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Is it not generally believed that our town is a healthy
place . . . a place highly com mended on this score
both for the sick andfor the healthy? . . And then
these Baths - the so-called 'artery' of the town, or the
'nerve centre' . . . Do you know what they are in
reality, these great and splendid and glorious Baths
that have cost so much money? . . A most serious
danger to health! All that filth up in Melledal, where
there's such an awful stench - it's all seeping into the
pipes that lead to the pump-room! Henrik Ibsen, An
Enemy of the People, 1882 Henrik Ibsen gave the
'truth about mineral water' more than 100 years ago
in An Enemy of the People. His examples came not
from the decadent bathing spas of Bohemia or
Victorian Britain, but from the very edge of polite
society, subarctic Norway! His masterpiece
illustrates the central role that groundwaters and, in
particular, mineral waters have played in the history
of humanity: their economic importance for towns,
their magnetism for pilgrims searching for cures, the
political intrigues, the arguments over purported
beneficent or maleficent health effects and, finally,
their contami nation by anthropogenic activity, in
Ibsen's case by wastes from a tannery. This book
addresses the occurrence, properties and uses of
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mineral and thermal groundwaters. The use of these
resources for heating, personal hygiene, curative
and recreational purposes is deeply integrated in the
history of civilization.
Lucrarea prezint? geneza, perenitatea ?i evolu?ia
istoric? a na?iunii noastre, clarificând chestiuni
?tiin?ifice ?i metodologice pentru perioada de
început a poporului român.
„În în?elepciunea Sa, Domnul Dumnezeu a rânduit ca în chip
firesc omul s? înve?e dragostea în familie. Astfel, eliberarea
treptat? de egoism vine ca un firesc în rela?iile familiale.
Tinerii sunt gata s? renun?e la unele din ideile ?i nevoile lor
imediate pentru a fi pe placul persoanei iubite. Mai târziu, în
c?s?torie, renun?area la impunerea în permanen?? a voin?ei
proprii face posibil? convie?uirea so?ilor. Dac? exist? iubire,
acest lucru nu este greu, ci vine ca un firesc, bucuria pe care io face unul dintre so?i celuilalt prin acceptarea p?rerii aceluia
într-o chestiune sau alta, este una împlinitoare ?i pentru cel
care renun?? la p?rerea sa. O nou? etap? în des?vâr?irea
dragostei este apari?ia copiilor. Rod al dragostei dintre so?i,
?i absolut dependen?i din punct de vedere fizic de p?rin?i în
prima etap? a vie?ii lor, copiii sunt un motiv de noi renun??ri
la timpul ?i nevoile cele mai fire?ti ale p?rin?ilor. Atunci când
familia nu se limiteaz? la na?terea unui singur copil, practica
punerii propriilor nevoi pe ultimul loc în ordinea priorit??ilor
devine una zilnic?, ?i astfel, desp?timitoare. În acest fel,
familia este o ?coal? a dragostei jertfelnice, în care cei din
familie au întotdeauna prioritate în fa?a propriilor dorin?e ?i
nevoi.” Pr. Marian Vild
Cititorul ideal nu exist?, ?tiu prea bine, dar mai ?tiu ?i c? m?
va bîntui mereu obsesia de a deveni un cititor ideal. Ca
martor-înso?itor în labirintul bibliotecii, jurnalul mi-e de mare
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ajutor; nu-l pot abandona, m-a? r?t?ci. Unii oameni s-au
n?scut pentru a scrie c?r?i, eu poate doar pentru a le ar?ta, în
aceste pagini, cît le sînt de recunosc?tor; ?i dac? voi
deprinde, peste ani, cîte ceva din me?te?ugul lor, voi în?elege
atunci c? iubirea mea nu a r?mas neîmp?rt??it?. ?i de fapt ce
vreau? S? cunosc bine toate c?r?ile mari ale lumii. Nu e pu?in
lucru, dar îmi place, deci nu-i greu. Altceva? S? scriu. Aici nu
mai ?tiu, dar lucrurile mai vin ?i de la sine cînd e?ti bine
plasat. Trebuie s?-mi g?sesc locul ideal… Celui ce-?i îngrije?te
zi de zi, cu trud? ?i bucurie, gr?dina, nu i se refuz? nici
roadele. E ceva firesc. Acest volum continu? Jurnalul unui
cititor (Humanitas, 2011, cu un cuvînt înainte de Gabriel
Liiceanu).
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FAMILIA ÎN EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL
PAVELEditura Universit??ii din Bucure?ti - Bucharest
University Press
Volumul reune?te o serie de contribu?ii privind istoria
na?ional? ?i universal?, bazate pe aprofundarea
bibliografiei fundamentale existente ?i pe investigarea
arhivelor române sau str?ine, toate elaborate de cadrele
didactice sau de colaboratorii permanen?i ai Facult??ii
de Istorie din Craiova.
Lucrarea elaborat? de dl. Claudiu-Alexandru Vitanos
reprezint? bilan?ul unor eforturi sistematice ale autorului
de a se apropia de o problematic? important? pentru
istoria primei jum?t??i a secolului trecut – mai exact,
deceniile interbelice –, anume elaborarea unei politici
na?ionale privind dezvoltarea turismului ?i, totodat?, a
unei politici de promovare a României prin intermediul
târgurilor ?i expozi?iilor universale [...]. În acest context,
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demersul reprezint? un pas înainte, c?ruia-i doresc bune
consecin?e în plan istoriografic [...]. Lucrarea are cel
pu?in trei elemente de noutate: în primul rând, tema ca
atare [...]; apoi, un alt element de noutate este analiza
combinat? a celor dou? componente [...]; în fine, un al
treilea element îl reprezint? îmbinarea între analiza
istoric? ?i analiza cultural? (includ aici ?i rela?iile
comerciale, care presupun propria cultur?, care este tot
un „produs” istoric). Lucrarea reprezint? o contribu?ie
?tiin?ific? original? ?i va aduce un spor important în
analiza istoric? a subiectului.
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