din lot: Zbîncu, Păun, Melinte
(internaţional), Calalb, Giugiuc (internaţional la lotul de
tineret), Glavasky (internaţional), Pitrop şi Negrilă.
Antrenori: Dragoş Ţenescu şi Nicolae Balcan.

1960, echipa după partida cu
Ancora Galaţi; rândul de sus:
Călin I, Dobrescu, Vasiliu,
Bălean, Călin II, Gîdei, Paiu,
Pascal, Partene; rândul de
jos: Popa, Grandore, Cosma,
Stanciu, Dănilă, Ardöi,
Bănceanu, Alexandru.
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Scrisoarea Elenei Cuza cu ocazia funeraliilor de la Ruginoasa.
Ziarul „Semănătorul“, 17.VI.1873

195 de ani de la naşterea
Doamnei Elena Cuza (17 iunie 1825 - 2 aprilie 1909)
„Sufletele mari trăiesc în trupuri
firave, că prima Doamnă a Principatelor
Unite, Elena Cuza, a fost o femeie
emblematică a familiei şi Ţării sale, Epoca
Unirii şi a reformelor lui Alexandru Ioan
Cuza având o componentă feminină, uitată
sau ignorată astăzi... Ferice de popoarele
care au asemenea oameni, pentru că prin ei
supravieţuiesc şi se legitimează în istorie.“
Dan Prodan

