
um bine ştiţi, prima şedinţă a 

Cenaclului „Drum” a cuprins 

şi prezentarea cărţii jurnalistului 

Gabriel Argeşeanu. S-a vorbit 

chiar şi despre un alt format. 

Rămâne ca timpul să hotărască.

Ei bine, în introducerea 

a c e s t e i  î n t â l n i r i  a u  f o s t 

proiectate două înregistrări 

video: un interviu cu poetul Paul 

Amet şi reportajul lansări i 

primului volum al „Dialogurilor 

convexe”. O să mă opresc doar o 

cl ipă asupra acestui ult im 

moment.

Au trecut de atunci 14 ani. 

Dintre participanţi, unii nu mai 

sunt printre noi, ceilalţi îşi duc 

povara anilor fiecare după 

puteri. Dar au rămas cărţile, 

picturile, creaţia artistică, într-un 

cuvânt. Orice chip vedeai, 

memoria aducea în prezent titlul 

unui volum de versuri sau 

roman, sau imaginea unui 

tablou. Nu poţi să te extragi 

acestei forme de (re)memorare 

care funcţionează întotdeauna, 

lăsând în urmă doar o dâră 

subţire de melancolie care 

devine podul de trecere dintre 

fiinţă şi spiritul ei. Memoria 

păstrează creaţia ca singura 

formă a veşniciei pe care a 

descoperit-o omul. Este fărâma 

lui de divinitate.

Liviu Comşia 
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„Şcoala de literatură de la Roşiori”
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Într-o vreme în care tot mai multe 
voci anunţă în tonuri mesianice 
dispariţia cărţii în formatul clasic, iar 
realitatea ne oferă destule semne, cu 
spijinul Consiliului Local al Municipiului 
Roşiorii de Vede, a fost reluată, anul 
trecut, editarea Colecţiei „Drum”, 
colecţie de carte iniţiată în perioada 
interbelică cu cele opt volume, urmată 
apoi de cea iniţiată şi coordonată de 
scriitorul şi jurnalistul Florin Săvoiu între 
anii 1999-2007. Iată că acest şir al 
cărţilor, care poartă pecetea spiritului 
roşiorean, a revenit în actualitate, 
încercând să impună o nouă direcţie în 
cultura scrisă a oraşului. Se pare că a şi 
izbutit fiindcă nu demult a ieşit de sub 
teascurile Editurii „Tipoalex” volumul cu 
numărul 10. O scurtă ochire, cum ar zice 
un clasic, se impune:

1 .  Car tea  de  debut  cu  t i t lu l 

„Popasuri la Canossa”, semnată de 
Liviu Comşia este una de recitire a 
operelor a trei scriitori roşioreani care au 
izbutit să treacă graniţa judeţului 
Teleorman spre cunoaşterea naţională. 
Este vorba despre scriitorii Nicolae 
Lupu, Al. Popescu Tair şi Eugen 
Delcescu.

2. A urmat studiul istoricului Florin 
Iordăchiţă „A fost Mareşalul Ion 
Antonescu manipulat de Hitler?” 
Este vorba despre o perioadă din istoria 
naţională şi personajele ei extrem de 
controversate asupra cărora încă nu s-a 
ajuns la o părere comună dreaptă, 
reală, în dimensiunile impuse de 
evenimente. Istoricul care face parte din 
noul val de istorici se angajează în 
dezbatere fără inhibiţii, analitic, sobru, 
căutând noi sensuri şi noi perspective.

Liviu Alexandru

Colecţie a 
spiritului roşioreanMarţi, 10 februarie, în organizarea 

Primăriei Municipiului și a Spitalului 
Caritas, în colaborare cu Institutul 
Auxologic Italian din Milano, la Roşiorii 
de Vede s-a desfăşurat simpozionul 
med ica l  „Sănă ta te  pen t ru  to ţ i ” . 
Evenimentul, ce a făcut parte din 
manifestările prilejuite de a doua ediţie a 

Zilelelor medicale roşiorene, a adus în 
atenția medicilor şi invitaţilor, români şi 
italieni, noutăţile privind managementul 
şi aprecierea determinismului genetic al 
unor afecţiuni  cardio-vasculare şi 
metabolice. 

Gabriel Argeșeanu

Zilele medicale roşiorene

Continuare în pagina 8
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Într-un interviu acordat, în 1999, lui 
Gabriel Argeşeanu, poetul Paul Amet 
vorbea despre „şcoala de literatură de la 
Roşiori”. A urmat apoi un reportaj video 
despre lansarea primului volum de 
interviuri „Dialoguri convexe” de Gabriel 
Argeşeanu, întâmplată cu 14 ani în 

urmă, la care au participat, printre alţii: 
Ion Hogaş, Domniţa Neaga, Marin 
C o d r e a n u ,  P a u l  A m e t , 
Romulus Sălăjan, Vasi le 

Berlic, Florian Troscot, Iulian Bitoleanu, 
Constantin T. Ciobotaru, Gheorghe 
Stroe, Florin Săvoiu, Iulian Chivu…, 
adică întreaga „şcoală” despre care 
vorbea cu câţiva ani înainte poetul Paul 
Amet. Este, la urma urmelor, vorba 
despre un capitol de istorie literară 

roşioreană, care demonstrează din plin 
că aserţiunea poetului este adevărată.

Liviu Alexandru

Cenaclul „Drum”

Continuare în pagina 8

Colecţia „Drum”,
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La început, piesele care acopereau capul 
aveau doar un rol practic-utilitar, de protejare 
împotriva condiţiilor neprielnice ale mediului. 
Cu timpul acestea au căpătat şi o valoare 
artistică, ornamentală. Dar dincolo de funcţia 
practico-utilitară şi de cea estetică, în 
mentalitatea colectivităţii rurale, găteala 
capului indica apartenenţa la o anumită 
comunitate, desemnând vârsta, starea civilă, 
socială şi materială a purtătoarei. Astfel, pentru 
fiecare etapă a vieţii, existau norme bine 
stabilite în ceea ce priveşte 
p i e p t ă n ă t u r a  ş i 
acoperământul capului. Dacă 
vara, în zilele de sărbătoare, 
fetele puteau purta capul 
descoperit, intrarea în rândul 
nevestelor era marcată prin 
schimbarea pieptănăturii şi 
învelitul capului de către naşă. 
Din acel moment, femeile nu 
mai  puteau pur ta  capul 
d e s c o p e r i t  î n  n i c i  o 
împrejurare a vieţii lor.

Dintre învelitorile de cap nelipsite la femei 
erau maramele sau ştergarele de cap. Anul 
trecut, Muzeul de Istorie „Petre Voivozeanu” şi-
a îmbogăţit colecţia cu patru astfel de marame. 
Maramele au fost donate, alături de alte 
obiecte, de doamna Victorina-Izabella 
Stănescu din Roşiorii de Vede, care le-a 
moştenit de la bunicii domniei sale. Localitatea 
de provenienţa acestor marame nu este 

cunoscută. Totuşi, este foarte posibil ca ele să 
provină din satul Albeşti, unde Mitroi F. 
Nicolae, bunicul donatoarei, a fost preot.

Fiind ţesute în război, din borangic, fiecare 
dintre aceste marame este un exemplu de 
performanţă tehnologică şi măiestrie artistică.

În articolul de faţă ne vom limita la a 
prezenta doar una din aceste marame. De 
formă dreptunghiulară, marama are lungimea 
de 2,30 m şi lăţimea de 0,55 m, dimensiuni 
atipice pentru marama teleormăneană. 

Culoarea este alb-gălbui, 
c u l o a r e a  n a t u r a l ă  a 
borangicului. Decorul este 
amplasat pe toată suprafaţa. 
Câmpul este ornamentat cu 
vergi transversale realizate 
pr in  tehnica a lesulu i  cu 
găurele. La extremităţi sunt 
câte trei registre, despărţite 
între ele de câte trei vergi. 
Registrul din mijloc este mai 
î n g u s t  ş i  a r e  u n  d e c o r 

geometric, celelalte două, care îl încadrează, 
sunt mai late şi au motive florale stilizate. 
Capetele se termină cu firele libere ale urzelii.

Marama, împreună cu tulpanul cu colţişori, 
vine să completeze costumul popular din zona 
etnografică a Teleormanului, îmbogăţind 
repertoriul creaţiei ţărăneşti cu motive 
decorative originale, de o deosebită valoare 
plastică.

Vera Cojocaru

Trãire creºtinã

,,Sunt copilul lui Dumnezeu și al 
părinților mei” (cls. Pregătitoare), ,,Bilbia 
ne vorbește despre oameni credincioși” 
(cls. I), ,,Ajutorul  oferit celorlați, semn al 
iubirii față de Dumnezeu” (cls. a II-a), 
,,Sărbătorile religioase, momente de 
bucurie sfântă” (cls. a III-a), ,,Marea 
poruncă a iubirii” (cls. a IV-a), ,,Creștinul, 
în școală și în societate” (cls. a V-a), 
,,Binefacere şi recunoştinţă - Vindecarea 
celor 10 leproşi”(cls a VI-a), ,,Puterea 
credinței și a prieteniei- vindecarea 
paraliticului din Capernaum” (cls a VII-a), 
,,Imnul dragostei creştine (I Corinteni, 
cap. 13)” (cls a VIII-a). 

Am selectat de la fiecare nivel de 
studiu câte o temă din Programa analitică 
pentru disciplina religie, cu regretul că nu 
pot să le scriu pe toate, însă fiecare dintre 
dumneavoastră se poate documenta 
asupra problemei. De ce am făcut 
aceasta? Deoarece cred că orice părinte 
care-și iubește copilul își dorește ca în 
sufletul acestuia să îi sădească valori 
precum cele cuprinse în temele precizate. 
Iar dacă mai adăugăm la acestea și 
mode le le  v i i  de 
viață pe care ni le 
oferă sfinți precum 
S f .  N i c o l a e 
dăruitorul, Sf. Vasile 
–  p r i m i t o r u l 
s t r ă i n i l o r ,  a l 
o r f a n i l o r  ș i  a l 
b o l n a v i l o r , 
î n ț e l e g e m  c e 
bogăție de valori 
educaționale pune 
î n  f a ț a  o c h i l o r 
copiilor noștri ora de 
religie.

Desigur că toate aceste valori sunt 
prezentate ca f i ind după voia lu i 
Dumnezeu, despre care copiii sunt 
încurajați să afle mai multe, așa încât să 
fie convinși și conștienți de valoarea lor 
perenă. Înțelegând aceasta vor dori să și 
le însușească atât ca fii ai lui Dumnezeu 
cât și ca membrii ai Bisericii Sale și ai 
societății . Educația realizată în lumina 
mora le i  c reș t i ne  se  va lo r i zează 
exponențial, așa încât tânărul va ști 
întotdeauna că dincolo de imperfecțiunile 
legilor omenești, dincolo de relativitatea 
unor ideologii, valorile însușite la ora de 
religie nu-și pierd niciodată actualitatea, 
pentru simplul fapt că Cel care le-a dat, 
,,Hristos este același: ieri, azi și în 
veac”(Evrei 13, 8). Conștientizarea 
acestei  real i tăț i  este cu atât mai 
importantă cu cât în lumea tot mai 
desacralizată și mai secularizată (mai ales 
cea occidentală) mulți tineri sunt derutați 
și confuzi, deși nu le lipsește nimic din 
punct de vedere material. Asta poate și 
din cauza faptului că au pierdut  simțul 
sacrului şi al comuniunii spirituale 

profunde la nivel de individ, familie şi 
societate, după cum remarcă unii 
sociologi contemporani. Astfel, conform 
unor organe de presă peste 4000 de tineri 
occidentali s-au înrolat voluntari în ultimii 
ani în organizațiile teroriste islamice, pe 
care nu vreau să le mai amintesc. Am 
adus aceste aspecte în discuție pe fondul 
dezbaterilor pe tema prezenței religiei în 
școală. Adversarii atei și orbiți de 
materialism, uită că degeaba ești tobă de 
știință dacă folosești aceasta nu pentru 
binele social, ci pentru teroare, nu pentru a 
construi, ci pentru a distruge. Dealtfel, 
sunt ferm convins că teroriști i  au 
specialiști foarte buni atât în domeniul 
fizicii, cât și al informaticii și altor științe. 
Cu toate acestea, îi dezaprobăm tocmai 
pentru că nu au înțeles voia lui Dumnezeu: 
să folosească acele cunoștințe pentru 
viață și nu pentru moarte. Iată de ce 
valorile despre care am vorbit sunt atât de 
importante și se cer transmise copiilor și 
tinerilor cu multă insistență și forță de 
convingere! 

Desigur că, la fel cum se întâmplă în 
toate domeniile, nu 
toți elevii sunt la fel 
de receptivi și, prin 
urmare, nu aplică 
cele învățate. Din 
acest motiv este 
nevoie ca familia să 
sprijine demersul 
e d u c a ț i o n a l  a l 
p ro feso ru l u i  de 
religie, așa încât 
sămânța răsădită 
să crească și să 
aducă roade. Iar de 
aceste roade se vor 

bucura peste ani, în primul rând părinții.
În concluzie, nu numai că ora de religie 

urmărește zidirea sufletească a copiilor și 
t iner i lo r,  c i  ea va lor izează toate 
cunoștințele dobândite la celelate 
discipline, așa încât lumea mai bună pe 
care ne-o dorim cu toții să fie tot mai 
posibilă. 

P. S. Pentru cei care nu știu sau se lasă 
pradă dezinformărilor, se cuvin și aceste 
precizări: deși religia este disciplină în 
trunchiul comun, NICIODATĂ nu a fost 
obligatorie, dovadă faptul că la TOATE 
școlile din țară sunt o mulțime de copii și 
tineri care nu frecventează această oră!!! 

P. P. S. Celor care aduc ,,argumentul” 
Uniunii Europene, le spunem adevărul 
acesta:  în 18 din cele 27 de ţări ale Uniunii 
Europene predarea cunoşt in ţe lor 
religioase este obiect obligatoriu de 
studiu, iar în 8 state acest obiect este 
învăţat ca disciplină facultativă. Doar în 
Franţa e interzisă, iar ce s-a întâmplat de 
curând, pe fondul intoleranței religioase, 
știm cu toții!

Pr. Emilian Cîrnaru

Directorul Direcþiei pentru Culturã, Educaþie, Creaþie ºi Sport
Aurelia Bãrbuþ

CINE VREA ÎNDEPĂRTAREA 
COPIILOR NOȘTRI  DE DUMNEZEU?

MARAMA

EVENIMENT CULTURAL LA RÂMNICU VÂLCEA
Suntem datori, atât cât ne dictează stropul 

de spirit pe care îl mai avem, să salvăm de la 
uitare şi să fixăm în memoria timpului 
momentele care ne pricinuiesc bucurie, atât 
nouă, personal, cât şi celorlalţi, dacă nu, 
chiar... mai ales celorlalţi. În peregrinările 
noastre prin lume, prin viaţă, printre oameni, 
trăim uneori clipe unice, cu care nu ne mai 
întâlnim a doua oară, şi, atunci, simţim nevoia 
de a le împărtăşi, indiferent de felul în care vor 
fi primite: cu o apreciere sinceră, sau 
r id i cu l i za te  ş i  l ua te  în  ze f lemeaua 
caracteristică mediocrităţii...

Biblioteca judeţeană, „Antim Ivireanu” din 
Râmnicu Vâlcea s-a dovedit neîncăpătoare în 
ziua de 22 ianuarie, a.c., când a avut loc 
lansarea cărţii de proză scurtă,  Povestiri din 
veacul ce trecu, a scriitorului teleormănean, 
Ion Drăghici, membru al Asociaţiei Culturale „ 
Mileniul 3”.

Printre personalităţile literare, invitate să 
vorbească despre carte, s-au numărat 
scriitorii vâlceni: Mihai Sporiş, Ion Soare 
(Vicepreşedinte la Forumul Cultural din 
Vâlcea), Nicu Cismaru ( Preşedintele 
Societăţ i i  Cul tura le „  Anton Pann”) , 
moderatorul activităţii. De la Asociaţia 
Culturală „ Mileniul 3 ” din Roşiorii de Vede, au 
fost invitaţi şi au vorbit despre volumul de 
povestiri, prozatorul Constantin T. Ciubotaru 
(Preşedintele Asociaţiei) şi poeta Domniţa 
Neaga.

Evenimentul cultural de la Râmnicu 
Vâlcea a fost îmbogăţit cu câteva reuşite 
momente  a r t i s t i ce .  Ac to ru l  Cr is t ian 
A lexandrescu  a  lec tu ra t  f ragmente 
edificatoare din cele mai impresionante 
povestiri ale volumului, iar Gigi Poşircă a 
interpretat rolul celor două personaje, Vasile 

şi Gheorghe, din povestirea Vasile. Soprana 
Monica Scurtu şi Elena Drăghici (recunoscută 
pentru vocea de excepţie), acompaniate la 
pian de tânăra pianistă Irina Stratulat, au 
încântat pe invitaţii care le-au răsplătit cu 
ropote de aplauze, momentul muzical de o 
aleasă sensibilitate, în aranjamentul scenic  
al pianistului Gelu Stratulat, ridicând sala în 
picioare... 

La evenimentul literar, pe lângă soţia 
scriitorului au participat şi cei doi fii ai 
acestuia: Iuliu şi Horia. De asemenea, au fost 
prezente personalităţi din media vâlceană, 
real izatoarea de televiziune, Violeta 
Scrociob, personalităţi polit ice şi din 
administraţia locală, cadre didactice, elevi, 
prieteni ai scriitorului.

În cuvântul lor, vorbitorii au discutat 
obiectiv despre cartea Povestiri din veacul ce 
trecu, majoritatea observând maturitatea 
autorului, deşi se află la prima carte de proză. 
S-a punctat ideea că I. Drăghici este un 
scriitor realist, cu un puternic spirit critic şi 
umoristic. S-a vorbit despre o tehnică narativă 
originală, despre valoarea expresivă a 
textelor epice, despre ineditul unor situaţii 
narate... S-au făcut observaţii asupra 
personajelor puternic individualizate, unele 
dintre ele având caracteristicile multor 
oameni din realitatea înconjurătoare.

Întâlnirea de suflet, pe tărâmul literaturii, 
de la Râmnicu Vâlcea, deschide perspectiva 
unor întâlniri viitoare, deoarece Societatea 
Culturală „ Anton Pann” şi Asociaţia Culturală  
„Mileniul 3” au în vedere încheierea unui 
protocol de parteneriat, prin care să se 
deschidă un front de activităţi culturale 
comune...

Florica Neaga

Valori ale patrimoniului roşiorean

Dimineața
Vineri, 6/7 februarie, noaptea, a nins, 

depunându-se circa 15 cm grosime de 
zăpadă, încărcată cu multă apă. În 
noaptea de duminică, 8/9 februarie, s-au 
mai depus 5 cm de nea afânată.

A fost urmarea celui de-al treilea front 
de aer al unei mase de aer rece în această 
iarnă „toamnă”, ce a albit pământul, ce a 
mai scăzut temperatura, la -8.

La prânz
În curtea Școlii Gimnaziale „Dan 

Berindei”, denumită așa din toamna lui 
2013, am văzut ridicați pe verticală stâlpii 
din fier beton ai unei viitoare săli de sport.

De ce nu i s-a alocat un alt teren? Fosta 

școală nr.4, intrată într-un con de umbră, 
va avea la propriu umbră în partea sa 
răsăriteană. Dar sper să contribuie mai 
mult decât cele două săli existente în oraș 
la ridicarea prestigiului sportului roșiorean, 
ca în secolul al XX-lea.

În amurg
Pe la mijlocul verii trecute, a fost 

desființată ultima barieră cu brațele lungi, 
manuală, CFR, de pe strada Dunării. Îi 
poartă numele afișele de pe parbrizul 
microbuzelor ce circulă pe traseul Gară-
Centru-Barieră, unde biletul costă 1.5 lei 
de persoană de la 1 octombrie 2013.

G. Tutcălău
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Î i  v ine rândul  ș i  conducătoru lu i 
Germaniei, kaiserul Wilhelm al II-lea, să 
răspundă în fața istoriei pentru faptele sale. 
E drept că are totuși circumstanțe atenuante 
evidente în ceea ce privește perioada 
premergătoare declanșării ostilităților, dar 
acestea nu îl disculpă decât într-o mică 
măsură pentru vina pe care o poartă ca 
mare suveran ce era. Cine a fost de fapt 
Wilhelm al II-lea? Un personaj complexat 
încă de la problematica sa naștere, în urma 
căreia a rămas cu un handicap pe viață și 
anume schilod la mâna stângă, rămasă mai 
scurtă în urma unei paralizii, fapt pe care 
avea să încerce tot timpul să-l mascheze, 
dar în mod inutil. Infirmitatea și-a pus 
amprenta pe evoluția personalității sale, a 
dezvoltării sale emoționale. A fost mereu 
invidios pe cei doi veri ai săi, să spunem 
normali din punct de vedere fizic, monarhul 
Marii Britanii, George al V-lea, și țarul Rusiei, 
Nikolai al II-lea, bănuindu-i chiar de o 
răutăcioasă conspirație împotriva sa. 
Căutând să evadeze din coșmarul imaginii 
propriului său beteșug, cel care a devenit 
împăratul Germaniei, cel mai puternic stat 
din Europa la acea vreme, și-a creat propria 
sa lume, a megalomaniei personale. A fost 
de la bun început convins că are menirea să 
conducă Germania ca monarh de drept 
divin, în sensul medieval al noțiunii, și să se 
impună ca atare în fața întregii lumi. 
Tulburările sale de personalitate l-au făcut 
însă să se comporte nestatornic în ceea ce 
gândea și întreprindea, fiind când crud și 
autoritar, când slab și neputincios. A fost 
autoritar când a reușit să se debaraseze în 
scurt timp de Otto von Bismark, ,,cancelarul 
de fier”, pe care l-a înlăturat pentru că i se 
opunea și-i eclipsa personalitatea sau când 
ulterior a manevrat după propria dorință cu 
urmașii acestuia, din 7 cancelari nu mai 
puțin de 5 fiind eliberați din funcție la ordinul 
său. S-a dovedit însă slab adeseori în timpul 
luării unor decizii de mai mică sau mai mare 
importanță, fiind influențat de unii miniștri 
sau comandanți militari, care-l făceau să se 
contrazică și să-și schimbe deciziile. A fost 
de o cruzime extremă, de neînduplecat, 
atunci  când a ordonat  în 1900 un 
c o m p o r t a m e n t  b r u t a l  a l  a r m a t e i 
expediționare germane din China pentru a 
participa alături de forțe ale altor mari puteri 
europene la înăbușirea unei puternice 
răscoale populare, așa numita răscoală a 
boxerilor: ,,Iertarea nu trebuie acordată 
nimănui şi nu trebuie luat niciun prizonier. 
Oricine ajunge în mâinile voastre trebuie să 
piară de sabia voastră. Trebuie să faceţi în 
aşa fel încât numele de German să fie 
amintit în China şi peste 1000 de ani, ca 
orice chinez să nu îndrăznească să 
privească un German în ochi”! Dar mai ales 
cruzimea sa s-a văzut atunci când a 
comandat un adevărat genocid al populației 
a f r icane numi te  Herero,  d in  sudul 
continentului, care s-a împotrivit politicii de 
colonizare germane în zonă: „În interiorul 
graniţelor germane, orice Herero, găsit 
înarmat sau nu, cu sau fără vite, va fi 
împuşcat.” Un asemenea om s-a aflat 
atunci, în 1914 și în timpul războiului 
mondial, la conducerea ,,mărețului” și 
,,incomparabilului” Reich german, pe care 
propriile hotare nu îl mai încăpeau. 

Ceea ce a afirmat la un moment dat către 
omologul său, împăratul austro-ungar Franz 
Joseph, în timpul războiului, rămâne drept 
una din cele mai clare mostre de barbarie 
consemnată vreodată în istorie, aparținând 
unui suveran în fapt al unei națiuni care se 
pretindea și era de fapt civilizată: „Toate 
trebuie trecute prin foc şi sabie: bărbaţi, 
femei, copii şi vârstnici trebuie măcelăriţi, şi 
n ic iun copac,  n ic io casă lăsată în 
picioare”!!!. Fără comentarii. La ce să te 
aștepți deci din partea unui astfel de 
conducător,  or icum numai la pace, 
înțelegere și umanitarism nu.

De o importanță covârșitoare în ceea ce 
privește izbucnirea conflictului au fost 
telegramele dintre cei doi suverani, ai 
Germaniei și ai Rusiei, din zilele imediat 
următoare celei de 28 iulie 1914, când 
Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, în 
acest fel începând Primul Război Mondial. 
Acestea au rămas în is tor ie  drept 

t e l e g r a m e l e  , , W i l l y - N i c k y ” ,  d u p ă 
diminutivele cu care se adresau unul altuia 
cei doi conducători și veri în același timp. 
Absurditatea corespondenței a constat 
tocmai în faptul că, deși conținutul 
frazeologic al acestor misive scotea în 
evidență aproape în totalitate intenția de a 
stăvili conflictul, acest lucru nu a fost posibil 
tocmai datorită caracterului slab al celor doi 
conducători, suspiciunea morbidă a lui Willy 
și gafele influențabilului Nicky anulând orice 
șansă ca aceștia, dintr-o postură în care, în 
mod evident, puteau s-o facă, să oprească 
implicarea propriilor imperii în radicalizarea 
conflictului austro-ungaro-sârb și deci 
provocarea iminentă a dezastrului. Ca atare 
verii Willy și Nicky au avut soarta Europei și 
a lumii în mâinile lor și au ales în cele din 
urmă nu soluția bună, ci pe cea proastă, 
care va duce la război. Analizând concret 
faptele care s-au întâmplat atunci, în acele 
zile decisive, se poate spune că o vină mai 
mare o are țarul Nikolai al II-lea pentru că 
deși kaiserul i-a acordat un ultimatum de a 
opri mobilizarea totală a propriilor armate, 
vizând și granițele cu Imperiul german, 
acesta, îmboldit de pornirile războinice ale 
apropiaților săi, nu a făcut acest lucru. Dar 
chiar și așa, împăratul Wilhelm al II-lea nu 
poate fi absolvit de vina pe care o poartă, 
putând să-și țină el însuși în frâu oamenii 
politici și comandanții militari, lucru pe care, 
la rândul său, nu l-a făcut. Mai mult de atât, 
s-a dovedit nu numai incapabil de a opri 
implicarea Germaniei în război, dar și ridicol 
în fața propriilor subordonați, în special în 
fața generalului Moltke, prin faptul că nu a 
știut la timp de mobilizarea armatelor 
germane și de deplasarea lor spre granițele 
Franței. Eșecul insistențelor sale pe lângă 
Moltke de a ordona readucerea trupelor 
înapoi a dovedit ceea ce a fost afirmat mai 
sus, și anume inconsecvența patologică a 
comportamentului suveranului puternicei 
Germanii, incapabil să-și conducă el 
personal - așa cum pretindea că poate s-o 
facă la începutul domniei sale - statul și 
națiunea în asemenea momente de o 
maximă importanță.

Încă de la începutul Primului Război 
Mondial, incompentența strategică și tactică 
a împăratului devine evidentă, iar din 1916 
se abține de a mai lua hotărâri, predând 
conducerea statului în mâna conducătorilor 
militari, generalii Hindenburg și Ludendorff, 
care în ultimii ani ai războiului instaurează 
dictatura militară. Persoana sa va fi una pur 
decorativă, kaiserul fiind în general doar 
informat, nu și consultat cu privire la 
evenimentele care se desfășurau bine sau 
rău pe fronturile războiului. Ieșirea sa din 
scenă a fost una umilitoare, abdicarea și 
fuga sa în Olanda neutră după capitularea 
Germaniei, demonstrându-i lașitatea și 
teama imensă de a nu fi arestat, condamnat, 
eventual chiar să-și piardă viața așa cum s-a 
întâmplat în cele din urmă cu vărul său din 
Rusia. Așa s-a sfârșit visul mondial al celui 
care a fost Wilhelm al II-lea!

Prof. Victor Osăceanu

Carol I a încercat însă permanent să 
țină sub control partidele și alternanța lor la 
putere și, în general, a reușit cu multă 
autoritate să se impună asupra diverșilor 
șefi de partide, orgolii, interese și conflicte 
între partide și intrapartinice. O scrisoare 
privată a regelui din   12/25 iunie 1901 
chiar expunea concepția regelui despre 
f a p t u l  c ă  î n  R o m â n i a  s i s t e m u l 
parlamentar, așa cum fusese el implantat 
din Occident, era și așa un element 
depășit și nepotrivit pentru România: 
„Sistemul parlamentar s-a perimat și ar 
trebui înlăturat, dacă s-ar putea găsi 
altceva pentru control.”

Însă, așa cum nota I. Gh. Duca,  regele 
ura partidele, nu voia ca dinastia să ajungă 
la discreția lor” și, practicând cu mare artă 
o ,,politică de echilibristică de partide... 
ajunsese până la sfârșitul domniei sale să 
fie un maestru neîntrecut al tehnicii 
politice.” Ceea ce i-a  lipsit însă primului 
rege al României a fost intuiția marilor 
nevoi naționale ale țării, (atât de bine 
înțelese bunăoară de Al.I. Cuza) și 
aceasta pentru că era ,,un om în definitiv 
mediocru”. Dovadă stau nerezolvarea 
problemei agrare, care a explodat la 1907, 
sau organizarea dezastruoasă a armatei 
române, mai ales în compartimentele 
logistic și sanitar, așa cum a fost relevată 
de campania din Bulgaria din 1913.

Aceste mari probleme nerezolvate de 
către Carol I surprind mai ales prin 
legătura lor cu grija supremă pe care a 
manifestat-o regele de-a lungul domniei 
sale pentru armată. Pentru Carol I 
întreaga sa domnie a fost o pregătire a 
societății românești pentru un viitor 
război, aceasta fiind cheia în care trebuie 
să vedem ierarhizarea problemelor 
României în viziunea șefului statului. 
Întrucât prioritatea supremă a fost pentru 
el pregătirea armatei și a aparatului militar, 
toate celelalte probleme, indiferent de 
natura lor – economice, politice sau 
culturale – erau secundare în raport cu 
aceasta. În prima parte a domniei sale, 
viitorul război – dorit de către suveran cu 
ardoare, datorită statutului său de vasal al 
sultanului – era cel pentru obținerea 
independenței. După 1878, dar mai ales 
după crearea Triplei Alianțe și aderarea 
României la acest bloc în 1883, viitorul 
război așteptat – dar de această dată 
nedorit, chiar dacă de multe ori părea 
inevitabil – era un război mondial, în care 
Germania și Rusia să decidă prin arme 
cine urma să rămână hegemon al Europei 
continentale.

Corespondența particulară a regelui cu 
fratele, sora sau tatăl său, dezvăluie cele 
mai intime gânduri și îngrijorări ale lui față 
de această problemă existențială pentru 
România – necesitatea de a fi pregătită 
pent ru  ca la  momentu l  izbucn i r i i 
conflagrației să își poată apăra interesele 
naționale, bineînțeles alături de puterile 
austro-germanice. Războiul, așteptat an 
de an cu teamă de Carol I, a fost amânat 
până la urmă cu decenii și a izbucnit doar 
la 1914. Această necesitate ca România 
să fie gata în permanență pentru război l-a 
determinat pe suveran la o anumită linie 
politică în raport cu partidele – faptul ca el 
să păstreze tot timpul controlul asupra lor 
și a parlamentelor care erau o expresie a 
acestora, asupra alternanței lor la putere, 
astfel încât elemente politice câștigate 
(chiar prin bani) de către Rusia, sau care 
nu prezentau înclinare spre o politică 
strânsă alături de Puterile Centrale, să nu 
aibă acces la putere. De asemeni 
inflexibilitatea regelui față de răscoalele 
țărănești, pentru a căror reprimare urgentă 
și radicală s-a pronunțat mereu, venea 
parțial din aceeași necesitate de a nu fi 
surprins de viitorul război (ce plutea în aer) 
într-o situație de neputință militară.

De aceea este surprinzător că regele 

nu a acționat într-o viziune care să 
îmbunătățească serios situația materială a 
țărănimii, pentru a crea o clasă de mici 
proprietari cointeresați să lupte pentru 
apărarea națională, și a preferat să 
protejeze interesele economice ale unei 
pături  restrânse de latifundiari care 
dețineau practic jumătate din România! 
Acest fapt însemna și condamnarea 
țărănimii la continuarea existenței sale 
într-o sărăcie „animalică și africană” cum o 
numea Iorga chiar în parlament, deci la 
perpetuarea unui potențial pericol de 
instabi l i ta te socia lă!  Cu atât  mai 
surprinzătoare apare nepregătirea 
armatei române în momentul izbucnirii 
războiului din 1914, mai ales că războiul 
din 1913 relevase situația catastrofală a 
organizăr i i ,  log is t ic i i ,  conducer i i , 
armamentului, compartimentului sanitar 
etc.

Dacă regele Carol I a fost în esența sa 
un conservator în ceea ce privește 
viziunea sa asupra societății, el a 
manifestat o evidentă și repetat declarată 
preferință pentru a guverna cu PNL, cel 
mai puternic, mai disciplinat și mai bine 
organizat partid din timpul domniei sale. În 
schimb conservatorii, prin orgoliile lor 
excesive și slaba lor organizare, ca și prin 
lipsa gravă de aderență în rândurile opiniei 
publice, reprezentau pentru rege doar un 
element de echil ibru față de prea 
puternicul PNL, dar la care a apelat 
adesea din necesitate. Fără sprijinul 
rege lu i ,  cu  s iguranță  că  par t idu l 
conservator ar fi fost literalmente măturat 
de pe scena politică de liberali după 
lărgirea corpului electoral din 1884, dar 
suveranul veghea „ca nu cumva partidul 
conservator să se destrame cu totul, și 
chemându-l la guvernare când numărul 
membrilor săi ajungea abia ca să 
încunjure masa discuțiilor.”

Corespondența privată a regelui, mai 
ales cu tatăl, fratele Friedrich și sora Maria, 
dezvăluie preferințele sale pentru liberali, 
mai ales pentru liderii lor - I.C. Brătianu și 
D.A. Sturdza (cei mai prețuiți politicieni de 
către suveran în tot cursul domniei sale), 
dar și sentimentele sale de dispreț și 
nemulțumire față de conservatori i 
incapabili să se ridice la înălțimea rolului la 
care erau chemați de istorie în opera de 
guvernare a țării.   (va urma)

Prof. dr. Florin Iordăchiţă
(Fragment din volumul „Alegerile 

parlamentare în vremea lui Carol I”, 
în curs de apariţie)
Foto: Sursa Internet

Chestiuni istorice

ACEŞTIA AU FOST  CĂLĂII...
Cronicar XXI

FALSIFICAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE - 
,,NECESITATE NAŢIONALĂ”?(continuare din numărul trecut)

Rolul regelui Carol I în viața politică românească

Wilhelm al II-lea

(continuare din numărul trecut)
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I.   Impozitul pe clădiri - în cazul persoanelor juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% la valoarea de inventar a clădirii pentru clădirile reevaluate, pentru cele nereevaluate în 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă cota este de 10%, iar pentru cele nereevaluate în  ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă coate este de 30%.

II. Impozitul pe clădire - pentru persoane fizice - este în cota de 0.1% aplicat la valorile impozabile expuse mai jos ajustate cu coeficientul de corectie corespunzator rangului II al localitatii 
şi corespunzător zonei din cadrul localităţii.�

Impozitele şi taxele locale pentru anul  2015

  
 
 
 

Felul clădirilor şi al altor constructii impozabile 

NIVELURILE ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2014 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2015 

Valoarea impozabilă 
- lei/m.p. 

Valoarea impozabilă 
- lei/m.p. 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, 

electrice, încalzire 
[conditii cumulative***)] 

Fără instalaţii de apa, 
canalizare, electrice, 

incalzire 

Cu instalatii de apa,  
canalizare,  

electrice, încalzire 
[conditii cumulative***)] 

Fără instalaţii de apa, 
canalizare, electrice,  

încalzire 

0 1 2 3 4 5 
1 Clădiri : X X X X 
 a) cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament  
termic şi/sau chimic 

935 555 935 555 

b) cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, cărămidă nearsă, valatuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

254 159 254 159 

2 Clădire – anexa     
a) cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament  
termic şi/sau chimic 

159 143 159 143 

 b) cu pereţii exteriori din lemn, din piatra 
naturală, cărămidă nearsă, valatuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic  

95 63 95 63 

3 a) în cazul în care contribuabilul care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuinţă, 
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 
pct. 1(a), (b) – 2(a), (b) 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 b) în cazul în care contribuabilul care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevazute la pct. 1(a), (b) – 
2(a), (b) 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 Art.251 alin 5. Coeficienţii de corecţie corespunzători rangului localităţii şi zonei în care se află amplasată clădirea sunt următorii:

 0 I II III IV V 

A 2.60 2.50 2.40 2.30 1.10 1.05 

B 2.50 2.40 2.30 2.20 1.05 1.00 

C 2.40 2.30 2.20 2.10 1.00 0.95 

D 2.30 2.20 2.10 2.00 0.95 0.90 

 CAP. II. -  IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate intravilan – terenuri cu construcţii

Art. 258 alin.(2)

 
 

Zona in cadrul 
localitatii 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 
ANUL 2014            lei/ha 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 
                               ANUL 2015 lei/ha 

Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localităţi 

II II 

A 7.553 7.553 
B 5.269 5.269 
C 3.335 3.335 
D 1.763 1.763 

 

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                                             

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate intravilan
- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -

Nr. 
Crt. 

 
ZONA 

 
Categoria de folosinta 

Nivelurile indexate pentru anul 2014 
Lei/ha 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal  2015 
Lei/ha 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Pasune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Fineata 21 19 15 13 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livada 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Terenuri cu  ape 15 13 8 X 15 13 8 X 
8 Drumuri si cai ferate X X X X X X X X 
9 Neproductiv X X X X X X X X 

 

lei/ha

CAP.I. – IMPOZITUL PE CLĂDIRI
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Raționamentul inductiv 
ca strategie de predare

 (urmare din numărul anterior)
Timpul parcă a stat pe loc, trenul, deşi 

aleargă cu viteză, mi se pare că de-abia se 
mişcă, am impresia că durează o veşnicie 
pînă voi coborî la staţia Versailles Rive 
Gauche. Privesc ilustratele din carte. Mă 
fascinează arhitectura, interioarele luxoase, 
tapiţeriile, mobile, obiectele de artă, 
covoarele, chiar şi armele mă atrag. De-abia 
aştept să le văd în realitate. Dar, până atunci 
aflu că, în timpul regelui Ludovic Fillip palatul 
a devenit primul muzeu de istorie a Franţei 
sub denumirea de ,,Muzeul Gloriilor Franţei”.

Ca prin vis aud ,,glasul roţilor de tren”, 
dar, nu mă pot opri din citit. Descopăr că, 
pentru a evada de la îndatoririle sale regale şi 
pentru a se bucura de compania metresei 
sale Madame de Maintenon, în anul 1687, 

Ludovic al  XIV construieşte Marele 
Trianon(Grand Trianon), o clădire din piatră 
şi marmură roz, aflată în apropierea 
castelului. După moartea sa, în anul 1762, 
este construit Micul Trianon (Petit Tianon), 
un mic castel, situat în grădina  palatului, 
care constituia un refugiu pentru Ludovic al 
XV-lea şi Madame de Pompadour. Tot aici se 
află şi Cătunul Reginei(Hameau de la 
Reine), construit la cererea reginei Maria 
Antoaneta.

De-abia acum observ că trenul s-a oprit. 
În sfârşit am ajuns la destinaţie. Cobor, şi 
puţin dezorientată,  păşesc cu teamă pe 
drumul ce duce la castel, drum presărat cu 
istorie, artă şi multe emoţii. 

(Va urma)
Prof. Elena Ghizdavescu  

Animalele vorbesc! 

Ziua de 24 IANUARIE rămâne una 
dintre cele mai frumoase file din cartea 
de istorie a nației române, prilej de 
bucurie și de sărbătoare, din 1859 și 
până în prezent.

Evenimentul, împlinirea a 156 de ani 
de la Unirea Principatelor Române sub 
domnia  lui Al. I. Cuza, 
a  f ă c u t  o b i e c t u l 
proiectului educativ  
“Uniți în suflet și-n 
s imț i r i ” ,  deru lat  în 
parteneriat între  elevii 
Școlii Gimnaziale “Dan 
Berindei” și elevii Școlii 
G i m n a z i a l e  “ A l . 
Depărățeanu” Roșiorii 
d e  Ve d e ,  p r o i e c t 
coordonat de prof. 
Gălățanu Angelica.

Activitățile  au fost 
d e s f ă ș u r a t e  î n 
p e r i o a d a  1 7 - 2 4 
i a n u a r i e  2 0 1 5 , 
urmărind implicarea elevi lor  în 
cunoașterea și reconstituirea trecutului 
istoric al neamului românesc , în special 
a evenimentelor de mare însemnătate  
națională, care au un ecou emoțional 
puternic în sufletele copiilor. 

Pe parcursul derulării activităților din 
proiect au fost antrenați elevi din ambele 
școli, cadre didactice, un sprij in 
substanțial fiind acordat de Comitetul de 
părinți al Școlii Gimnaziale “Dan 
Berindei”, prin persoana d-nei Kinder 
Domnica, care s-a implicat direct în 

pregătirea și organizarea unor activități, 
precum și a formației de dansuri 
populare “Românașul”.

Activitățile au fost diverse  și 
atractive, reușind să-i familiarizeze pe 
elevi cu personalitățile  evenimentului 
sărbătorit, să le cultive spiritul patriotic și 
să scoată în evidență creativitatea și 
imaginația acestora.

Astfel, sub genericul “Unirea și 
literatura”,  în cadrul 
bibliotecilor din cele 
d o u ă  ș c o l i ,  s u b 
îndrumarea d-nei prof. 
de lb.  ș i  l i teratura 
româna, Măgureanu 
E m i l i a  ș i  a  d - n e i  
bibl iotecare, Duțan 
Marioara  de la Școala 
G imnaz ia lă   “Dan 
Berindei”, precum și a 
d-nei Andrei Sanda, 
prof. lb. și literatura 
română ș i  a  d-ne i 
b ib l iotecare,  Petre 
Sonia de la Scoala 
G i m n a z i a l a  “ A l . 
Deparateanu” au fost prezentate texte 
l i t e ra re  ca re  og l indesc  mare le 
eveniment și care pun în lumină 
personalități ale acelor vremuri.

Totodată, talentul  artistic al elevilor 
din cele două școli, a fost pus în valoare 
de d-na prof. Vasilcu Violeta , care a 
realizat expozitii tematice, cuprinzând 
desene, colaje, postere,  pe holurile 
unităților de învățământ, sub genericul 

“Culorile Unirii”.
Activitatea menită să încununeze 

preocuparea cadrelor didactice, a 
părinților și a elevilor   deopotrivă, 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
sentimentului patriotic, s-a derulat sub 
genericul “Uniți în suflet și-n simțiri”  în 

cad ru l  Șco l i i  G imnaz ia le   “A l . 
Deparateanu”, reunind participanți din 
cele două școli.

Într-un cadru festiv - educativ cei 
prezenți au asistat la o “adevarată lecție 
de istorie și patriotism” susținută de d-na 
prof. Gălățanu Angelica, prelegerea 
fiind însoțită de imagini menite să fixeze 
și mai bine evenimentul în conștiința 
a u d i t o r i u l u i  ș i ,  t o t o d a t ă ,  s ă - l 
sensibilizeze, să-l emoționeze,  prin 
retrăirea unor momente unice din istoria 
națională.

S e n t i m e n t e 
î n ă l ț ă t o a r e  d e 
dragoste și prețuire a 
valor i lor  patr iot ice 
româneșt i  au  fos t 
trezite în sufletele celor 
prezenți de către elevii 
clasei a VIII-a B  de la 
Școala Gimnazială “Al. 
D e p ă r ă ț e a n u ” 
(pregăt i ț i  de prof . 
Cristea Emil) și elevii 
clasei a V-a de la 
Școala Gimnazială 
“ D a n  B e r i n d e i ” 
(pregăt i ț i  de prof . 

Stănescu Aurora și reprezentatul 
Comitetului de părinți pe școală, d-na 
Kinder Domnica), care au prezentat un 
frumos program artistic cuprinzând 
poezii, cântece patriotice și dansuri 
populare. 

Atmosfera de sărbătoare  a fost pe 
deplin conturată de participanții care au 
îmbrăcat cu mândrie costumul popular, 
simbol al neamului românesc, fapt ce a 

evidențiat preocuparea cadrelor 
didactice și interesul elevilor de a prelua 
și transmite mai departe tradițiile și 
valorile acestui popor.

 “Hora Unirii” i-a reunit  pe toți cei 
prezenți, încheind seria manifestărilor 
dedicate “MICII UNIRI”. 

Prof. Angelica Gălățanu 

Raționamentul inductiv este un model de 
gândire umană care este folosit  cu 
precădere în științele empirice și care constă 
într-o inferență (operație a gândirii prin care 
se trece de la un enunț la altul) de la enunțuri 
singulare (descrieri, observații, experimente, 
calcule făcute cu anumite mărimi) la enunțuri 
universale, la ipoteze sau teorii.

Majoritatea lecțiilor au obiective de 
conținut și obiective de proces. Obiectivele 
de conținut identifică chestiuni ce privesc 
materia (fapte, concepte, generalizări, relații) 
care trebuie să fie stăpânite de către elevi, în 
timp ce obiectivele de proces reprezintă 
abilități și procedee de care elevii au nevoie 
pentru a realiza obiectivele de conținut și alte 
obiective sociale auxiliare (cum poate să fie 
cooperarea în procesul de învățare).

O b i e c t i v e l e  d e  c o n ț i n u t  p e n t r u 
raționamentul inductiv constau în informație 
și în conceptele care se desprind din 
mult i tudinea datelor. Elevi i  clasif ică 
cunoștințele acestui ansamblu de date în 
funcție de atributele comune ale fiecărei 
diviziuni. Obiectivele de proces pot include 
deprinderea abilităților științifice ale materiei 
(observație și clasificare) și abilități sociale, 
cum ar fi rezolvarea problemelor într-o 
manieră cooperativă.

Primul pas al unui model inductiv constă 
în a aduna și a prezenta ansamblul de date. 
Profesorul poate să ofere informațiile sau să 
ceară elevilor să se documenteze. Datele pe 
care le vor studia elevii sunt foarte 
importante pentru că ele reprezintă o bună 
parte din informația pe care o învață aceștia. 
După ce datele au fost colectate sau 
prezentate, profesorul poate să ofere 
parametrii pentru clasificare, orientând elevii 
către atributele relevante. Poate, de 
asemenea, să lase parametrii deschiși, 
permițând ca ei să se clasifice după 
atributele comune. Cu cât mai deschise (mai 
puțin restrictive) sunt instrucțiunile, cu atât 
rezu l ta te le  sun t  ma i  bune .  Păr ț i l e 
ansamblului se pot include într-o categorie 
sau în diverse categorii.

Al doilea pas îl reprezintă formarea unui 
concept. După ce vor documenta și vor 
enumera informațiile, elevii le vor organiza, 
fiind atenți la mecanismul activității de 

organizare. Este posibil ca elevii să lucreze 
singuri, în perechi, în grupuri mici sau cu toții. 
Lucrul de unul singur cere mai puține abilități 
sociale, iar pentru cel în grupuri este nevoie 
de mai multă sociabilitate din partea elevilor. 
Dacă profesorul decide să lucreze cu toată 
clasa ca un grup, trebuie să fie atent ca toți să 
participe la activitatea respectivă.

În anumite lecții, obiectivele de conținut 
se împlinesc la sfârșitul celui de-al doilea 
pas. Când profesorul decide că elevii au 
învățat informația organizată în categorii, 
pentru a avea un control conceptual al 
materialului, poate termina ora aici. Dar 
atunci când obiectivul este ca elevii să vadă 
în ansamblul de date însușiri de care ei nu și-
au dat seama, munca de clasificare trebuie 
să aibă în vedere acest scop.

Pasul al treilea este interpretarea 
datelor. Scopul acestui pas este de a ajuta 
elevii în a dezvolta înțelegerea posibilelor 
relații între categoriile care au fost formate în 
cadrul pasului anterior. Este nevoie ca elevii 
din clasă să aibă în comun anumite categorii 
pentru ca să poată produce o discuție 
pozitivă. Profesorul pune întrebări în 
legătură cu similaritatea și diferențele între 
grupuri. Întrebarea „de ce” încearcă să 
descopere relații de tip cauză – efect. 
Succesul acestei faze depinde de activitatea 
de organizare.

Aplicație: Chiar dacă nu știți în timpul 
planificării ce categorii vor descoperi elevii, 
vă puteți da seama care sunt caracteristicile 
posibile și atunci scrieți întrebări – model, 
care vă vor ajuta pentru a explora relațiile de 
tip cauză – efect. 

Dacă elevii au fost incapabili să facă 
inferențe sau să ajungă la concluzii, puteți 
găsi ideile care să-i ajute să ajungă la aceste 
inferențe?

Dacă elevii au putut să facă inferențe și 
să ajungă la concluzii, puteți merge puțin mai 
departe și să prevedeți consecințele, 
folosind întrebări de tipul „ce se va întâmpla 
dacă ……?”. Scrieți unul sau două exemple 
de întrebări pentru un ansamblu de date.

Prof. Daniela VIȘINICĂ
Colegiul Tehnic Anghel Saligny 

Roșiorii de Vede

 UNIȚI ÎN SUFLET ȘI-N SIMȚIRI
Viaţa şcolii Viaţa şcolii

„Graiul” animalelor a preocupat din cele 
mai vechi timpuri pe om. Folclorul multor 
popoare vorbește de niște eroi înzestrați cu 
puterea excepțională de a înțelege ce 
vorbesc animalele – de a dezlega deci codul 
de comunicare – reușind, astfel, să se pună 
la adăpost de primejdii sau să tragă un folos 
de pe urma informațiilor primite pe această 
cale.

Notată sau nu între ghilimele ”limba 
animalelor” este o realitate pe care o atestă 
datele cercetărilor experimentale: dansurile 
spectaculoase ale albinelor, apelul sexual 
lansat de fluturele–mătase (Bombyx mori), 
prin intermediul bombicolului, substanţă 
identificată de Butenadt, emisiunile sonore 
complexe și variate a numeroase insecte 
cercetate sub aspecte diferite de către 
diverși autori și, îndeosebi, datele obținute 

de Gardner cu privire la cimpanzei, o 
argumentează și o exemplifică cu temeinicie. 
Rezervele generate de tema de nu se 
aluneca spre o poziție antropomorfizantă 
sunt, fără îndoială, justificate, dar nu  până 
într-atât încât să frâneze stabilirea punţilor 
de legătură cu limbajul uman. Lingviştii 
moderni spun că limbajul simbolic al omului 
este absolut  ireductibil mijloacelor de 
comunicare ale animalelor, atitudine, 
desigur, justificată. Dar, de aici până a 
susţine că discontinuitatea evoluţiei a fost 
absolută, că limbajul uman nu a datorat nimic 
unui sistem de apeluri și de avertismente 
variate, ca de pildă acelea pe care le 
schimbă primatele, este o ipoteză inutilă.

 (Va urma)

Prof. Petre Bozdoc   

Comunicare în lumea animalelor

Pe drumul presărat cu istorie, artă şi multe emoţii
Note de călătorie
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În Dialoguri 
indo-europene, 
cel de-al doilea 
c a p i t o l  a l 
v o l u m u l u i  d e 
e s e u r i 
S o l e m n i t a t e a 
ignoranței, Iulian 
C h i v u  s c r i e 
despre distopiile 
ș i  r e v o l t e l e 
s p i r i t u l u i 
con temporan, 
j a i n i s m  ș i 
weltanschauung
.  A p o i , 

comentează pertinent temele centrale din 
operele unor reprezentanți celebri ai 
gândirii orientale și occidentale, cum ar fi, 
de pildă, J. C. Chatterji, Rudolf Steiner sau 
René Guénon. 

În ultimul eseu din acest capitol, având 
ca titlu insolita declarație: Occidentul 
impune piața, Orientul o gândește, autorul 
acreditează următoarea idee:

„Lumea contemporană demonstrează 
fără echivoc că o piață poate fi oricând 
înlocuită de o alta mai eficientă, mai ușor 
de controlat, ceea ce se vede de fapt din 
competiția dintre bazar și supermarket, iar 
acest control îl poate face doar acela care 
știe la fel de bine să împartă după cum știe 
să și producă” (p. 173) 

Firul trainic și luminos care străbate 
întreaga operă a lui Iulian Chivu este 
tocmai dragostea acestuia pentru cultura și 
civilizația română, cărora, cu abnegație, le-
a consacrat numeroase studii. Plecând de 
la neprețuita literatură populară, în al 
treilea și ultimul capitol al cărții sale, 
intitulat Despre fiind-ul românesc, Iulian 
Chivu schițează liniile fundamentale ale 
ontologiei românești și analizează en détail 
psihologia poporului român. 

Scrie, astfel, despre roata vieții, voință 
și sentimentul religios, valori și valorizare și 
chiar despre marea cumpănă a destinului 
pe care poporul român a avut-o în istoria 
sa, după cum reiese din fragmentul 
următor: 

„Civilizația rurală românească s-a 
văzut în cumpăna destinului său în anii 
comunismului în timp ce viața devenise 
unica ei obsesie. Mă înfior, ca toți țăranii de 
atunci, la posibilitatea comunismului de a fi 
izbutit să devină conștiință pe fondul 
deformărilor morale către care și așa 
românul are o înclinație latentă; minciuna, 
perfidia, ipocrizia, delațiunea ― toate sunt 
doar reacții de răspuns, mijloace de 
camuflare a lipsei de curaj, nu aspirații, ci 
doar alternative de pasaj la o existență 
demnă, imposibilă vremelnic, promovate 
tacit timp de cincizeci de ani.” (p. 230) 

În finalul eseului Cumpăna destinului și 
implicit al cărții, Iulian Chivu se simte 
obligat să admită următorul fapt: 

„... românii, fiindcă ajung greu la 
numitorul comun, trăiesc doar scopuri 
imediate fiindcă le lipsește un proiect 
istoric pentru sinele național. 

Pe ei nu conjuncturile internaționale îi 
amenință cel mai tare, ci vicii endemice 
precum corupția ocultă, superficialitatea, 
reticențele și zeflemeaua.” (p. 232)

După fructuoasa experiență ca eseist, 
susținută de vastele sale lecturi din filosofia 
universală, concretizată în volume Spiritul 
pendulator  (2010) și Solemnitatea 
ignoranței (2012), Iulian Chivu a publicat 
crestomația critică Iordan Datcu sau a trăi 
printre și pentru cărți (București, Editura 
„Grai și suflet ― Cultura Națională”, 2012), 
extrem de utilă pentru cei care vor să 
cunoască personalitatea și opera marelui 
folclorist teleormănean. 

În Cuvânt înainte, criticul literar Eugen 
Simion afirmă: „Scriu cu plăcere despre 
Iordan Datcu, un om serios, erudit în 
disciplina lui (folclorul) și, mai presus de 
orice, un om de cuvânt.” (p. 5)

Ediția realizată de Iulian Chivu are o 
structură cvadruplă. Astfel, în prima parte a 
impresionantului op, care are 576 de 
pagini, întâlnim o biografie succintă și o 
bibliografie completă a operei lui Iordan 
Datcu. A doua parte, intitulată sugestiv Linii 
pentru un portret, reunește diverse 
contribuții critice, semnate de Ovidiu 
Papadima, Petru Ursache, Ion Șeuleanu, 
Nicolae Băieșu, Sergiu Gh. Moraru, 
Grigore Botezatu, Eugen Dumitriu, Paul 
Petrescu, Virgiliu Florea, Al. I. Amzulescu, 
Ion Taloș, Iulian Chivu, Teodor Vârgolici, 
despre Iordan Datcu ― Omul și Opera. 

A treia parte cuprinde repere critice la 
aproape toate scrierile lui Iordan Datcu, 
d u p ă  c u m  u r m e a z ă :  D i c ț i o n a r u l 
folcloriștilor (1979), Dicționarul etnologilor 
români, 3 volume (1998, 2001, 2006), Un 
mit ― Toma Alimoș (1999), Introducere în 
opera lui Petru Cărăman (1999), Sub 
semnul Minervei (2000), Repere în 
etnlogia românească (2002), Contribuții la 
etnologia românească (2004), Gheorghe I. 
Neagu, etnolog (2004), Alte contribuții la 
etnologia românească (2004), Ioan Șerb. 
Poet, folclorist, editor (2007), Tradiții din 
Maramureș (2009), Cartea de etnologie 
(2009), Ioana Andreescu. Eseu despre 
proza și studiile sale de antropologie 
(2009), Ovid Densusianu. Folclorul. Cum 
trebuie înțeles. Un secol de la apariție 
(1909 – 2009) (2009), Miscellanea 
ethnologica (2010), Pagini de istorie 
literară (2011), Pagini de istorie literară și 
etnologie (2011). A patra parte a cărții, care 
este și ultima, adună repere critice la cele 
peste douăzeci de antologii de folclor și 
ediții critice pe care le-a îngrijit Iordan 
Datcu până în 2012.

Așa cum reiese și din titlul ediției, 
Iordan Datcu a fost un om dedicat cărții, 
reușind în peste 30 de ani să elaboreze o 
operă impresionantă despre care au scris 
numeroase personal i tă ț i  cu l tura le 
românești de prim rang. 

Astfel, în paginile acestei crestomații de 
critică literară, Iulian Chivu, cu răbdare, 
pasiune și acribie, a  dezgropat din 
revistele literare sau de cultură textele 
critice a peste 70 de scriitori, folcloriști, 
publiciști, istorici și critici literari, care au 
scris despre opera lui Iordan Datcu, acest 
t i t a n  a l  c u l t u r i i  t e l e o r m ă n e n e 
contemporane.

Din când în când, atunci când își mai 
scoate nasul din cărțile de etnologie, Iulian 
Chivu se relaxează efectuând o lectură 
critică unor cărți de poezie, proză, eseu, 
studii monografice sau filosofie, care și ele 
dau seama de spectacolul fascinant al 
lumii și al ideilor. 

Acest lucru îl demonstrează din belșug 
volumul Lecturi intermitente (Iași, Editura 
Tipo Moldova, 2013), care conține circa 40 
de cronici literare, apărute preponderent în 
revista româno-germană „Agero” din 
Stuttgart, în ziarul „Națiunea”, dar și în alte 
reviste literare precum „Vatra Veche”, 
„Caligraf” și „Constelații diamantine”. 

Descoperim, astfel, cronici despre 
c ă r ț i l e  u n o r  o a m e n i  d e  c u l t u r ă 
teleormăneni (Stan V. Cristea, Liviu 
Comșia, Iordan Datcu, Gheorghe Filip, 
Dumitru Vasile Delceanu, Elisei Virgil 
Dobrică), dar și ale unor scriitori din țară ori 
diaspora (Nicolae Băciuț, Olimpia Berca, 
Constantin Catrina, I. C. Chițimia, Grigore 
Crețu, Melania Cuc, Eugen Dorcescu, 
Doina Drăguț, Victorița Duțu, Mirela Lungu, 
Mihai Mihalache, Ilie Moise, Ion Pachia-
Tatomirescu, Domnica Pop, Alexandru 
Surdu, Traian Vasilcău, Dumitru Velea, 
Mariana Zavati Gardner) sau străini 
(Charles Seife).

În cronicile sale literare, Iulian Chivu a 
surprins în dezvoltarea sa „un relief 
spiritual variat”, conturând totodată și 
profilul literar al celor comentați cu 
profesionalism.

Prof. Cristian Gabriel Moraru

O istorie a literaturii roşiorene

Iulian Chivu (V)

După titlu, te-ai aştepta la un volum 
de poeme în proză ori mustind de ironie. 
Eroare, căci autorul înfăptuieşte o mică 
revoluţie în aria sa lirică depăşind 
volumul de debut Învăţaţi să apuneţi fără 
profesor, tipic liricii teleormănene şi Mic 
dicţionar al securităţii eului, carte cu iz 
gnomic, aventurându-se temerar spre 
limanul poeziei dezinhibante, albe, şi, 
mai rar, clasice, oricum înnoitoare prin 
formă, structură ce s-ar circumscrie 
neomodernismului.

Prima poezie, Micul rezumat al 
basmului, din placheta Timpul trece 
numai pe trecere de pietoni (Ed. Artemis, 
2014) dezvăluie reificarea cosmosului în 
primele trei stihuri („Soarele alerga să 
nu-l prindă nimeni,/ Cârduri de păsări l-
au luat în cioc”), ca apoi în strofa a doua 
să se producă o cosmic izare a 
teluricului: „din păsări cădeau mari fulgi 
de lumină…” sub oblăduirea unui timp 
muzical pitagoreic: „Când timpul, sus, 
a început să cânte/ Au început să cadă 
frunzele din soare pe pământ”, fapt ce 
îngăduie mici uverturi metaforice.

Poezia omonimă t i t lu lu i  cărţ i i 
învesteşte aleatoriul drept principiu al 
vieţii: „Primeşte 
întâmplările ca 
pe nişte oaspeţi,/ 
De fapt, toată 
viaţa-i o tandră-
ntâmplare”.

Personificarea 
m e t a f o r i c ă 
„ S e a r a /  Î n 
costum de stele” 
constituie doar 
un preambul al 
î n l ă n ţ u i r i l o r 
conotative.

I eş i r ea  d i n 
sine devine motiv 
bine întemeiat: 
„Dacă pleci din 
tine, risipeşte-ţi 
p r a g u l ” .  P r i n 
s u c c e s i u n e a 
adiere – copilărie 
-  sea ră  „M i -a 
b ă t u t  l a  u ş ă 
prima adiere/…A 
b ă t u t  a p o i 
copilăria zglobiu 
la fereastră/ După atâtea zile,/ A venit şi 
seara” se încropeşte fieful eului liniştit. 
To tuş i  f â l fâ ie  p resupunerea  că 
evadarea, trădarea subiectivităţii („fug 
parcă de mine”)  ar  echiva la cu 
alteritatea: „Aici e de tine, şterge-ţi praful 
vârstei/ Scutură-ţi visarea de întuneric 
plină,/ Te primim regeşte…/ Asta-i 
rătăcirea, tu n-ai nicio vină”. Un titlu 
zâmbăreţ „Viaţa in cazul vocativ” atestă 
prospeţimea invocaţiei: „Iubito! ţărâno!/ 
Potriveşte mai repede/ Coroana trupului 
pe fruntea/ Sufletului meu premiant”. În 
varianta blagiană din La curţile dorului se 
apropria şi metrica folclorică. La poetul 
teleormănean, acest ornament conduce 
la acumulări agreabile cu vocativul şi 
oferă lectorului senzaţia de colecţie de 
sfaturi, sugestii, indicaţii „Noapte 
frumoasă!/ Eşti acuzată de Poeţi că ai 
trădat/ Culoarea neagră a luminii” 
(Interesant oximoronul cromatic din 
ultimul vers). Ideal şi eşec îşi dau mâna 
în Ca biblicul Absalom, iar la final „Se 
împiedică-n stele/ Absalom cel uitat 
atârnând între stele şi pământ”.

Pesimismul se cuibăreşte în Sticla 

aruncată în ocean: „Da, plutesc între 
zilele ce au guri de rechin/ Şi niciun 
amurg nu-mi face de pe ţărm un semn 
mai senin”.

Autorul ştie să revitalizeze unele 
vocabule nepoetice prozaice (în Cu un 
rucsac de amurguri), argument că 
speranţa nu a apus, iar poetul s-a 
deghizat în „turist al vieţii”. Dinspre 
Altădată se sugerează că poeţi i 
constituie o categorie privilegiată ce ştiu 
a  savura  „s imfon i i l e  d im ine ţ i i ” . 
Ambiguitatea („cineva la pupitrul 
infinitului”) îşi găseşte rapid justificarea 
ş i  î m p r e u n ă  c u  s t i h u l  u r m ă t o r 
reconstituie floarea cea rară numită 
Expresivitate.

Poetul, în Cărţile, se mută în stradă, 
în actualitate, realizând că ele, cărţile, 
sunt „alei pentru plimbări elegante”. Cât 
timp există poeţi, cărţi şi muzică, planul 
spiritual e salvat, intrarea în noaptea 
uitării, a anonimatului, se amână. 
Câteodată protagonistul descoperă un 
vulcan de iluzii, prilej de repliere în vis 
(Alunecări). Poetul îşi construieşte o 
metarealitate, visul, unde se simte tare 
confortabil. Mesajul: „Deschide visul, 

c e a  m a i 
a p r o p i a t ă 
fereastră…, Nu 
te  îmbrăca în 
avalanşe.”; „Din 
stele se scutură 
m a c i i /  C o p i i i 
desenează în ele 
cele mai  roşi i 
ninsori”. Alcătuită 
d i n  d i s t i h u r i , 
poezia Când am 
văzut-o că umbra 
p l o n j e a z ă  î n 
zona lucrurilor 
fundamentale, 
verd ic tu l  l i r ic : 
Omul se trage din 
„bulgăre divin”. 
U n  p a s t e l 
m o d e r n i z a t 
reuşeşte poetul 
în Martie. Ceva 
blagianism şi un 
strop din filozofia 
nietzscheniană 
răzbat din Copii 

desenează cele mai roşii ninsori.
Cornel Basarabescu nu are trac nici 

la nivel lexical, nici la cel ideatic, 
argumentând prin recluziunea în basm, 
într-un timp edulcorat, ori optând pentru 
O baladă târzie axată pe motivul fugit 
irreparabile tempus.

Demi t i zarea  se  re l ie fează în 
Dumnezeu a facut lumea în alb-negru?, 
iar recursul la antici (Către Euridice) nu 
distonează cu palidul tezist din Nebunii. 
Cartea se poate opri aici, căci de la textul 
următor până la final se reintră pe o 
t r a i e c t o r i e  a r h i ş t i u t ă :  l i r i s m u l 
teleormănean în care vocea individuală 
se pierde în cor.

Dacă poetul va revizui unele titluri 
cam lungi şi va paria în continuare pe 
elementul surpriză, şoc, livresc şi va 
înţelege că trebuie să-şi păstreze 
individualitatea, fie stridentă, detaşându-
se de hlamidele teleormănismului 
bucolic, dulceag, cu siguranţă că poetul 
mai are un cuvânt de spus în poezia 
românească.

Iulian Bitoleanu

Cronică literară

CORNEL BASARABESCU – 

TIMPUL TRECE NUMAI 

PE TRECERE DE PIETONI 
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Profesoara Maria Buga
O m u l  d e  l a 

catedră, de la cele 
mai modeste din 
sălile de grădiniţă 
până la cele din 
a n f i t e a t r e l e 
universitare, de la 
umila masă de brad, 
d in  şcoa la  unu i 
cătun de munte, 
până la catedrele 
ultramoderne care 
încorporează în ele 
tot felul de pupitre 

de comandă și de tehnici de vârf, e omul în a 
cărui muncă se oglindeşte chipul moral şi 
i n t e l ec tua l  a l  soc i e tă ţ i i  de  mâ ine . 
Răspunderea omului de la catedră e imensă 
şi de o importanţă covârşitoare. 

Ani şi ani, copiii ţării, ai noştri, îl au de 
exemplu. De aici stima şi exigențele societății 
față de el, de pregătirea şi comportarea lui. 
Acest statut îl obligă să fie un model uman, 
care modelează conştiinţe, un om învățat, 
pasionat de meseria lui, care transmite 
creator cunoștinte de cultură generală și de 
specialitate, un educator inspirat și dăruit, al 
sentimentelor patriotice, un pedagog care 
formează deprinderi, descoperă aptitudini şi 
talente, le îndrumă pentru a se desăvârşi și de 
a fi utile societății. El îi învaţă pe tineri să 
judece cu mintea proprie, să gândească 
original şi creator, îi deprinde să înveţe şi să 
cerceteze, sădeşte în conștiința lor, cultul 
desăvârşit al muncii.

Omul de la catedră, profesorul, e solicitat 
să țină pasul cu cele mai noi cunoştinţe și 
metode de predare, el trebuie să fie convins 
că nu-i pregătește pe elevi doar pentru note, ci 
pentru viață, pentru producţie, pentru 
construcţia noii vieţi. Dascălul de toate 

gradele, omul de la catedră a fost şi este un 
educator al conştiinţei naționale, al mândriei 
patriotice, pe baza cunoașterii trecutului 
nostru istoric, al valurilor materiale și 
spirituale create de poporul român, a 
trăsăturilor de caracter de care au dat dovadă 
românii de-a lungul îndelungatei istorii 
naționale.

Un asemenea dascăl, profesor, a fost şi 
încă mai este, profesoara de istorie Maria 
Buga (născută Niculescu),  mulț i  ani 
profesoară la Liceul Teoretic din Roșiorii de 
Vede. Deşi nu era roșioreancă de baștină, 
contopirea ei cu datinile, istoria, cu oamenii şi 
cu frumusețea de neasemuit ale acestor 
locuri, a îndreptățit-o întru totul să se implice 
în rezolvarea multora dintre problemele 
generațiilor de elevi din vremea aceea, când a 
venit în oraş.

Maria Niculescu s-a născut la 24 
decembrie 1927, într-un ajun de Crăciun, în 
comuna Radomirești, judeţul Olt, şi "a intrat în 
lume" pe o iarnă cu multă zăpadă, în vocile 
colindătorilor, ca primul copil al unei familii 
tinere: tatăl, Ștefan, învățător în școala 
comunei, iar mama, Maria era casnică și nu 
putea să fie altfel, pentru că familia va avea 
șapte copii. Maria a urmat cursurile școlii 
primare din comună, avându-l ca învățător pe 
Ion Ciongaru, un învăţător de "mare calibru 
didactic", care i-a prevăzut un strălucit viitor, 
în cariera didactică, lucru care se potrivea și 
cu dorințele tatălui, care dorea ca ea să 
urmeze Școala Normală şi să devină 
învăţătoare.

Urmează cursul inferior la Liceul Teoretic 
de fete din Slatina, unde obține rezultate 
școlare excelente care o propulsează în 
primele locuri la înscrierea în cursul superior, 
la Școala Normală de fete din Craiova. Este 
absolventă pe primele locuri din generatia sa, 

în anul  1948, când,  pract ic ,  devine 
învăţătoare, asa cum a dorit tatăl său. Numai 
că, fiind foarte ambitioasă, stăpână pe 
cunoştinţele ei școlare dar și pe posibilitățile ei 
intelectuale, se pregătește intens și se înscrie 
la admitere la Facultatea de Istorie. Reuşeşte 
cu ușurinţă să obțină admiterea și, începând 
cu anul universitar 1949, este studentă a 
Facultăţii de Istorie  din cadrul Universităţii 
”Constantin I. Parhon” București.

Este o studentă cu o ambiţie ieşită din 
comun, care, foarte repede, reuşeşte să se 
impună în fața colegilor și este apreciată ca 
atare, atât de colegi, cât și de profesori. 
Obține rezultate foarte bune la examene și se 
bucu ră  că  as i s ten ţ i i  un i ve rs i t a r i  o 
caracterizează foarte frumos în fața 
profesorilor, având în vedere prestaţia sa 
permanentă la seminarii dar mai ales 
contribuția extrem de documentată la 
rezolvarea problemelor puse în discuţie la 
seminarii. 

În vremea studentiei, Maria Niculescu nu 
are timp liber, este extrem de ocupată cu 
studiul istoriei și nu numai. Era nelipsită de la 
bibliotecă, de la arhive, de la Universitate. 
Rezultatele acestui mod de viață se vor vedea 
mai târziu, după absolvirea facultăţii, când 
Maria Niculescu va fi o bună profesoară, bine 
informată în toate domeniile, dar excepţional 
de performantă în domeniul său, istoria, unde 
tot ce afirma era însoţit de argumente 
documentate. În ultimul an de studii, primește 
numeroase aprecieri, atât pentru participarea 
la seminariile de "Metodica predării Istoriei", 
cât și pentru lecțiile practice desfășurate în 
liceele unde se făcea practică pedagogică.

Cu rezultate excepţionale încheie studiile 
universitare în vara anului 1953, când obține, 
în urma examenului de licenţă, diploma de 
"Licențiat în istorie", beneficiind de toate 

drepturile conferite de lege. Având o medie 
foarte mare la Comisia Națională de 
Repartiție, obține numirea la "Liceul Teoretic 
din Roșiorii de Vede" care, în vremea aceea, 
se numea "Școala medie mixtă de la 10 ani 
Tudor Vladimirescu".

Venirea tinerei profesoare de istorie a 
antrenat o atmosferă de surpriză printre elevi, 
obişnuiţi cu tipicul de rutină de a povesti 
cronologic evenimentele istorice. La buna sa 
pregătire de special i tate, acumulase 
priceperea interpretării fenomenului istoric și 
o meticuloasă metodologie a predării, fără 
îndoială, într-o școală de calibrul liceului din 
Roșirii de Vede. Erau, însă, foarte greu 
acomodabile unor liceeni, altfel obişnuiţi și 
aflaţi în ultima clasă. Idei dispuse într-o 
anumită ordine pe tablă formau cadrul 
schematic al fiecărei lecţii. Succesiunea lor 
avea o  logică, suficient pusă în evidenţă, 
chiar dacă exista o puzderie de idei anexă.

În cadrul fiecărei aşezări, apar deosebiţi, 
înzestraţi cu darul de a dinamiza dezvoltarea 
sau de a realiza valori materiale și spirituale 
deosebite care, adesea, rămân anonime, dar, 
câteodată, e drept, rar, sunt cunoscute și 
precizate de comunitatea respectivă şi 
păstrate nu numai în memorie. Este cazul 
doamnei profesoare de istorie.

Când a venit în Roșiorii de Vede, tânăra 
profesoară era căsătorită. Se căsătorise, în 
anul 1953, cu tânărul magistrat Constantin 
Buga, "președinte al Tribunalului Raional 
Roșiorii de Vede", numit, apoi, după mai mulți 
ani, președinte al "Tribunalului Regiunii 
București", a ajuns în cele din urmă judecător 
la Tribunalul Suprem, doctor în Drept.

- va urma -

Prof. Argentin St. Porumbeanu

Oameni care au fost

În anul 2009, am publicat volumul I al cărții 
mele, intitulată „O istorie a trădării la români”, în 
care un capitol special era dedicat morții tragice 
a conducătorilor răscoalei țăranilor iobagi din 
Transilvania, Horea, Cloșca și Crișan, trădați și 
dați pe mâna autorităților de rudele lor 
apropiate pentru o mână de bani.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
situația românilor din Transilvania s-a 
înrăutățit, opresiunea socială și națională era 
din ce în ce mai greu de suportat. Iobagii 
români, pe lângă starea de iobăgie, mai erau 
obligați să îndure și jugul asupririi naționale pus 
pe umerii lor de nobilimea maghiară și 
austriacă. Medicul Ioan Piuariu Molnar, 
contemporan cu evenimentele, ne informează 
că situația iobagilor se agrava zi de zi, că erau 
obligați să lucreze pentru nobilii maghiari, 
aproape întreaga săptămână, că erau siliți să 
dea dijmă din cereale, oi, miei, porci și alte 
daruri, din tot ce se producea în gospodăria 
țărănească, cu excepția apei. Femeile, la 
rândul lor, erau obligate să presteze tot felul de 
munci în favoarea stăpânilor: țeseau, torceau, 
coseau etc.. Moților din Apuseni li s-a luat chiar 
și dreptul de a-și duce animalele la pășunat și 
de a lua lemne din pădure.

Publicistul francez J.P. Brissot scria în acei 
ani: „regimul feudal ale cărui trăsături oribile s-
au şters aproape pretutindeni pe pământ îşi 
păstrează încă toate rigorile în sânul acestui ... 
ţinut. (vezi M-ţii Apuseni). Negrii din insulele 
noastre nu duc o existenţă atât de infernală...” 

La acestea se adaugă alte abuzuri și 
nedreptăți umilitoare, pe care erau obligați să le 
suporte iobagii români, care disperați s-au 
revoltat în 1784 sub conducerea lui Horea, 
Cloșca și Crișan. Horea, cunoscând starea 
disperată a iobagilor români de trei ori a mers 
cu jalba în mână la împăratul de la Viena pentru 
a cere dreptate pentru frații săi, spunând 
împăratului: „Împărțeala săptămânii; patru zile 
de robotă, de clacă pe moșia stăpânului, a 
cincea la pescărit, a șasea la vânătoare, a 
șaptea zi e a lui Dumnezeu. Apoi judecă pre 
dreptate, împărate, cu ce să ne mai plătim și noi 
dările și birul către împărăție?”

La 1 aprilie 1784, Horea a mers pentru a 
patra oară la împărat, care a făcut făgăduieli că 

va căuta să îmbunătățească situația iobagilor. 
De remarcat, curajul, dârzenia lui Horea care, 
cu acest prilej, a avut îndrăzneala ca în fața 
împăratului să-l pună la punct pe un general 
austriac care încercase să-l umilească și pe 
care l-a făcut „măgar” (indirect), acesta 
neavând cum să mai riposteze. La întoarcerea 
în Transilvania, Horea a găsit o situație 
explozivă, pentru că se dăduse un decret care 
promitea că iobagii care se vor înscrie în 
regimentele grănicerești vor fi eliberați din 
iobăgie și împroprietăriți. Nobilii s-au împotrivit 
pentru că s-au înscris mulți țărani și nu avea 
cine să le mai lucreze moșiile și au făcut 
presiuni pentru a opri înscrierea iobagilor, 
sporind agitația și nemulțumirea acestora.

La 1 noiembrie, a avut loc incidentul de la 
C u r e c h i u ,  c â n d 
autoritățile au atacat un 
grup de țărani conduși de 
C r i ș a n  p e n t r u  a - i 
împiedica să se înscrie în 
regimentele grănicerești. 
Aceasta a fost scânteia 
care a declanșat răscoala 
care a cuprins rapid o 
m a r e  p a r t e  a 
Trans i l van ie i .  Mânia 
iobagilor s-a îndreptat 
împotriva autorităților, a 
nobilimii, a Bisericii. Sub 
conducerea lui Cloșca, pe 
numele adevărat Ioan Oarcă, iobagii au cucerit 
Câmpeni, Abrud, Roșia, satele de pe valea 
Arieșului. Un alt conducător al iobagilor a fost și 
Marcu Giurgiu, zis Crișan, cel care a pornit 
răscoala. 

În zona Zărandului, cetele reunite ale celor 
trei conducători au învins armatele imperiale în 
bătăliile de la Brad, Râmeț, Lupșa, dar după 
fiecare victorie au făcut greșeala de a încheia 
câte un armistițiu, ceea ce a fost în favoarea 
armatei imperiale care s-a refăcut și a primit 
puternice întăriri. Nobilii îngroziți s-au refugiat 
cu familiile lor în cetățile întărite. La 11 
noiembrie, răsculații au înconjurat cetatea 
Deva, unde se refugiaseră nobilii și au adresat 
un ultimatum în care se cerea: „Nobili să nu mai 
fie, ci fiecare, dacă va putea găsi o slujbă 

împărătească, din ea să trăiască… nobilii să 
plătească și ei dăre ca poporul de rând, iar 
pământurile lor să se împartă între poporul de 
rând.”

La 7 decembrie 1784, la Mihăileni, a avut 
loc bătălia decisivă între răsculați și armată, o 
bătălie inegală, unde armata a folosit tunurile și 
i-a învins pe răsculați. După o săptămână, 
Horea a dispus încetarea luptei și a cerut 
iobagilor să meargă la casele lor în timpul iernii, 
iar în primăvară să fie gata să reia lupta. El, 
împreună cu Cloșca s-au ascuns în pădurea 
Scorget din munții Zărand. Autoritățile au pus 
un premiu de 300 de galbeni pe capul lui Horea 
și au promis că cei care vor ajuta la prinderea 
conducătorilor vor fi eliberați din iobăgie.

Din păcate, în rândul iobagilor s-au găsit 
trădători, căci se știe că 
„ b a n u l  e s t e  o c h i u l 
dracului” și că, pentru 
bani, unii oameni sunt în 
stare să-și vândă sufletul 
necuratului, sunt gata să-
și vândă chiar rudele de 
sânge,  așa  cum s -a 
întâmplat și cu Horea. Din 
cauza trădării, Horea și 
Cloșca au fost capturați la 
sfârșitul lui decembrie 
1784. Trădătorul principal 
a fost vărul lui Horea, 
Anton Melzer, pădurar, 

care cunoștea zona unde se ascunseseră cei 
doi. Melzer, ajutat de alți trădători, a plecat în 
munți, adulmecând „cum adulmecă copoiul 
iepurele”. Aceştia s-au apropiat ca niște hoți de 
ascunzătoare, unde au dat peste un paznic pus 
de Horea, pe care l-au schingiuit și l-au silit să 
dezvăluie locul ascunzătorii. Iată numele 
acestor trădători, pe care îi facem cunoscuți 
tuturor românilor, cei care și-au vândut rudele 
de sânge pentru un pumn de bani: Ion Matieș, 
Nuțu Matieș, Ștefan Trif, Gheorghe Matius, 
Iacob Negru și Anton Melzer. Aceștia s-au 
apropiat tiptil de coliba de lângă scorbura unui 
copac, unde se ascunseseră Horea și Cloșca. 
Când i-au văzut, Horea și Cloșca i-au întrebat 
ce este cu ei, iar Nuțu Matieș a răspuns că 
vânează pentru armată, atunci Horea, care îi 

cunoștea bine, i-a poftit lângă foc să se 
încălzească. În acel moment, Ștefan Trif și 
Nuțu Matieș s-au aruncat asupra celor doi și cu 
ajutorul celorlalți i-au legat. În timp ce îl legau, 
Horea a scos din sân o legătură de hârtii pe 
care le-a aruncat în foc. I-au luat, i-au dus la o 
stână de oi, de unde i-au predat armatei care i-a 
pus sub escorta a 70 de militari și i-au trimis 
spre Alba Iulia, conduși de locotenenții Vaida și 
Jeneg. Crișan, care deghizat în cerșetor umbla 
din sat în sat, a fost prins la 29 ianuarie 1785, 
într-o casă de munte aproape de Ponor, de 
unde a fost escortat la Abrud, unde a fost supus 
unui interogatoriu dur, iar în dimineața de 13 
februarie a fost găsit spânzurat cu sfoara de la 
opinci. În ziua de 25 februarie 1785, Horea și 
Cloșca au fost executați prin tragere pe roată, 
cea mai cumplită pedeapsă a Codului Terezian, 
în fața a mii de iobagi aduși cu forța să asiste la 
cumplita execuție.

Care a fost răsplata trădării?
În lucrarea sa, „Istoria Horii”, ne relatează 

Alexandru Sterca-Șuluțiu că cei șapte trădători 
au fost eliberați din iobăgie și au fost declarați 
oameni liberi, scutiți pe veci de toate sarcinile 
iobăgești. Pe la 1819, ne informează același 
Sterca-Șuluțiu, cei care mai trăiau sau urmașii 
acestora au fost chemați în fața Comisiei de 
revizuire a diplomelor de înnobilare din Cluj, 
unde li s-a comunicat că, în 1785, au fost 
eliberați numai ei ca persoane, nu și moșiile lor, 
și că trebuie să poarte sarcinile iobăgești și 
publice. Din cei șapte trădători, mai trăia atunci 
numai unul singur, care avea 70 de ani și care 
se jeluia de nedreptatea și înșelăciunea care i 
s-a făcut, recunoscând: „Așa ne trebuie nouă, 
între zmeii în ei de domni, dacă ne vândurăm 
sângele și nu-l lăsarăm pe Horea tot macu”

Ca pe unii care şi-au vândut sângele așa i-a 
stigmatizat și tradiția populară în povestiri, 
legende, poezii. Au fost blestemați și ocoliți de 
români cât au trăit și au găsit sânge și în pâinea 
lor; din grâul cumpărat cu banii trădării, sângele 
Horii. Se adeverea înțelepciunea proverbului 
popular românesc, că „cine sapă groapa altuia, 
cade și el în ea.”

Prof. Gheorghe Vlad

         Foto: Sursa Internet

1785-2015
230 de ani de la tragica moarte a eroilor neamului Horea, Cloșca și Crișan
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„La iniţiativa domnului Ion Pană, am avut 

o întâlnire cu directorul general al Institutului 
Auxologic Italian şi cu managerul spitalului, 
pentru a discuta despre posibilitatea dotării 
unității spitalicești roşiorene cu aparatură 
medicală. Discuţiile au prins contur, iar 
aparatura medicală promisă de domnul  
Mario Colombo a ajuns la Roşiorii de Vede. 
Institutul Auxologic Italian asigură şi 
perfecţionarea personalului medical care 
utilizează aparatura intrată în dotarea 
Spitalului Caritas. De asemenea, există 

avantajul colaborării dintre specialiştii italieni 
și cei români, în cazul unor intervenții 
chirurgicale deosebite. S-a semnat şi un 
parteneriat între cele două părţi, care ne 
onorează, dar ne și obligă; organizarea 
acestui simpozion fiind  urmarea  acestei 
p r i e t e n i i .  P e n t r u  a p o r t u l  a d u s  l a 
modernizarea actului medical desfășurat în 
Spitalul Municipal, voi propune Consiliului 

Local să se confere titlul de „Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Roşiorii de Vede”  
domnilor Ion Pană şi Mario Colombo”, a 
declarat primarul Cristian Duică.

Despre subiectele avizate de Comitetul 
Științific - format din dr. Veronica Dinu, dr. 
Roxana-Elena Bohaltea, dr. Călin Ștefan 
Răgălie, Carmen Eugenia Maria Văcaru  -  

au vorbit cadre didactice universitare și 
medici recunoscuţi în domeniu, printre care: 
prof. dr. Maria Dorobanţu - şef Departament 
cardiologie la Spitalul Floreasca, profesor de 
Card io log ie  ş i  Med ic ină  In te rnă  la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila”  Bucureşti; dr. Luca Persani, Institutul 
Auxologic Italian, Universitatea din Milano; 
dr. Cecilia Invitti, Institutul Auxologic Italian; 
dr. Alberto Zanchetti, Institutul Auxologic 
Italian, Universitatea din Milano; dr. Anna 
Maria di Blasio, Institutul Auxologic Italian; 
as. univ. dr. Viorica Rădoi, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

Bucureşti; as. univ. dr. Roxana-Elena 
Bohiltea,  Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Discuțiile 
s-au axat pe impactul epidemiologic al 
diabetului zaharat non-insulinonecesitant, 
noile metode de tratament pentru diabetul 
zaharat, complicațiile cardiovasculare ale 
diabetului, tratamentul hipertensiunii 
arteriale la pacienții cu diabet zaharat, noile 
metode pentru investigația bazelor genetice 
ale bolilor asociate: hipertensiunea arterială, 
obezitatea și diabetul zaharat, precum și 
abordări privind screeningul prenatal pentru 
anomaliile cromozomiale, din perspectiva 
experienței românești,  și importanța 
ecografiei în obstretică-ginecologie.
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3.”Ploi în oglizi” de Florina Isache. O 

poetă cu o „încărcătură lirică profundă, cu 
un limbaj sugestiv, revelator” (Victor 
Sterom). Prospectează adâncimile 
sufletului rătăcit în vremea noastră 
convulsivă. Construieşte scenarii lirice 
întemeiate pe aceste căutări pe care ni le 
oferă spre a înţelege ceea ce se petrece cu 
noi sub presiunea vremurilor care încep 
să-şi piardă conturul sub teroarea 
tehnologiei.

4.Din nou istoria revine alături de 
literatură prin studiul istoricului Victor 
Gabriel Osăceanu despre omul politic 
I.G. Duca. Este un portret izbutit al unei 
personalităţi care a intrat în istoria 
naţională prin caracterul său, prin înalta sa 
morală. De aici şi titlul cărţii: „Ion 
Gheorghe Duca – o floare rară în 
câmpul politicii româneşti”.

5.Un roman bazat pe o cunoscută 
parabolă biblică prin care iubirea învinge 
moartea poartă semnătura scriitorului 
Liviu Comşia. Tema atât de cunoscută 
este adusă în actualitate şi redistribuită 
unor personaje pe care le putem întâlni 
oricând şi oriunde. Titlul ne oferă primele 
impresii: „365 de zile sau Întâlnirile şi 
revelaţiile Mariei Magdalena”.

6.”Insomnii la Poarta Raiului” de 
Liviu Comşia este o carte de recitire a 
poeziei unui poet de mare amploare lirică, 
Florea Burtan. Recitirea operei poetice 
încearcă să pună în cuvânt capacitatea 
lirică de excepţie a artistului.

7.”Ora de istorie la Radio Impact” a 
istoricului Florin Iordăchiţă adună între 
coperţile acestui volum conferinţele ţinute 
la cunoscutul post de radio roşiorean, cu 
teme impuse de istoria trecută sau 

r e c e n t ă .  Ve c h i  e v e n i m e n t e ,  n o i 
controverse sunt aşezate într-o altă 
perspectivă care îndeamnă să gândim 
istoria ca pe un magister vitae.

8.Sunt rare apariţiile editoriale care au 
ca subiect Natura şi miracolele ei. În 
marea noastră indiferenţă, Natura nu se 
mai vede decât ca o părere, uitând mereu 
că noi înşine facem parte din ea, şi nu 
suntem stăpânii ei, cum nu demult 
declaram inconştienţi. Ne-o repetă 
profesorii Petre Bozdoc şi Gabriela 

Bozdoc-Drăguşin în cartea lor numită 
simplu „Cartea Naturii”.

9.Cunoscutul profesor roşiorean Iulian 
Bitoleanu şi-a adunat analizele critice 
între coperţile volumului „Meridiane 
critice”. Fie că este vorba despre scriitori 
cunoscuţi, fie despre debutanţi, criticul nu-
şi schimbă niciodată tonul grav, sobru. Mai 
mult, datele de istorie literară care presară 
textul critic participă la demonstraţie, 
nefiind doar simple componente de decor.

10.În sfârşit, ultima carte a anului trecut 
este una de publicistică. Este vorba 
despre al doilea volum din „Dialoguri 
convexe” ale publicistului Gheorghe 
Gabriel Argeşeanu. Interviul, gen 
publicistic din triunghiul de aur al 
jurnalisticii, pare a fi cel mai potrivit 
publicistului care poate spune că a atins 
chiar şi o anume virtuozitate.

Să repetăm: studii istorice, studii 
cr i t ice,  romane, poezie,  cercetăr i 
ecologice, publicistică. Sunt doar câteva 
dintre direcţiile în care s-au îndreptat 
autorii roşioreni. Spiritul roşiorean îşi scrie 
epopeea chiar dacă vocile de aiurea 
anunţă disperate pieirea cărţii. Pentru că, 
vorba românului, noi vrem să avem parte 
de bucuriile şi frumuseţile scrisului frumos!

Zilele medicale roşiorene
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Acest moment a determinat apoi întreaga 

desfăşurare a primei întâlniri a Cenaclului 
„Drum”, de astă dată într-un format nou care 

s ă  r ă s p u n d ă 
e x i g e n ţ e l o r 
a c t u a l e .  Î n 
condiţiile în care 
internetul a trimis 
în istorie cenaclul 
în  organizarea 
clasică, se impune 
o nouă formulă 
c a r e  s ă  d e a 
vigoare, sens şi 
r o s t  a c e s t o r 

întâlniri. Mărturisea d-na Aurelia Bărbuţ, 
directoarea Direcţiei pentru Cultură: „Vă 
spuneam că astăzi debutează Cenaclul 
„Drum” într-un format nou, cât mai aproape 
de realitatea culturală a zilelor noastre, în 
cadrul căruia ne-am propus să fie promovat 
actul de creaţie, să aducem în atenţia 
publicului personalităţi ale istoriei literare 
roşiorene, să impunem noi nume în 
dezbaterea critică”. Dincolo de preluarea 
unor direcţii verificate de timp şi folosinţă 
(lectură, dezbateri tematice etc.), noul format 
preia şi prezentarea unor cărţi, adică făcând 
un pas înainte şi deschizând poarta 
dialogului nu numai pe marginea creaţiei 
literare de început, ci şi cu o anume vechime 
pentru a înlesni dialogul scriitor-cititor.

Prima carte care a intrat în program a fost, 
deci, volumul al doilea din „Dialoguri 
convexe” de Gabriel Argeşeanu, cel de-al 10-
lea volum din Colecţia „Drum”. Ca şi în primul 

volum, publicistul a adunat dialogurile purtate 
în timp cu oameni de cultură care au poposit 
pentru o clipă în Roşiori, precum şi cu creatori 
locali. Eterogenitatea este evidentă, constata 
cunoscutul istoric şi critic literar Stan V. 
Cristea. Cum ne lasă să înţelegem, Gabriel 
Argeşeanu excelează în redactarea 
interviului, în care chiar atinge performanţa, 
conchidea, printre altele, scriitorul Gheorghe 
Stroe. Publicistul ştie că a „face” un interviu 
presupune o documentare sistematică, astfel 
încât personalitatea celui care participă la 
dialog să se compună prin alăturare, sugestie 
şi mărturisire. Memoria joacă un rol esenţial 
în aşezarea dialogului, iar propunerea 
descifrării sensului o ipoteză de lucru. Toate 
acestea Gabriel Argeşeanu le manipulează 
cu îndemânare, dând la iveală o panoramă a 

vieţii culturale dintr-un anumit moment. 
Putem desluşi însuşi chipul acelei „şcoli” 
despre care vorbea poetul Paul Amet. Ea 
există, are în continuare cursanţi şi 
absolvenţi, care continuă actul creaţiei 
roşiorene. Produsul lor este cartea. O 
mărturiseşte şi Colecţia „Drum”.

Î n c e p u t u l  a n u l u i 
competiţional 2015 se pare că 
este benefic arcaşilor Clubului 
Sportiv ATAC Roşiorii de Vede, 
care şi-au completat zestrea 
de trofee mai întâi prin argintul 
obţinut de echipa mixtă de 
j u n i o r i  I :  S t o i a n / S a v a , 
desfăşurat la Campionatul 
Naţional Indoor Iaşi, în data de 
1 februarie ca, mai apoi, pe 14 
februarie, chiar în ziua în care 
alt săgetător simpatic îşi 
a r u n c ă  s ă g e ţ i l e  c ă t r e 
îndrăgostiţi, să urmeze alte 
patru medalii. De data aceasta, 
la Campionatul Naţional de tir cu arcul 
rezervat copiilor, juniorilor 3 şi juniorilor 2, 
desfăşurat în Sala Polivalentă din Bucureşti.

Au obţinut argintul la proba 
individuală – copii: Mario 
Ciofa lcă,  e lev la Şcoala 
Gimnazială Mihai Eminescu; 
bronz, tot la individual copii, 
Bianca Popa, de la aceeaşi 
şcoală, din nou argint prin 
Mihail Stoian, juniori 2, elev la 
Şcoala Gimnazială Zaharia 
Stancu (a şaptea medalie din 
carieră) şi bronz la proba pe 
e c h i p e  m i x t e  c o p i i 
(Ciofalcă/Popa). Chiar dacă nu 
au obţinut medalii, au lăsat o 
impresie frumoasă şi Antonia 
Sava (Şcoala Gimnazială 
Mihai Eminescu) şi Florentin 

Băţăgui (Şc. Gimnazială Zaharia Stancu, cl. A 
III-a) aflat la primul concurs.

Liviu Nanu

„Şcoala de literatură de la Roşiori”
Cenaclul „Drum”

Colecţie a spiritului roşiorean
Colecţia „Drum”,

„Atac” la medalii
Spor tSpor tSpor t


