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Invitaţii în lumea artelor vizuale

   Dragoş CIOCĂZAN

  George V. GRIGORE

La Centrul Cultural din Cornetu (jud. Ilfov) cineva fixează
realitatea pe suport material într-un mod artistic şi ne-o prezintă
„porţionată” economic, ca pe o delicatesă. Este vorba despre
Dana Corina Popescu, cea care se declară a fi în faţa cursanţilor
săi artist vizual şi fotograf. După o îndelungată practică medicală,
s-a reorientat spre artă, urmând cursurile de master ale
Universităţii de Artă (UNARTE) din Bucureşti, specializarea
Fotografie şi Imagine dinamică. Şi pentru că nu se plictiseşte
să acumuleze cunoştinţe permanent, în prezent este doctorand
în arte vizuale. A participat cu succes la numeroase expoziţii
personale sau de grup, ceea ce a încurajat-o să continue căutarea
cadrului acela unic pe care îl caută fiecare artist vizual. O parte
din fotografiile ei pot fi văzute online pe pagina personală
danapopescu.eu, dar şi pe site-uri dedicate fotografiei, cum ar fi
500px, 1x, fineartportugal, flickr şi multe altele. 

Fotografia reprezintă pentru ea un mod diferit de înfăţişare
a realităţii, nestingherit de raţiune şi bazat pe o bogată ima-
ginaţie. Ca urmare, imaginile pe care ni le prezintă sunt adesea
o metaforă, o sugestie la graniţa dintre realitate şi fantezie, o
evadare din prezentul concret, cotidian în ambiguitatea tre-
cutului şi viitorului deopotrivă.

Nu în ultimul rând, Dana Popescu este trainer autorizat şi
are experienţă în activităţi de formare în domeniul comunicare,
negociere, mediere, relaţii publice, educaţie plastică şi estetică.

În general, se spune despre fotografie că înfăţişează în mod
realist... realitatea. Dar există şi un mod diferit de înfăţişare a
realităţii, unul psihologic, filozofic şi artistic, nestingherit de George V. GRIGORE

Dana Corina POPESCU:
Îmi place să fotografiez oraşul,

cu oamenii şi poveştile lor!

raţiune şi bazat pe o bogată imaginaţie care duce la interpretări
ale lumii extinse dincolo percepţiile noastre obişnuite, rezul-
tatul fiind o fotografie suprarealistă, neobişnuită, ilogică,
iraţională, ciudată, visătoare sau halucinantă.

Prin fotografie îmi ofer mie şi celuilalt o evadare din lumea
reală într-o realitate a viselor şi a coşmarurilor noastre, a
dorinţelor şi a fricilor noastre, o evadare din prezentul
concret, cotidian în ambiguitatea trecutului şi viitorului
deopotrivă. Tema proiectului meu masteral la UNARTE
Bucureşti a fost „Suprarealismul cotidian – o abordare
suprarealistă a realităţii prin intermediul imaginii foto-
grafice - faţa imaginară a realităţii cotidiene”. În cadrul
acestui proiectul mi-am propus revizitarea suprarealismului
într-un mod novator, aducând o nouă perspectivă asupra
fotografiei, prin propunerea unei grile de lectură supra-
realistă a realităţii de zi cu zi. În acest demers, am plecat
de la ipoteza că imaginile suprarealiste aparţin realităţii,
depinde doar de mintea/subconştientul nostru cum le
percepem şi le decodificăm. Lumea poate fi văzută astfel
dintr-o nouă perspectivă, imaginile percepute se pot
transforma în mintea noastră în imagini”, declara Dana
Corina Popescu. Din anul 2015 este membru al grupului de
fotografie OnSpot, alături de Mirela Momanu, Cristina Ţintă,
Cosmin Gîrleşteanu, Loredana Bîtculescu şi Adrian Mitu.

Îmi place să fotografiez oraşul, cu oamenii şi poveştile
lor. Îmi doresc să transmit emoţia pe care am trăit-o eu
atunci când am apăsat pe declanşator. Şi am convingerea
că modul cel mai potrivit pentru a transmite acea emoţie
este o imagine în alb- negru.” Mai spune Dana Corina Popescu
şi merge mai departe spre a preda tinerilor săi cursanţi de la
Centrul Cultural din Cornetu (jud. Ilfov) alfabetul şi tainele
limbajului vizual ce fixează încă o „felie” de realitate –
delicatesă pentru dumneavoastră...

Adică serviciu contra servi-
ciu. De când a lăsat-o Dumnezeu
pe pământ, omenirea a funcţio-
nat temeinic pe baza acestui
principiu. Unii, mai jucăuşi, îi
plasează originile în perioada
neguroasă a Comunei Primitive.
Atunci era simplu: jumătate din

mamutul meu pentru trei sferturi din rinocerul tău lânos.
Când înţelegerea era greu de băgat în capul vecinului de
grotă, se folosea bâta înfiptă în capul celui pe care îl lua
gura pe dinainte. Se mai utilizau, uneori, aruncatul cu pietre
sau scuipatul, însoţite de un sunet gutural, probabil
strămoşul invectivelor din prezent. În final, totul se rezolva
cu un pumn de mărgele şi câteva pietre lucitoare. Cel cu
ţeasta crăpată de ghioaga noduroasă era oblojit cu frunze
de leac, şi toţi ţopăiau fericiţi în jurul focului, muşcând cu
poftă din preistoricele hartane. Astăzi lucrurile s-au
schimbat, oarecum. Nu ne mai îmbrăcăm în blănuri cu miros
clocit, ne scăldăm mai des în apă, dar şi în vorbe viclean
meşteşugite. Am aruncat bâta în foc, dar am inventat un alt
fel de retevei, care nu te mai pocneşte în frunte, ci în locuri
unde durerea e mai mare. Zâmbetul forţat şi falsa preocupare
pentru interesul colectiv, discursurile despre „marea

Una dintre cele mai cunoscute zone din vatra
veche a Bucureştilor, mahalaua Cărămidari avea
să dispară înghiţită de sutele de mii de metri cubi de
beton ai fundaţiilor noului cartier Tineretului
construit între 1973 şi 1985, în Sudul capitalei, foarte
aproape de zona centrală. Atestată documentar încă
de la anul 1560, când apare într-un zapis de danie al
Mănăstirii Radu Vodă, mahalaua Cărămidarii de
Jos a fost numită astfel spre a fi deosebită de cea a
Cărămidarilor de Sus, aflată la poalele Dealului
Grozăveştilor. Şapte decenii mai târziu, la 1636,
luminatul domn Matei Basarab întăreşte privilegiile
locuitorilor acestor terenuri, numite în scrierea
domnească „pământurile den jos de Bucureşci”,
oferindu-le scutiri de taxe, cu condiţia să muncească
pământurile mănăstirii şi să dea în fiecare lună
„prinos de lut roşu” către cuptoarele de cărămidă
ale domniei. An după an, aici vor veni din ce în mai
mulţi oameni, atraşi fiind de terenurile ieftine şi
lipsa birurilor, astfel încât, la jumătatea secolului
al XVII-lea, mai mult de trei mii de suflete populau
cartierul. Mai târziu, la sfârşitul secolului al XIX-lea
aici se vor aşeza zarzavagii şi negustori de verdeţuri,
care vor umple tarabele oboarelor şi târgurilor
capitalei cu legume şi ierburi proaspete, până spre
anii şaptezeci. Aici s-a născut şi a copilărit Maria
Tănase, aici şi-a petrecut primii ani de viaţă cel ce
avea să devină pictorul Nicolae Grigorescu, şi tot
aici pământul răvăşit de buldozere va dezvălui
tezaure numismatice valoroase.

Din toată această istorie de aproape patru secole,
astăzi nu mai găsim, sufocată de blocuri, decât o
modestă casă construită în 1939, renovată şi
transformată într-un elegant restaurant numit chiar
aşa: „La mahalaua Cărămidari”. Proprietarii au marele
merit de a aminti trecătorilor, prin câteva plăcuţe
inscripţionate, câteva dintre poveştile acestui loc
crescut din lutul roşiatic al moşiilor domneşti.

Dragoş CIOCĂZAN

La mahalaua
Cărămidari

Quid pro quo
familie”, oricare ar fi aceasta, minciuna spusă râzând,
promisiunile deşarte şi vorbele şirete care alunecă pe buze
mai uşor ca fulgul unui canar, toate sunt dovada vie că
vremea suliţelor cu vârf de silex n-a apus. Doar că vânătoarea
e mai bine pusă la cale, iar vânatul mai vulnerabil pentru că
are buzunarele goale şi opincile găurite. Grotele de astăzi
nu mai sunt întunecoase şi nici pictate cu închipuiri
zoomorfe, ci turnuri de sticlă din spatele căreia te privesc
ochi lacomi. În fond, pentru ei nu eşti decât un consumator
gregar, un şir de cifre, un cod de bare. O sarcină uşor de
bifat în catastife digitalizate care contabilizează roadele
culese de tine, omul obişnuit, al căror gust adevărat nu-l
vei simţi niciodată. Dacă atunci, în zorii omenirii, cuvântul
era mort, acum comunicarea este infinită, dar inoperantă.
Se zice mult şi se înţelege puţin, chiar dacă pielea uscată la
soare a fost înlocuită cu haine de firmă. Tot acest sclipici
s-a năruit în câteva secunde, când instinctul a biruit raţiu-
nea, din cauza unei crize provocate de un minuscul adversar.
Şi uite aşa, vechiul, sănătosul principiu „te servesc, mă
serveşti” începe să se clatine şi să semene mai degrabă cu
„dinte pentru dinte”. Şi niciuna dintre părţi nu dă vreun
semn, cât de mic, că ar mai dori să arunce bâta în foc.
Dimpotrivă.

La 29 aprilie este marcată Ziua Veteranilor
de Război, instituită prin Hotărârea de Guvern
nr. 1222/2007, poate, cel mai bun mod de a-i
cinsti pe cei care au luptat pentru ţară. A fost
o lecţie de viaţă din partea celui mai în vârstă
veteran din Ilfov, Francisc Grigore, în vârstă
de aproape 101 ani. Născut şi crescut în
Popeşti, este şi acum plin de viaţă şi nu se dă
înapoi de la nicio muncă fizică. A săpat grădina,
s-a urcat în gutui la 100 de ani. Din păcate, a
şi căzut destul de serios. Este mândru că strada
pe care îşi are adresa a fost pavată de el, cu
mâna lui. Nimic nu se compară însă cu frontul.
În Al Doilea Război Mondial a luptat împreună
cu Regimentul 6 Grăniceri şi pe frontul de Est,
în URSS, şi pe cel de Vest, în Cehoslovacia şi
Ungaria. S-a întors acasă invalid, după ce a
fost împuşcat: Eu i-am zis superiorului să nu
mute aruncătorul de mine că rămânem
descoperiţi, da’ nu m-a ascultat. Am executat
ordinul, că aşa e în război, şi un locotenent
care era lângă mine a fost împuşcat mortal
şi eu am fost rănit la picior.

Pe 25 octombrie 2019, la Centrul Cultural
pentru Tineret Arena, aflat la Moara Vlăsiei, a
fost sărbătorit şi premiat alături de alte şase

Francisc
GRIGORE,
veteranul
de 101 ani
din Ilfov:

La mulţi
ani
în pace
tuturor!

persoane din judeţul
Ilfov care au împlinit
100 de ani, acţiune ce a
purtat inspiratul titlu O
viaţă cât un centenar şi
a fost organizată de Con-
siliul Judeţean Ilfov prin
Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale
Ilfov.

Francisc Grigore este cu siguranţă un om
bun, indiferent dacă a îmbrăcat uniforma sau
haine civile. Cel mai bun exemplu este în
povestea sa de pe front: Îmi amintesc că îi
spuneam băiatului cu mitraliera: «Georgele,
nu trage să-i omori! La picioare, să le luăm
picioarele, să-i desfiinţăm! Noi nu tragem să
omorâm oameni, noi nu omorâm oameni. Noi
vrem pace, nu război!»”

 La mulţi ani în pace, tuturor veteranilor de
război! La mulţi ani în pace, tuturor!

(Surse: Biroul de Presă
a C.J.Ilfov; ziarul Condeie Ilfovene)
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În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate, în condiţiile
legii, persoanele fizice, denumite în continuare asiguraţi.

Asiguraţii pot fi:
a) cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri

în România, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea
de pensionari;

b) cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii, cu
excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;

c) cetăţeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul
sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează
venituri, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de
pensionari.

Asiguraţii au dreptul să beneficieze de indemnizaţie de şomaj,
conform legii.

În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin
efectul legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari:

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual
de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condiţiile legii;

b) funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe
baza actului de numire;

c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau
care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori
judecătoreşti, pe durata mandatului;

d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii alese în cadrul
persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entităţi, persoane
juridice, care potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare
desfăşoară activităţi nonprofit, cum ar fi: asociaţii, fundaţii, partide
politice, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, case de ajutor
reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepţia
preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a altor persoane care
desfăşoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr.
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoanele care desfăşoară activitate pe baza unui raport de muncă
stabilit, în calitate de membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

f) directorii care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat
şi membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist
şi ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum şi
managerii care desfăşoară activităţi pe bază de contract în baza
contractului de management prevăzut de lege;

g) administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi
regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care desfăşoară
activitate pe bază de contract de mandat;

h) persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European
sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru care autorităţile competente ale
acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc
că, pentru veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în
domeniul contribuţiilor sociale obligatorii este cea din România;

i) persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii,
pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România
şi care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor
de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte.

Se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile legii, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociaţi;
b) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari

ai întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor
familiale;

c) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii, şi care
nu se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 19 lit. h);

d) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit
legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).

Persoanele se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj
prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în
temeiul acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor
pentru şomaj, a cărei cotă este egală cu cota prevăzută la art. 2206 alin. (4)
lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, care revine bugetului asigurărilor pentru şomaj din cota contribuţiei
asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 2203 din acelaşi act normativ.

Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele prevăzute la
art. 19 lit. a)-g) al Legii nr. 76/ 2002, precum şi persoanele fizice
prevăzute la art. 19 lit. h) şi i) al aceleiasi, după caz, sunt obligaţi să
depună declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale.

Persoanele prevăzute la art. 20 al Legii nr. 76/ 2002 pot încheia
contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei
de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz,
reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul
public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20
nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna
pentru care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Persoanele care sunt supuse legislaţiei de asigurări sociale din România
în condiţiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire
la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în
interiorul Uniunii Europene sau de reglementările europene privind
coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu
are sediul social ori reprezentanta pe teritoriul României, se pot asigura
în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România prin încheierea unui

Categorii de asiguraţi pentru şomaj
contract de asigurare pentru şomaj, cu agenţia pentru ocuparea forţei
de muncă în a cărei rază teritorială îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa
sau îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii, în condiţiile în care
sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate şi nu au statut de pensionar, conform legii.

Venitul lunar la care se pot asigura persoanele şi la care se plăteşte
contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 20
alin. (2) al Legii nr. 76/ 2002 nu poate fi mai mic decât salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare
decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Bugetul asigurărilor pentru şomaj cuprinde veniturile şi cheltuielile

sistemului asigurărilor pentru şomaj.
Bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă prin legea bugetului

asigurărilor sociale de stat.
Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din:
a) sumele care se distribuie bugetului asigurărilor pentru şomaj.
b) contribuţiile datorate de persoanele care încheie contract de

asigurare pentru şomaj;
c) venituri din alte surse, inclusiv din finanţare externă.
Constituirea resurselor şi efectuarea cheltuielilor bugetului

asigurărilor pentru şomaj se realizează prin trezoreria statului.
Disponibilităţile băneşti înregistrate la finele anului de bugetul

asigurărilor pentru şomaj se reportează şi se utilizează în anul următor.
Disponibilităţile băneşti ale bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt

purtătoare de dobânzi.
Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se

asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi care, potrivit
prevederilor legale, continuă şi în anul bugetar următor vor fi finanţate
din bugetul anului respectiv, din creditele aprobate cu acest scop.

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj
au obligaţia de a plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj o
contribuţie a cărei cotă prevăzută la art. 20 alin. (2) al Legii nr. 76/
2002 se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare
pentru şomaj.

Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se
constituie, în principal, din dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate
conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cotei
prevăzute la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, restituiri ale creditelor acordate
în baza legii, sume reprezentând contravaloarea cursurilor de formare
profesională încasată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, penalităţi, amenzi şi orice alte sume încasate potrivit legii la
bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Sumele reprezentând contravaloarea cursurilor de formare
profesională încasată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor
pentru şomaj, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se
prevede altfel.

Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor
pentru şomaj se acoperă, în principal, următoarele cheltuieli privind:

a) plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj
aferente drepturilor stabilite de instituţiile competente în materie de
şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi Elveţia, în condiţiile legii
şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de
reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de
securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor
familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene,
precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor
reglementări europene; prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile
competente în materie de şomaj din statele membre ale Uniunii Europene
în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a căror
rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, în calitatea sa de organism de legătură pentru plata
prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul dispoziţiilor instrumentelor
juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile
dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările
Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat pentru beneficiarii
indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii.

b) plăţile compensatorii acordate potrivit legii;
c) taxe, comisioane;
d) finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă

şi a măsurilor pentru prevenirea şomajului;
e) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele

care, potrivit legii, beneficiază în mod gratuit de aceste servicii;
f) finanţarea studiilor, rapoartelor şi analizelor privind piaţa muncii,

comandate instituţiilor de specialitate de către Comisia Naţională de
Promovare a Ocupării Forţei de Muncă şi de Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă;

g) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, inclusiv realizarea de obiective de investiţii, dotări şi alte
cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevăzute de lege;

h) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv
plata cotizaţiilor pentru afilierea la acestea;

i) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor;
j) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de

ocupare şi formare profesională pe baza unor acorduri internaţionale;
k) cofinanţarea unor programe privind stimularea ocupării forţei de muncă;
l) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum

şi plata de dobânzi şi comisioane aferente acestora;
m) alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare.

• Comisia a adoptat miercuri, 28 aprilie, un pachet bancar
care va facilita acordarea de împrumuturi bancare
gospodăriilor şi întreprinderilor din întreaga Uniune
Europeană. Scopul este de a garanta că băncile pot acor-
da în continuare împrumuturi pentru a sprijini economia
şi a contribui la atenuarea impactului economic sem-
nificativ al coronavirusului. Pachetul include o comu-
nicare interpretativă privind cadrele contabile şi pru-
denţiale ale UE, precum şi soluţii rapide pe termen scurt,
prin modificarea normelor bancare ale UE.

Datorită normelor instituite în urma crizei financiare,
băncile sunt acum mai reziliente şi mai bine pregătite
pentru a face faţă şocurilor economice. Comunicarea
adoptată astăzi reaminteşte că normele UE le permit
băncilor şi autorităţilor lor de supraveghere să acţioneze
într-un mod flexibil, dar responsabil, în situaţii de criză
economică pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi al
întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici şi
mijlocii. Regulamentul adoptat cuprinde o serie de
modificări specifice care vor maximiza capacitatea
instituţiilor de credit de a acorda împrumuturi şi de a
absorbi pierderile provocate de pandemia de coronavirus,
asigurând, în acelaşi timp, menţinerea rezilienţei.

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv
pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a
declarat: Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ajuta
gospodăriile şi întreprinderile să facă faţă consecinţelor
economice provocate de coronavirus. Iar sectorul
bancar poate ajuta foarte mult în acest sens. Utilizăm
întreaga flexibilitate oferită de normele bancare ale
UE şi propunem modificări legislative specifice pentru
a le permite băncilor să furnizeze în continuare
lichidităţi, astfel încât gospodăriile şi întreprinderile
să poată obţine finanţarea de care au nevoie. De
asemenea, voi lansa în curând mese rotunde care să
reunească grupurile de consumatori şi de întreprinderi
cu sectorul financiar, astfel încât să putem răspunde
celor mai urgente nevoi cu care se confruntă cetăţenii
şi întreprinderile noastre.

Modificări specifice ale normelor bancare
Comisia a propus anumite modificări specifice pe

termen scurt ale normelor prudenţiale bancare ale UE
(Regulamentul privind cerinţele de capital), pentru a
maximiza capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi
şi de a absorbi pierderile provocate de coronavi-
rus. Comisia propune măsuri temporare excepţionale
pentru a atenua impactul imediat al pandemiei de
coronavirus, prin adaptarea calendarului de aplicare a
standardelor internaţionale de contabilitate privind
capitalul băncilor, prin tratarea mai favorabilă a garanţiilor
publice acordate în timpul acestei crize, prin amânarea
datei de aplicare a amortizorului pentru indicatorul
efectului de levier, precum şi prin modificarea modului
de excludere a anumitor expuneri de la calculul
indicatorului de levier. Comisia propune, de asemenea,
să se devanseze data de aplicare a mai multor măsuri
deja convenite care vor stimula băncile să acorde finanţare
salariaţilor, IMM-urilor şi proiectelor de infrastructură.

Comunicarea interpretativă
Comunicarea publicată confirmă declaraţiile recente

privind utilizarea flexibilităţii autorizate de normele
contabile şi prudenţiale, cum ar fi cele elaborate de
Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, de
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) şi de Banca
Centrală Europeană. Comisia încurajează băncile şi
autorităţile de supraveghere să utilizeze flexibilitatea
oferită de cadrele contabile şi prudenţiale ale UE. De
exemplu, comunicarea confirmă – şi salută – flexibilitatea
prevăzută de normele UE în ceea ce priveşte moratoriile
publice şi private privind rambursarea creditelor
(orientările ABE din 2 aprilie). Comisia subliniază, de
asemenea, domeniile în care băncile sunt invitate să
acţioneze în mod responsabil, de exemplu prin
nedistribuirea dividendelor către acţionari sau prin
adoptarea unei abordări prudente în ceea ce priveşte
plata remuneraţiilor variabile. Comunicarea publicată
astăzi reaminteşte, de asemenea, modalităţile în care
băncile pot ajuta întreprinderile şi cetăţenii prin
intermediul serviciilor digitale, inclusiv în ceea ce priveşte
plăţile fără contact şi digitale.

Reprezentanţa UE
în România
informează:

Răspunsul la coronavirus:

Comisia a adoptat
un pachet bancar

care va facilita acordarea
de împrumuturi bancare

gospodăriilor
şi întreprinderilor

din întreaga
Uniune Europeană
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14-17

7 Dimineaţa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crăciun
                                                                emisiune live

Divers cu Sens. R.: Bogdan Nicolescu emisiune live

Tache şi Face! R.: Robert Tache. emisiune live

Pâine şi Kirk. R.:  Kirk. emisiune live

Vorbe’n Aer. R.:  Tibi Ursan. emisiune live

7-10

10-13

13-16

16-19

19-22

22-23

23-24

 Luni Vineri

7 Tech. R. Tibi Ursan

12-13

7 Tech.
Tibi Ursan
Vorbe cu
persona-
litate. (R)
I. Miricioiu

Drumul
Mătăsarilor.

(R)
S. Munteanu

Poveşti
Nespuse

80
Remember

R. Tache

SEVEN MUSIC

Experienţa Urbană.
R.: Maria Duda

Azi în istorie.
R.: Ovidiu Vasile

13-14

SEVEN MUSIC

Vorbe cu personalitate.
Iminis Miricioiu

80 Remember
R. Tache

Silviu Munteanu
şi prietenii săi.

17-18

18-20

20-21

SEVEN MUSIC

7 la SEVEN.
Echipa SEVEN

Drumul Mătăsarilor.
S. Munteanu

Poveşti Nespuse
ECHIPASEVEN

21-22

22-23
23-24

Silviu
Munteanu
şi prietenii

săi.
(R)

CENTENARUL
NAŞTERII  LUI

CAROL  WOJTYŁA

Continuare din numărul 908

La propunerea făcută de Seimul Polonez la sfârşitul
anului 2019, întreaga creştinătate marchează,
în 2020, Centenarul naşterii lui Karol Wojtyła – Papa
Ioan Paul al II-lea – 18 mai 1920.

Nicolae MAREŞ
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În Scrierile sfinte citim: Tot aşa credinţa, dacă n-are fapte, este
moartă. (Iacov 2, 17) La centenarul naşterii primului Papă polonez,
al unui  Episcop al Romei, faptele sale au fost şi vor fi în continuare
„cântărite” cu o şi mai mare atenţie. Acţiunile sale sunt multiple şi
tot mai relevante. Înainte de a aminti unele dintre ele, subliniez că
fostul Episcop al Cracoviei a fost dotat de Pronia cerească cu o
minte sclipitoare, cu o capacitate intelectuală de analiză rară, cu un
caracter vertical, iar pe măsură ce a cunoscut mai bine viaţa a devenit
un şi mai mare patriot, fiindu-i mai uşor să se pună în slujba
universalului. După alegerea sa ca Pontif, colegul său de bancă de la
liceul din Wadowice, Jerzy Kugler, amintea că tânărul Karol era
primul în toate: la învăţătură, la biserică, în a-şi ajuta colegii, în orice.
Dacă ar fi lucrat la Ford ar fi devenit preşedinte.

Karol Wojtla a avut o viaţă extrem de grea, ca toţi compatrioţii săi, ca
tot tineretul prins de pârjolul celui de al Doilea Război Mondial; era pe
băncile universitare, dar a fost obligat de hitleriştii cotropitori să renunţe
la studii. Nu va renunţa, va munci într-o carieră de piatră, la un combinat
chimic, pentru a-şi câştiga existenţa, va studia clandestin teologia, va
deveni preot, episcop, conferenţiar universitar, cardinal. Studiile
postuniversitare, efectuate la Roma în perioada 1946-1948, au jucat un
rol hotărâtor în formarea sa intelectuală şi teologică, în cunoaşterea
evenimentelor politice şi spirituale din acele timpuri. A parcurs pas cu
pas toate treptele ierarhice, impunându-se prin muncă, tenacitate,
dăruire faţă de apropiaţi şi semenii săi de pretutindeni. A avut capacitatea
necesară pentru a urmări şi a cunoaşte evoluţia Bisericii Universale.

Papa Ioan al XXIII-lea a avut iniţiativa, la sfârşitul anilor 50 ai
secolului trecut, şi dorinţa, născută în plin război rece, de a reînnoi
Biserica mergând pe drumul adaptării urgente la imperativele
contemporaneităţii din scurta perioadă poststalinistă. Episcopul
Romei a decis să caute şi să găsească modalitatea de a-i uni pe
creştini, de a iniţia un dialog mai intens cu lumea, în sensul larg al
cuvântului. Aşadar, la sfârşitul deceniului al VI-lea din secolul trecut,
Suveranul Pontif Ioan al XXIII-lea a decis Convocarea unei întruniri
globale a Înalţilor ierarhi catolici, într-un Conciliu, denumit Vatican
II.  Se ştia că ultima reuniune similară a avut loc la 1869. Puţini au
fost cei care au bănuit profunzimea şi amploarea schimbărilor pe
care Conciliul amintit le va aduce în Biserica Universală, dar care,
acum, din perspectiva timpului scurt la scara istoriei, pot fi
comparate, în termeni laici, cu o revoluţie.

La început a fost enciclica Ad Petri Cathedram (iulie 1959), care a
stabilit caracterul viitoarei reuniuni. S-a instituit o Comisie - cu scopul
de a-i consulta pe toţi episcopii şi superiorii ordinelor monastice, precum
şi decanatele facultăţilor teologice din lume cu privire la oportunitatea şi
mai ales la conţinutul Conciliului. Pe baza răspunsurilor primite de la
cei consultaţi, cuprinse în 15 volume, totalizând circa 9 000 de propuneri,
grupate tematic în mai multe scheme pentru studii şi dezbateri în cadrul
reuniunii, s-a convocat deschiderea Conciliului, la 11 octombrie 1962.

Papa Ioan al XXIII-lea, pe atunci în vârstă de 77 de ani, credea că
lucrările se vor încheia după o sesiune. Până la urmă a fost nevoie de
patru sesiuni de lucru intens, care s-au extins pe parcursul a patru
ani, fără ca iniţiatorul evenimentului să mai asiste la finalul Conciliului,
stingându-se din viaţă în 1963. Urmaşul ales: Paul al VI-lea.

La Viena, cardinalul Franz König a întâmpinat delegaţia poloneză,
prilej pentru Karol Wojtyła de a-l revedea pe acesta, legând mai
târziu cu el o strânsă prietenie; cine ştie dacă nu a fost chiar
hotărâtoare în timpul Conclavului din octombrie 1978, când Wojtyła
a fost ales Papă.

La Roma, fostul doctorand de la Angelicum, în perioada 1946-
1948, Karol Wojtyła,  l-a reîntâlnit pe promotorul lucrării sale de
doctorat, Garrigou-Lagrange, participant în calitate de consultant
al Conciliului.

Cu trei zile înaintea inaugurării înaltului Forum, Ioan al XXIII-lea
i-a primie în audienţă pe episcopii polonezi, ocazie pentru aceştia
de a pune în evidenţă relaţiile strânse dintre cultura italiană şi cea
poloneză, dintre Vatican şi Polonia, în plan istoric şi mai ales spiritual.
Dezvelirea unui monument al lui Francesco Nullo la Wrocław, oraş
redobândit după secole de Polonia, a dat o mare satisfacţie nu numai
celor prezenţi, dar şi statului polonez, dornic să impună ca fiind
poloneze teritoriile din Vest recâştigate după 1945. Va fi înălţat şi
un alt monument la Varşovia, nu departe de Seimul polonez.

Cu participarea a 2 500 de Părinţi ai Conciliului, lucrările s-au deschis
printr-o slujbă oficiată de cardinalul Tisserant, decanul Colegiului
Cardinalilor. Papa a primit omagiul cardinalilor şi a câte doi arhiepiscopi,
doi episcopi şi doi superiori generali călugări, care au depus, cu prilejul
respectiv, jurământ de credinţă.

Cuvântarea Papei Ioan al XXIII-lea a reprezentat un mesaj de frăţie,
concordie şi pace. Chemările Conciliului, desfăşurate sub patronajul
Sfântului Iosif, au avut ca mesaj evanghelic, printre altele: Noi suntem
fraţi (Mt 23, 8); Cu toţii să fim una (In 17, 11).

Din cauza bolii incurabile de care suferea, Papa Ioan al XXIII-lea a
urmărit lucrările din apartamentele sale, pe canalul intern de televiziune
din cadrul Vaticanului, având „valizele făcute pentru ultima călătorie“
— cum afirmase medicul său curant.

Vatican II - Procesiune
Prezenţă wojtyliană pe sensibilul,
greu accesibil teren al dogmelor

La prima sesiune plenară, episcopul Karol Wojtyła a luat de
două ori cuvântul în cadrul schemei despre liturghie, precum şi în
cea despre revelaţia divină. S-a remarcat caracterul puternic
controversat al discuţiilor, mai ales atunci când se intra „pe terenul
interzis“ până atunci, cel al dogmelor. Trebuia să dovedeşti curaj
şi hotărâre, precum şi o bună cunoaştere a subiectelor discutate,
dar şi a limbii latine, pentru a te putea face cât de cât ascultat, dar
mai ales pentru a-ţi impune destul de nuanţat punctul de vedere.

Lucrările au fost tulburate de cunoscutul „conflict cubanez“, care
aducea omenirea în faţa celei de a treia conflagraţii mondiale. Apelul
Sfântului Părinte către URSS şi SUA, precum şi demersurile
diplomatice ale Vaticanului au fost de bun augur, dovedindu-se încă
o dată rolul important al diplomaţiei Sfântului Scaun şi al Bisericii în
lume. La 3 iunie 1963 se stinge din viaţă chiar iniţiatorul Conciliului.

Noul Papă, Paul al VI-lea, fostul arhiepiscop de Milano, va
continua cu aceeaşi hotărâre lucrările începute, el având cinstea să
îşi pună semnătura, ca slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu,
împreună cu Părinţii Sfântului Conciliu, spre amintire perpetuă,
pe toate documentele Conciliului. A fost un moment realmente
istoric din perioada războiului rece. România, diplomaţia
românească la Vatican, de fapt cea din Italia, a trecut peste acest
eveniment cu o uşurinţă condamnabilă pentru o ţară care se
respectă, chiar dacă se declara atee. Sau poate cu atât mai mult.

Conciliul Vatican II a fost evenimentul
care l-a propulsat pe Episcopul Cracoviei

Conciliul Vatican II - al XXI-lea Conciliu din istoria Bisericii
Universale - a avut un rol deosebit în viaţa episcopului Cracoviei,
Karol Wojtyła. Pentru tânărul ierarh polonez, călit în bătălia pe care
o dădea pentru libertăţi democratice cât mai mari, după înăbuşirea
mişcărilor muncitoreşti din iunie 1956 de la Poznan, care au precedat
pe cele din Ungaria, se impunea democratizarea vieţii sociale şi
spirituale în ţara sa, aşa cum sovieticii, prin Hruşciov, au promis
liderului polonez eliberat din detenţie, Wladyslaw Gomulka, şi
liderului spiritual, Stefan Wyszyński. A fost momentul fericit, cadrul
propice în care înaltul prelat polonez a reuşit să se impună, încet-
încet, în rândul episcopilor şi apoi al cardinalilor catolici, datorită
contribuţiei sale la elaborarea documentelor Conciliului. Personal,
am subliniat acest lucru deseori, în diverse intervenţii publice, dar
niciodată suficient! Conciliul în sine a însemnat un mare efort de
gândire şi o proiectare imaginativă, pragmatică a dogmelor creştine,
iar un ochi din afară ar putea spune că a însemnat o desprăfuire
curajoasă şi necesară a acestora.

Cunoaştere, curaj şi hotărâre

Viaţa şi calea preotului şi cărturarului polonez în ascensiunea sa
spre tronul papal poate fi înţeleasă numai în contextul acestei mari
reuniuni. Amintim că, înainte de a pleca spre Roma, în predica
rostită la 5 octombrie 1962, Episcopul Cracoviei s-a referit la
legăturile Bisericii Catolice poloneze cu cea universală, la raporturile
directe dintre Cracovia şi Roma, la preocupările sale pentru ceea ce
se petrecea în acele momente, atât la mormântul Patronului spiritual
al Poloniei, Sfântului Stanisław, din vechea capitală a ţării, cât şi la
mormântul Sfântului Petru, la Roma. Şi ce se petrecea? În vechea
capitală a Poloniei, aveau loc, în primul rând, puternice dispute
între autorităţile comuniste şi Episcopatul polonez, pe toate
planurile. O seamă de răspunsuri pe care societatea le aştepta de
mai mult timp la demersurile de reglementare a raporturilor statului
polonez cu Vaticanul întârziau inexplicabil de mult în viziunea
Bisericii de pe Odra şi Vistula. La Roma se pregătea ţinerea celei mai
importante reuniuni a catolicilor din lumea întreagă. Catolicii polonezi
s-au pregătit serios pentru acest Conciliu, iar numeroasa delegaţie,
condusă de Primatul Stefan Wyszyński, va fi cordial salutată pe tot
traseul străbătut de trenul care îi ducea pe cardinali şi episcopi de la
Katowice la Roma. Dovadă că şi credincioşii  polonezi îşi puneau
mari speranţe în Conciliul ce se inaugura.

CONTRIBUŢII WOJTYLIENE
LA VATICAN II

sau
Pentru reînnoirea Bisericii

Universale (I)

Dr. Nicolae MAREŞ

- PAPA IOAN PAUL
AL II-LEA
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Undeva în nordul extrem al României, în judeţul Botoşani, pe malul
Prutului se află localitatea Ripiceni. Astăzi este doar un sat mic, cu
gospodari care se străduiesc să supravieţuiască. Dar malurile Prutului,
ca şi Ripiceni însuşi, ascund o comoară arheologică şi paleontologică
de importanţă europeană, pentru că şi astăzi apele învolburate aruncă
pe ţărmurile Basarabiei (de-o parte) şi ale României (de cealaltă parte)
rămăşiţe vechi ale uneltelor folosite de primii oameni şi oase fosile ale
animalelor vânate de către aceştia. În locul satelor, a carierei de piatră
şi a câmpurilor cu porumb de astăzi, acum 120.000 de ani pământurile
de la Ripiceni erau o stepă întinsă, acoperită cu loess, pe malurile
Prutului. Câmpiile erau străbătute de uriaşii acelor vremuri, mamuţii
lânoşi, giganţii strămoşi ai elefantului, dar şi de cerbii giganţi, rinoceri,
zimbri. Turmele erau pândite de tigrii cu dinţii sabie, dar şi de un
prădător mult mai eficient şi mai tenace: omul de Neanderthal.

Încă la început de secol XX,  în anul 1902, malurile de la Ripiceni au
fost cercetate cu interes de pionierii arheologiei din România. Atunci,
apele Prutului scoteau la iveală, unelte şi oase. În perioada interbelică,
Nicolae Moroşani a studiat peştera care se află şi astăzi pe un liman
al Prutului, în punctul numit La Izvor, denumit aşa după locul de
unde izvora marele râu, situat în apropierea Ripicenului.

Dar cele mai mari descoperiri arheologice aveau să aibă loc începând
cu anul 1961, când reputatul arheolog Alexandru
Păunescu deschide şantierul de la Ripiceni-Izvor.
Acesta, în 20 de ani de săpături, a reuşit să scoată la
iveală una dintre cele mai mari tabere de vânători de
mamuţi de acum 120.000 de ani. Descoperirile au
continuat cu rămăşiţe ale culturilor vechi umane
întinse pe o perioadă de 100.000 de ani, cu 16 ni-
veluri de locuire. De altfel, arheologul Alexandru
Păunescu, după ce a terminat cercetările în 1981, a
spus că sunt printre cele mai importante descoperiri
preistorice, din estul şi centrul Europei. Prin
întinderea şi succesiunea numeroaselor dovezi de
locuire şi bogăţia materialului, aşezarea de la
Ripiceni Izvor, ale cărei sedimente se înscriu pe o
grosime de circa 12-13 metri, reprezintă una dintre cele mai
importante staţiuni paleolitice din România şi poate chiar din
întreaga zonă a Europei de est şi de est-centrală, preciza în lucrarea
sa Ripiceni-Izvor: paleolitic şi mezolitic: studiu monografic, apărută
în anul 1993. Practic, la Ripiceni, Păunescu descoperise prima şi
singura tabără, ca loc de întâlnire a vânătorilor de mamuţi din toată
zona central-estică a Europei, locul despre care se bănuieşte că servea
drept punct de procurare a hranei, zonă de schimb între diferite
comunităţi, dar şi loc sacru. Ţin minte că vorbeau arheologii despre
o uriaşă tabără de oameni primitivi care vânau mamuţii şi alte
animale uriaşe. Le-au descoperit locuinţele, altarele unde se
închinau la resturi de animale. Era uriaşă aşezarea lor. Aici făceau
şi schimburi şi se întâlneau de peste tot. Veneau şi din zona Siberiei.
Aşa am auzit atunci, spune un localnic de la Ripiceni care a participat
la săpături.

În urma descoperirilor arheologice, a fost scos la iveală un adevărat
cimitir al mamuţilor. Zeci de fildeşi uriaşi, sute de oase şi măsele de
mamut, împrăştiate pe o zonă de câteva sute de metri. La Ripiceni au
fost descoperite numeroase resturi de mamut. Se spune că sunt cele
mai multe din România şi chiar din zonele învecinate. În orice caz,
fildeşii sunt impresionanţi. Au venit oameni din străinătate şi au
văzut fildeşul de la Muzeul de arheologie din Săveni şi au spus că
nici la celebra Mamoth Cave din Statele Unite nu au mai văzut un
fildeş atât de mare şi bine păstrat, ca acesta, spune muzeograful
Emil Caranica, de la Muzeul de arheologie din Săveni, unde se află
expus cel mai mare fildeş de mamut din zona central -estică a
Europei. Mare parte dintre oasele de mamut de la Ripiceni au fost
expuse la Muzeul din Săveni, dar şi la Muzeul Judeţean din Botoşani,
unde se află mai mulţi fildeşi şi resturi de oase de mamut. Alţi fildeşi
s-au distrus prin neglijenţa autorităţilor, fiind lăsaţi în condiţii insalubre
în casa de cultură din Ripiceni. Ne-am fi dorit un muzeu al mamutului
la Botoşani. Este material suficient şi este chiar indicat la ce
descoperiri au fost făcute în zonă. Din păcate, nu sunt fonduri,
conchide cu tristeţe Caranica.

Mamuţii lânoşi nu veneau la Ripiceni, pur şi simplu să moară de
bătrâneţe, cum fac elefanţii savanelor africane. Aceştia au fost ucişi de
un prădător tenace şi inteligent. Specialiştii care au săpat la Ripiceni
spun că este vorba de omul de Neanderthal, o specie de hominid.
Robust şi iscusit, dar incapabil să se adapteze schimbărilor climatice,
omul de Neanderthal a dominat malurile pline de loess ale Prutului
acum 120.000 de ani. Victima sa preferată era mamutul. Folosea tot,
spun specialiştii, măselele, pieile, fildeşii şi mai ales carnea. Se adunau

Tabăra
vânătorilor
de mamuţi

de pe malul
Prutului

din teritoriile vecine şi atacau giganţii cu fildeşi veniţi în zona Prutului.
Diversele comunităţi de paleantropi, care au locuit, atât în peşteri,
cât şi pe terasele râurilor, vânau cu predilecţie un anumit animal,
care era mai numeros în raport cu alte specii. Mamutul iubea mai
mult zonele stepice cu loess. Cei din staţiunile de la Ripiceni Izvor şi
Moldova I vânau mamuţi, preciza Alexandru Păunescu în lucrarea sa.

Arheologii au reconstituit şi modul în care indivizii, care, se
bănuieşte, deşi foarte vânjoşi şi mult mai puternici decât omul modern,
nu depăşeau 1,60 metri, reuşeau să vâneze aceşti giganţi. Foloseau în
principal suliţa grea cu vârfuri din silex, dar şi capcanele.
Neanderthalienii de la Ripiceni Izvor foloseau suliţa. Dovada
utilizării aceste arme sunt numeroasele vârfuri foliacee şi alte
bifaciale. Ca tehnică de vânătoare, paleantropii de aici foloseau
pentru prinderea vânatului mare, ca în cazul mamuţilor, gropile
capcane. Cu ajutorul lor imobilizau animalul, după care uciderea
lui se făcea fără riscuri, scria arheologul Păunescu. Pe lângă faptul
că era o principală sursă de hrană, arheologii bănuiesc că vânătorii
neandertalieni de la Ripiceni venerau mamutul. Nu excludem
posibilitatea ca vânătorii neandertalieni să fi avut pentru mamut,
animalul preferat ca hrană şi care domina în zona calcaroasă a
Prutului celelalte specii, un oarecare cult, adăuga Păunescu. Pentru

această ipoteză, arheologii se bazau pe o groapă
circulară, descoperită în interiorul unui adăpost, în care
se aflau trei bulgări mari de silex, craniul spart al unui
mamut, vertebre şi un molar, dar şi o piatră de calcar sub
forma unui altar. Această groapă circulară se bănuieşte
că servea drept templu primitiv, unde se adunau regulat
adoratorii mamuţilor. De altfel, se presupune că este
singurul loc atestat din Europa unde mamutul era
venerat.

Arheologii, pe baza descoperirilor, au reconstituit
marea tabără a vânătorilor. Practic, era formată din
locuinţe paravan, sau mai bine zis adăposturi
improvizate. Alexandru Păunescu descrie pe larg cum
arătau singurele locuinţe de acest gen descoperite în

zona central-est europeană şi care au aparţinut oamenilor de
Neanderthal. Pereţii-paravan atingeau, se pare, o înălţime de circa
1,60-2,00 metri şi erau formaţi din oase mari, fildeşi de mamut şi,
probabil, beţe groase de conifere fixate la bază cu pietre de calcar,
pământ şi molari de mamut, peste care se aşterneau, bănuim, piei
de animale. Aceste simple adăposturi-paravan erau făcute cu scopul
de a proteja omul contra vânturilor aspre care băteau de la est-
nord-est, preciza Păunescu. Această locuinţă de acum 40.000 de ani a
ucigaşilor de mamuţi este o descoperire unicat pe teritoriul României
şi se află la Muzeul Judeţean de Istorie din Botoşani. Ea are o vechime
între 30.000 şi 70.000 de ani. La Muzeul Judeţean din Botoşani poate
fi văzută una dintre cele mai vechi locuinţe de pe teritoriul României
care a fost prelevată „in situ” în anii 70 de către cercetătorul
Alexandru Păunescu. A fost luată de la Ripiceni, punctul numit
Izvor. Această locuinţă reprezintă practic unul dintre cele mai
timpurii adăposturi construite de oameni, respectiv, Omul de
Neanderthal, undeva între 70.000-30.000 de ani în urmă, precizează
doctorul în istorie Adela Kovacs, muzeograf la Muzeul de Istorie
Judeţean Botoşani. Practic, adăpostul era construit din bolovani,
situaţi la bază, şi ridicat din fildeşi şi oase uriaşe de mamut. Specialiştii
explică exact modul cum arăta acest adăpost extrem de vechi. Practic
ce avem noi în muzeu şi este etalat în vitrină sunt urmele unui
adăpost construit din defense de mamut şi oase, coaste de mamut
amplasate în poziţie verticală peste care se afla o blană sau pielea
unui mamut, sub care vieţuiau aceşti hominizi, explică Adela Kovacs.
Este vorba de un adăpost, folosit de Homo Neanderthalensis, o specie
de om dispărută. Aceşti hominizi străbăteau luncile Prutului în căutare
de pradă. Vânau, cu lănci groase de lemn cu vârfuri ascuţite din silex,
uriaşii mamuţi, dar şi cerbi de mari dimensiuni sau alte animale ale Erei
Glaciare. De altfel, aşa cum arată specialiştii, în acelaşi sit au fost
descoperite şi armele sau uneltele folosite de această specie fosilă de
om. Printre preocupările lor principale era vânătoarea. La faţa
locului au fost descoperite nuclee, deşeuri de prelucrare după unelte
din silex, cuţitele vremii sau vârfuri de săgeată şi lance cu care
mergeau la vânătoare. Cunoaştem că se ocupau şi cu pescuitul sau
culesul, precizează Adela Kovacs. Uneltele şi armele variază de la
cele fin lucrate, de mici dimensiuni, şi până la vârfuri masive de lance
prelucrate din silex. Arheologii consideră această descoperire de o
uriaşă importanţă. Este vorba de zorii omenirii şi de primele urme de
locuire de suprafaţă, descoperite pe teritoriul României. Cercetările
făcute aici au durat 20 de ani şi în mod nedrept rezultatele au rămas
mult timp cunoscute doar în mediul ştiinţific.

Locuinţa paravan a vânătorilor.
Reconstituire din lucrarea

lui Alexandru Păunescu Ripiceni-
Izvor: paleolitic şi mezolitic,

studiu monografic. Aici „scheletul”
construcţiei (posibil templu circular?)

   George V. GRIGORE

• În urmă cu aproape
70 de ani, în localitatea Ripiceni
de pe malul Prutului a avut loc o
descoperire unicat în Româ-
nia. Este vorba de cea mai mare
tabără de vânători de mamuţi
scoasă la iveală de arheologi în
estul Europei. Specialiştii de
atunci au reconstituit viaţa oa-
menilor de Neanderthal, cei care
supravieţuiau în stepe înfrun-
tând doar cu suliţa giganţii cu
fildeşi uriaşi.
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Locuinţa paravan a vânătorilor.
Reconstituire din lucrarea lui
Alexandru Păunescu Ripiceni-Izvor:
paleolitic şi mezolitic, studiu
monografic”. Aici paravanul din piei
de animale a fost ridicat, asigurând
protecţie împotriva vânturilor
puternice.

Oameni de Neanderthal
în tabăra de vânătoare

Fildeş de mamut
de la Muzeul Judeţean
de Istorie Botoşani

Săpăturile
arheologice
de la Ripiceni
în 1977

Oase
de mamut
la Muzeul

de Arheologie
din Săveni

)

Importanţa descoperirilor de la
Ripiceni l-a făcut pe cel care şi-a
petrecut o bună parte viaţă pentru
a aduce la lumină vestigiile
neandertaliene să îşi dorească să
rămână şi pentru eternitate alături
de ele. Ultima dorinţă, îndeplinită
de altfel, a lui Alexandru
Păunescu, a fost ca cenuşa sa să
fie împrăştiată peste Prutul care,
după construirea barajului de la
Stânca, a acoperit marea tabără a
vânătorilor paleolitici. Acum,
privind prin unde în adânc, se
poate ghici în apele Prutului
vânzoleala din tabăra vânătorilor
ce se pregătesc de o nouă
întâlnire cu „tancul” Epocii de
Gheaţă: gigantul mamut!


