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OMAGIU LUI DUMITRU BĂLAŞA
Mihai SPORIŞ

L

a 1 August, 1911 s-a născut Dumitru Bălaşa, omul
care şi-a dat continuitate, spiritului său cercetător
într-ale adevărului omenesc, prin fapta de-a fi ştiut să-şi facă
ucenici întru ideile sale, scântei ale unor trudite cercetări
menite să devină flăcări strălucitoare. Apostolizarea, adică
promovarea în dezbatere publică a ideilor părintelui cercetător, pornind chiar de la cărţile lăsate (scripta manent!) avea
nevoie de energiile unor oameni aleşi după chipul şi
asemănarea mentorului. Dacă enumărăm aici câţiva dintre
cei menţionaţi de părintele Dumitru Bălaşa în cărţile sale
vom proba spiritul maestrului în ucenicii săi. Pomelnicul
acestora, oameni vii şi afirmaţi cu ceva, în consens cu gândirea părintelui se regăseşte în „Ţara Soarelui sau Istoria
Dacoromâniei” (Ed. „Kogaion”, Bucureşti, 1998; Ed.
„Semne”, Bucureşti 2001, ediţie revăzută şi întregită!).
An de an, în diverse locuri, dar mai des şi mai potrivit (de
acord cu pr. Ion Marinescu de la Suteşti!) la Arhiepiscopia
Râmnicului, „Patriarhului de Drăgăşani”, cum îl va fi numit
pr. Nicolae State – Burluşi, i se dedică un moment omagial.
Un Te Deum, o manifestare culturală (masă rotundă, simpozion, lansare de carte, prezentare reviste, etc.) ca un
„raport” duhului maestrului şi o agapă a liberei încrucişări
de păreri şi liant între nişte oameni veniţi din larga
Dacoromânie, uneori şi de peste fruntariile ei dau consistenţa unui remember anual. În 2015 „ideea dacistă”, „performanţa slavistică”, „opera cercetătorului istoric”, „modelul
uman fără compromisuri” aşa cum le vedem fiecare, au
venit la chemarea spiritului lui Dumitru Bălaşa la
Arhiepiscopia Râmnicului, în 30 Iulie. Se consemna ediţia a
XII-a de la plecarea părintelui şi ungerea ucenicilor cu
însărcinarea ştafetei.
Trecând în revistă participanţii constatăm cu bucurie că
la acest eveniment au participat dintre cei din amintitul
„pomelnic”: Antigona Grecu (Câmpina), Ion, Marioara şi
Venera Marinescu (Drăgăşani-Suteşti), Toma Rădulescu
(Craiova) Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu), Mihai Sporiş,
Nicolae State, Ştefan Prală (Râmnicu Vâlcea. S-a vorbit şi
despre cei absenţi şi despre contribuţiile lor. Napoleon
Săvescu se vădea cu isprava organizării a 16 congrese
anuale de dacologie cu participare internaţională. G.D.
Iscru, istoricul de mare cuprindere şi atitudine, dedicat permanent ideii daciste, cu mare impact public prin editare și
reeditare de carte. Geo Stroie, conducătorul Academiei
Dacoromâne, o atitudine militantă, o forță de coagulare în
jurul ideilor daciste, foarte puternică, nelipsit până acum la
nicio omagiere anuală. Despre cei... plecați în eternitate vom
fi vorbit cu respect amintindu-i : Dumitru Panu („fratele
Dumitru”) va fi fost pomenit de-a împreună cu părintele
Bălaşa; Costea Marinoiu a fost amintit şi prin fapta lui de-a
fi lansat ideea (după Petre Pandrea!) a Academiei de sub
Pământ, de la Ocnele Mari, unde părintele Bălaşa, alături de

Bartolomeu Anania, Vasile Militaru, Constantin Brâncuşi,
Lucian Blaga (anul acesta!) vor fi fost omagiaţi ca ... „academicieni”. La Ocnele Mari se va fi înfinţat muzeul
„Buridava” în care Costea Marinoiu îşi are rezervat un
spațiu de prezentare. Despre Dan Ioan Predoiu ne vom fi
amintit despre conferințele lui şi cărţile lăsate în slujba unei
„catehizări” cu adevăruri demonstrate riguros, ştiinţific, că
doar era membru plin al Academiei Oamenilor de Ştiinţă...
Prezenţa la manifestarea acestui an a fost deosebită.
Dincolo de cei pomeniţi în cărţile sale de Dumitru Bălaşa au
fost foarte mulţi câştigaţi de ideile sale şi foarte prezenţi în
câmpul dezbaterii publice. Între participanţii, nelipsiţi la
ultimile congrese de dacologie remarcăm vâlcenii: Ştefan
Stăiculescu(un gorjan adoptat!) , pr. Constantin Mănescu,
Gheorghe Sporiş, Nelu Barbu, George Voica, George Rotaru
(expert în cele ale vexilologiei!). Universitarul craiovean
(specialist în istoria moşnenilor şi cercetător al... posadelor!), Dinică Ciobotea; Ilie Gorjan, un om cu potenţial de
sinteză şi interpretare a fenomenului istoric, remarcabile;
Marian Pătraşcu, un sceptic de serviciu ca un cercetător în
spiritul lui ... Toma pentru care demonstraţiile trebuie să
fie... perfecte! (Vai ţie asimtotă... nu-ţi prea este dat să te
bucuri de atingerea ca o mângâiere! Vai ţie paralelă, care te
vei pupa doar la infinit cu partenera ta, prea constantă în
depărtarea de tine!); Petre Simion Cichirdan, spirit ales şi
apropiat înţelepţilor cu largă cuprindere cum vor fi fost, nu
numai Dumitru Bălaşa (căruia îi va fi adus în neuitare... personalitatea, prin câteva memorabile interviuri!), dar şi pr.
Cercetător Petre Gheorghe, inginerul artist Aurel Constantin
Zorlescu. Moderatorul dezbaterilor a fost preotul Nicolae
State, el fiind şi organizatorul ansamblului evenimentului cu
liturghie şi agapă. Plecat fiind din Eparhia Râmnicului, I.P.S
Varsanufie şi-a transmis mesajul, nu doar protocolara
întâmpinare a gazdei, ci şi semnificaţia profundă a evenimentului pentru omul care a fost, cu toate virtuţiile sale,
Dumitru Bălaşa, prin consilierul cultural pr. Nicolae Moga,
el însuşi un remarcabil cercetător istoric, dublat de o frumoasă şi largă, cuprindere culturală.
Intervenţiile în dezbatere aduceau informaţii inedite,
întăreau cele spuse şi altădată, dar cu alte argumente, în
măsură să mişte scepticismul unor deja afirmate puncte de
vedere... mai din timpul vieţii preotului cercetător.
Reconvertirile, rondourile, recolorările, în curgerile care îşi
stabilizează sensurile şi volumul în creştere al noilor
canoane, adeveresc înmulţirea... noilor maeştrii întru dacismul, cândva anacronic şi atins de o condamnabilă „fantezie”. Menţionăm aici atitudinea recuperată a preotului,
oponent făţiş al doctrinei comuniste, în întrebarea pusă fostului Înalt Prea Fericit Teoctist: Dacă mai este înconjurat de
sfetnicii comunişti? Cei cu lucrul la
stăpânul legiuit învaţă uşor...
adaptarea canonică la cel din jilţul
(urmare în pag.6)

DUMITRU MISĂILESCU
PANU COMEMORAT LA
COZIA-03 iulie 2015

O

slujbă de pomenire, urmată de un parastas, devenite
tradiţionale, în fiecare an, în amintirea celui care a fost
Dumitru Misăilescu Panu s-a ţinut în celebra biserică a Mănăstirii
Cozia, ctitorie dintre cele mai însemnate-vestite-a domnitorului
Mircea cel Mare. Un domnitor fără asemănare, care ne-a înzestrat-aşezat în istorie scriind într-un hrisov că Râmnicul în 1388 a
fost oraş... „Oraşul domniei mele”. Dumitru Misăilescu Panu,
care în 1990 punea bazele, împreună cu noi, Societăţii
Inventatorilor din România. La Întreprinderea de Hidraulică
Râmnicu Vâlcea (HERVIL în anglo-saxonă, din 1986, fiindcă
eram conectaţi la piaţa liberă europeană, fiind sursă de mecanică
fină în Occident), existând un centru puternic de inventică-real şi
nu de raportat la Partid, Dumitru Panu a venit în 1989 detaşat
fiind în Atelierului Proiectare Asistată-entitate de proiectare unică
în industria românească şi est europeană. Am primit sarcina să-l
ajutăm să execute o lucrare de a sa, devenită ulterior brevet de
invenţie: Turbina cu rotor plan. Proba acestei turbine am făcut-o
la el acasă, în baie, montând, printr-un furtun, turbina la robinetul
de apă, şi, care, la acţiunea lichidului a pus în mişcare de rotaţie
rotorul plan. Nu am vrut să cred “Minunea” şi am intrat în cadă,
aşezându-mă, în picioare, pe rotorul plan. Rotaţia s-a oprit, furtunul sărind de la robinet. Acum mă gândesc că dacă rotorul plan
ar fi continuat să se rotească, cu mine în sarcină, ar fi însemnat că
forţa hidraulică rezultantă, formată în cavităţile (douăsprezece la
număr) din placa rotor, ar fi fost mai mare decât cea gravitaţională, echivalentă, ceea ce ar fi constituit, întradevăr, o Minune...
Noi am sărbătorit atunci şi invenţia, şi execuţia!...cu o damigeană
enormă de vin negru-marca Panu-repetând experienţa cu furtunul,
de data asta în pahar...Între timp a venit şi Revoluţia, ne-am înfiinţat firme, fiecare pe ce credea că ştie mai bine să facă; el a creat
„Tehno Vil Erudit” şi eu firma „Intol”. Libertatea de acţiune însă
ne-a modificat planurile şi ne-a despărţit, el, plecând în Germania,
la fratele său. Auzisem multe despre „Fratele” Panu, aşa îi
spuneau toţi, dar nu-mi amintesc când, probabil prin 1997-98
m-am întâlnit cu el şi a început să-mi vorbească despre noua sa
invenţie care va “înebuni” lumea...Un fel de „Piatră filosofală”-un
cristal lustruit cu multe faţete-care urma să rezolve problemele de
energie ale lumii. Dar nu asta m-a impresionat, eram obişnuit cu
inventatorii, ci modul cum vorbea Dumitru Panu!...eu, comparându-l atunci cu un prooroc fiindcă vorbele sale aparţineau, parcă,
altcuiva! Păreau dictate! Îmi vorbea de Dumnezeu ca un posedat
de sfinţenie. Registrul său verbal crescuse enorm şi jumătate din
el, mie, îmi era necunoscut. Culmea, credeam ce spune. Credeam
în impactul dintre spiritul său şi cel al divinităţii, care, spunea el,
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EVANGHELIA SATULUI NATAL (II)
Felix SIMA

C

ontinuăm periplul prin „DEPRESIUNEA JIBLEA –
BERISLĂVEŞTI ŞI ŢARA LOVIŞTEI. SATUL
NATAL ŞI OAMENII SĂI – IZVOR NEMURITOR DE DOR
ŞI FERICIRE” publicată de autorii: Dr. Constantin
PLOSCARU, Înv. Florea VLĂDESCU, Dr. Vlad – Petre
PLOSCARU şi colaboratorii: Prof. Liviu – Ion VLĂDESCU,
Prof. Nicolae STAN, Dr. Ştefan – Alexandru PLOSCARU, la
Editura Conphys, 2014, cu prezentarea a doi scriitori importanţi plecaţi de pe meleagurile natale, din satul Scăueni: Ion
APOSTOL POPESCU şi Ion POPESCU TOPOLOG. Ei sunt
veri primari dar şi-au luat şi un alt nume pentru a se diferenţia
între ei.
Ion APOSTOL POPESCU – scriitor. Născut la 6 martie
1920, în satul Scăuieni, comuna Berislăveşti, Vâlcea. Moare în
ziua de 23 ianuarie 1984, la Gherla. Este înmormântat la
Mănăstirea Nicula. Tot aici îşi vor adăuga mormântul scriitorul-prieten Vasile Avram şi binecunoscutul poet Ioan
Alexandru.
Urmează şcoala primară în satul Robaia şi Jiblea –
Călimăneşti, apoi Şcoala Normală din Râmnicu-Vâlcea,
absolvind-o în 1938. Continuă la Şcoala „Andrei Șaguna” din
Sibiu, fiind premiant pe centru. Îşi ia bacalaureatul la Liceul
”Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Studii universitare: 1951 –
Facultatea de Litere şi Filozofie din Sibiu şi ”Victor Babeş”
din Cluj, cu specialitatea ”Limba şi literatura română”,
absolvite cu calificativul ”Magna cum laudae”. Teza de
licenţă: ”Orizonturi mioritice în creaţia lui Constantin
Brâncuşi”, conducătorul lucrării fiind poetul şi filozoful
Lucian Blaga. Pe lângă cele două importante cărți publicate:

”Basme armeneşti din Transilvania”, Bucureşti, E.P.L., 1967,
216 p. şi ”Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula”, Bucureşti, Ed.
Tineretului, 1969, 144 p., a mai publicat ”Studii de folclor şi
artă populară”, Ed. ”Minerva”, 1970, 464 p., ”Iubiri” (versuri),
1976, ”Oraţii de nuntă. Cântece şi strigături culese de pe Valea
Someşului”, Ed. ”Minerva”, 1979, 285 p. În perioada 1963 –
1976 este lector şi conferenţiar la Facultatea de Filologie din
Târgu Mureş. Din 1968 devenise membru al Uniunii
Scriitorilor din România. În 1969 şi-a susţinut teza de doctorat
la Universitatea din Bucureşti, cu tema: ”Ion Pop Reteganul –
viaţa şi activitatea”.
Din anul 1995, Biblioteca publică locală din Berislăveşti
poartă numele său, placa de marmură fiind adusă de Vasile I.
Bunea, poet, prozator, pictor şi sculptor, fost elev al său la
Liceul ”Petru Maior” din Gherla, dimpreună cu o carte,
”Arhitectura erorii”, publicată la Editura ”Fiat lux”, în care
rememorează o mulţime de aspecte ale vieţii şi activităţii profesorului Ion Apostol Popescu, din care cităm: ”Era doxă de
carte. Cu Maestrul Popescu se puteau discuta teme din orice
domeniu de activitate, de la navele cosmice la antropologie, de
la tratatul despre poezie al lui Benedetto Croce la docu-

PROMOŢIA 1952 A LICEULUI TEORETIC DE
BĂIEŢI DIN RM. VÂLCEA
Gheorghe MĂMULARU

P

romoţia din 1952 a fost prima generaţie din reforma
învăţământului din anul 1948. Datorită frumoaselor sale
rezultate obţinute la învăţătură a fost apreciată ca “generaţia de
aur” a liceului. După 23 august 1944 în ţara noastră au avut loc
mai multe reforme. În 1948 s-a făcut reforma invăţământului.
S-au desfiinţat câteva licee teoretice, militare şi industriale; au
fost epurate din învăţământ unele cadre didactice, s-a scos din
programa scolară religia ca obiect de studiu, s-au tipărit manuale unice, s-a introdus în şcoli studiul obligatoriu al limbii
ruse, s-au restructurat sau modificat conţinutul unor obiecte de
studio: istorie, biologie şi chiar istoria literaturii române etc.
În judeţul Vâlcea au rămas doar două licee, Liceul Teoretic
de Băieţi şi Liceul Teoretic de Fete. Fostul Liceu teoretic
“Alexandru Lahovari” a fost transformat în Liceul Teoretic de
Băieţi şi a funcţionat în clădirea fostului liceu. Din fericire, corpul didactic al noului liceu a rămas aproape acelaşi pe care l-a
avut vechiul liceu.
În anul 1948 a avut loc examenul (concursul) de admitere în
liceu . S-au prezentat absolvenţii clasei a IV de liceu şi absolvenţii clasei a III a din generală. Au fost 1000 de candidaţi pe
100 de locuri! Examenul a constat din proba scrisă la limba
română şi matematică. Şi pentru că numărul elevilor care aveau
medii mari era ridicat, la intervenţia părinţilor, Ministerul
Învăţământului a suplimentat la Liceul Teoretic de Băieţi din
Rm. Vâlcea cu 54 locuri. În final în clasa a VIII-a a liceului nostru au fost 154 de elevi, grupaţi în trei clase paralele: A, B şi C.
În clasa a X-a s-a mai format a patra clasă, paralelă, tot din
totalul de 154 de elevi.
Elevii erau fii de ţărani, muncitori, intelectuali şi
funcţionari. Cu alte cuvinte, toţi « aveau origine socială sănătoasă » cum se spunea pe vremea aceea. Toţi elevii erau membri
organizaţiei de tineret care se numea Uniunea Tineretului
Muncitor (UTM). Participam la muncile voluntare şi la manifestările ce se organizau cu prilejul zilelor festive, 1 Mai, 23
August, 7 noiembrie şi 21 Decembrie (ziua de naştere a lui

Stalin).
Eram obligaţi să purtăm şapcă cu iniţialele LTB (Liceul
Teoretic Băieţi) şi număr matricol pe braţul stâng. Mărturisesc
că am purtat şapcă şi numărul la braţul stâng până în ultima zi
de Bacalaureat! Nu aveam voie să intrăm în restaurant sau cârciumă şi să consumăm băuturi alcolice. Nu aveam voie să
fumăm (restricţie pe care nu o prea respectam). Pe vremea
aceea nu se cunoşteau drogurile şi deci nu le consumam. Nu
aveam voie să mergem la filme cu imagini obscene. Se introdusese în rândul elevilor o disciplină liber consimţită. În cei
patru ani de studiu (1948-1952) nu s-au ivit cazuri grave de
indisciplină care să fie pedepsită cu exmatriculare din şcoală.
Cadrele didactice supraveghiau cu multă atenţie comportarea
noastră , a elevilor, atât în şcoală cât şi în afara ei, pe stradă.
Domnul profesor Nicu Angelescu ( Limba Română) ne dădea
„lecţii” pe srtadă, dacă îl întâlneam pe stradă şi nu scoteai şapca
şi nu spuneai „Bună seara domnule profesor”, când te aflai la
doi metri în faţa dânsului, atunci când dânsul ajungea în dreptul
tău, îşi scotea pălăria de pe cap şi spunea, „Bună ziua domnule
elev”! şi îşi continua mersul. Îţi venea să intri în pământ de
ruşine! Eram controlaţi de profesori şi la internat. Adesea domnul director Constantin Gibescu făcea controale nocturne la
internatul liceului.
În cei patru ani de liceu (1948 - 1952) am fost bursier. Am
locuit la internat şi am luat masa la cantină. Ca să fi bursier trebuia să îndeplineşti două condiţii: să ai situaţie la învăţătură
bună, şi foarte bună, şi veniturile părinţilor să nu treacă peste
anumită sumă.
În cei patru ani de liceu (1948 - 1952) ne-au fost profesori
următoarele personalităţi: C. Gibescu (limba română), Nicu
Angelescu (l. română), Traian Cantemir (l. română), Nicu
Constantinescu (l. română), N. Georgescu (l. română), Lucian
Mănescu (matematică), Pavel Guţu (matematică), Haralambie
Dumitrescu (geografie), Maria Iliescu (istorie), Tatiana
Cantemir (ştiinţele naturale), Ana Costea (fizică), Ion Bălan
(chimie), C Rădulescu (l. franceză), Fr Rener (l.germană), I.
Cilibidache (l. rusă), Emil Ştefănescu (desen), C. Sandu

mentele de la Marea Moartă, de la cultura Maya la farfuriile
zburătoare, de la puşcărie la personalizare, de la literatura
naţională la cea universală, de la prima iubire la căsătorie.”
( eu însumi, F. S., am participat la această manifestare, împreună cu Marian Creangă, directorul de atunci al Bibliotecii
Judeţene Vâlcea).
Ion POPESCU TOPOLOG – scriitor. Se naşte la 27
decembrie 1933, în satul Scăueni, comuna Berislăveşti, jud.
Vâlcea. A urmat şcoala generală în Scăueni, apoi Şcoala
Normală de băieţi ”Andrei Şaguna” din Sibiu, apoi între anii
1952 – 1956, Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş
Bolyai” din Cluj – Napoca, specializându-se în română – istorie. În acea perioadă, debutează cu povestirea ”prietenul meu”,
în jurnalul ”Făclia”. Între anii 1956 – 1960, a fost repartizat ca
profesor de limba şi literatura română la liceul ”Şt. O. Iosif”
din oraşul Rupea, devenindu-i şi director, iar între anii 1960 –
2001, timp de peste 39 de ani, a activat la catedră, la Colegiul
Naţional ”Andrei Şaguna” din BraŞov, o lungă perioadă fiindu-i şi director. A publicat numeroase articole, cronici literare,
eseuri, recenzii, în revistele literare ale Uniunii Scriitorilor din
România, al cărui membru este din anul 1978. A scris valoroase volume de versuri şi proză, printre care: ”Denisa”,
”Torna, torna, fratre”, ”Urmaşii lui Euclid”, ”Tatăl şi fiul”,
”Chemarea ţărmului la Acvileia”, ”Povestiri de la Pontul
Euxin”, ”Inelul de aur”. Acest din urmă roman a necesitat o
documentare serioasă în presa vremii şi în studiile dedicate
vieţii şi activităţii lui George Enescu, fiind o reconstituire
vibrantă a ultimilor ani trăiţi de marele compozitor în compania prinţesei Maruca Cantacuzino şi periplul acestora în
Europa, în România şi pe Valea Oltului, cu un popas la Crucea
de la Cornetu a prinţului Mihai Cantacuzino.
Ion Popescu Topolog a înfiinţat la Braşov, oraşul său de
reşedinţă, în anul 2005, editura şi revista ”Dealul Melcilor”,
avându-i în componenţa redacţiei pe scriitorii Florentin
Smarandache, George Anca şi pe semnatarul acestui artico.,

(desen), Marin Trincă (ed. fizică), Petre Darie (ed. fizică), Nicu
Popescu (muzică)... Bine pregătiţi profesional, dar exigenţi la
lecţii şi examene. Ne-au învăţat carte. Şi tot Nicu Angelescu nea mai dat o lecţie: dacă la teza de limba română aveam o greşală
gramaticală, punea nota 4, chiar dacă fondul era de 10, dacă se
mai ivea şi a doua greşală punea nota 2 (fără comentarii). Şi tot
acest dascăl ne-a învăţat să fim disciplinaţi şi respectoşi cu
instituţia pe care le respect şi acum la trista senectuţie. În luna
iunie 1952 am dat Bacalaureatul. Ne-am prezentat toţi cei 154
de elevi. Examenul s-a dat la toate obiectele, mai puţin la desen,
ed. fizică şi muzică. La limba română şi matematică s-a dat
scris şi oral iar la celelalte obiecte numai oral. Au promovat
examenul toţi cei 154 de elevi. După examen, noi colegii, am
hotărât să ne întâlnim ..... din zece în zece ani. La întâlnirea din
1972, deci la 20 de ani de la absolvire, ne-am întâlnit în curtea
liceului cele două promoţii: 1952 şi 1972, aveam un număr de
absolvenţi aproape egal. Au venit cei doi directori cu cataloagele, C. Gibescu - promoţia 1952 şi I. Ceauşescu - promoţia 1972. Atunci am aflat de la directorul nostru următoarele:
am absolvit 154 de elevi în 1952, au promovat toţi examenul de
Bacalaureat. Au urmat cursuri universitare, 150; patru colegi nu
le-au putut urma din motive de sănătate . Din cei 150 de licenţiaţi, 115 au fost ingineri iar restul profesori, medici, jurişti,
arhitecţi etc. Marea majoritate au avut şi funcţii de conducere în
domeniul lor de activitate. În 1974 colegul nostru de clasă, ing.
Marin Iliescu a fost numit ambasador al României în Potugalia.
Din cei 150 de licenţiaţi şapte au fost profesori universitari.
Toate aceste realizări ale promoţiei 1952, l-au îndreptăţit pe
domnul profesor C. Gibescu, directorul nostru, să afirme, atunci
, în 1972, că promoţia 1952 a fost „generaţia de aur” a liceului
pe care l-a condus.
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Me
M
esageru
es
rul de
Cost
ste
te܇ti-Nr
Nr. 11
WƵďůŝĐĂƜŝĞ ůƵŶĂƌĉ Ă WƌŝŵĉƌŝĞŝ
W
 ƐƚĞƕti ʹ iulie
Ž

/ŶĨŽƌŵĂƜŝŝ
ŽƐƚĞƕti:

ĚĞ

ůĂ

Wƌŝŵĉƌŝ
ŵ Ă

ŶĞƚĞǌŝƚ ĐĂůĞĂ ƐƉ
ƉƌĞ Ž ŠŶƚąůŶŝƌĞ ĚĞ
suflet care a avvut loc, pe 14 iulie
ϮϬϭϱ͕ ŠŶ ^ĞĞĐƜŝĂ ĚĞ ƌƚĉ
Η'Ś͘͘ŶŐŚĞůΗ ĚŝŶ ŽƐƚĞƕƚŝ. Una
dintre pasiunile domniilor lor
ĞƐƚĞƐĐƌŝƐƵůƕŝĂƐƚĨĞů͕ ŠŶĐĞƉąŶĚ ĐƵ
ora 14.00, am fost martorii unei
ĚƵďůĞůĂŶƐĉƌŝ ĚĞĞĐĂƌƚĞ͘

ĐŽ
ŽŶƔƚŝŝŶԑĂ ĚĞŵŶŝƚĉԑŝŝ ƐĂůĞ͕ Ɣŝ ŶƵ
s-ĂĂƌ Ĩŝ ĂďĉƚƵƚ ĚĞ ůĂ ƐƚŝůƵů ĞůĞǀĂƚ
ŝŶƚƌŽĚƵƐ ŠŶ ĂƌƚĂ ƌĞůŝŐŝŽĂƐĉ ĚŝŶ
ԐĂĂƌĂ
ZŽŵąŶĞĂƐĐĉ
ƉƌŝŶ
co
onstruirea unei biserici stil caaƐĉ
ԑĉƌĉŶĞĂƐĐĉ͘͟ ;ƌŚŝŵ͘ sĞŶŝĂŵ
ŵŝŶ
DŝĐůĞ͗ ͣƵǀąŶƚ ŠŶĂŝŶƚĞ͟ ĚŝŶ
ͣŽ
 ůŶŝԑĂ
ŝƐƚƌŝԑĞŝ-DĉŶĉƐƚƚŝƌĞ
ŝƐŝŝŚĂƐƚĉ-sec. al XIV-ůĞĂ͕͟ ^ĨąŶ
ŶƚĂ
DĉŶĉƐƚŝƌĞ ŝƐƚƌŝԑĂ͕ ƉĂƌŚŝĂ
ZąąŵŶŝĐƵůƵŝ͕ ϮϬϭϮͿ

-ƌƵŵ ƉŝĞƚƌƵŝƚ ƉĞ ĉƚŽŶ

WĞ ϯ ŝƵůŝĞ Ă ĂǀƵƚ
W
ƚ ůŽĐ Ž ƐůƵũďĉ ĚĞ
ƐĨŝŶƜŝƌĞ Ă ĐůĉĚŝƌŝŝ Wƌŝŵĉƌŝ
ŵ Ğŝ
ŽƐƚĞƕƚŝ͘ Ƶ ĨŽƐƚ ƉƌĞǌĞŶƜŝ͗
Dumitru Cornoiu ʹ prefeectul
ũ ĚĞƜƵůƵŝ sąůĐĞĂ͕ dŽŵĂ DĂƌŝ
ũƵ
Ă ƵƐ
WĞƕƚĞƌĞĂŶƵ ʹ primarul comunei,
ƉƌĞŽƜŝŝ͗ /ŽŶ DĂƌŝŶ͕ &ŝůŝƉ DĂƌŝŶ͕
I n Mladin, Victor Ovvidiu
Io
DƵƌĞƕĂŶ͕
ƌĞƕĂŶ ŵĞŵďƌŝ
ƌŝ Ăŝ ĐŽŵƵŶŝƚĉƜŝŝ
l cale.
lo
d ŵĂ DĂƌŝƵƐWĞƕƚĞƌĞĂŶƵʹ Primar
dŽ
***

͟͟ŽƐƚĞƕƚŝ͕ ĐĂƉŝƚĂůĉ Ă KůƚĞŶŝĞŝ ĚĞ
ƐƵďDƵŶƚĞ͟
2ŶƚąůŶŝƌŝůĞ ĚŝŶƚƌĞ WĞƚƌĞ ŝĐŚŝƌĚ
ƌ ĂŶ
ƕi Arhimandritul Veniamin Micle
ŶƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ŠŶƚąŵƉůĉƚŽĂƌĞ͘ ůĞ ĂƵ

͟Ɛƚ
 Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƔƚŝƵƚ͕ ƉĞŶƚƌƵ
ƚŽ
ŽĂƚĉ ůƵŵĞĂ͕ Đĉ͕ ůĂ ŽƐƚĞƔƚŝ ƐĞ
ĂĨĨůĉ ƵŶĂ ĚŝŶƚƌĞ ĐĞůe mai
ŝŵ
ŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽůĞĐԑŝŝ ĚĞ Ăƌƚĉ͕ ĐƵ
ůƵĐƌĉƌŝ ĚĞ 'ŚĞŽƌŐŚĞ ŶŐŚĞů͕ ĚĂƌ
Ɣŝ ĐƵ ůƵĐƌĉƌŝ ƐĞŵŶĂƚĞ ĚĞ Ăůԑŝŝ͕
cu
um sunt pictorii Mari
a n
'Ś
ŚĞƌĂƐŝŵ Ɣŝ ,ŽƌŝĂ ĞƌŶĞĂ͕ ĚĂƌ Ɣŝ
Ăůԑԑŝŝ͘
ͣǀąŶĚ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂĐĞƐƚĞ
ƌĞĂůŝƚĉԑŝ ŝƐƚŽƌŝĐĐĞ Ɣŝ ƚĞŚŶŝĐĞ͕ ĂŶŝ
de-Ă ƌąŶĚƵů ŵ-a preocupat
problema
originii
acestui
monument istŽƌŝĐ Ɣŝ ƌĞůŝŐŝŽƐ͕
ŠŶĐĞƌĐąŶĚ Ɛĉ-ii descifrez tainele.
ele
Printre altele, mm Ă ĨƌĂƉĂƚ ƔŝƐƚŝůƵů
arhitectonic al monumentului,
ĐĂƌĞ ŶƵ ƐĞ ŠŶĐĂĚ
Đ ƌĞĂǌĉ ŠŶ ĐĞů Ăů
ĞƉŽĐŝŝ ƌĞƐƉĞĐƚŝŝǀĞ͕ ĐąŶĚ ĂƵ ĨŽƐƚ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ ďŝƐƐĞƌŝĐĂ DĉŶĉƐƚŝƌŝŝ
ƵƌƚĞĂ ĚĞ ƌŐĞƔ
Ğ ;ϭϱϭϳͿ Ɣŝ ĐĞĂ Ă
ŽůŶŝԑĞŝ ĚĞ ůĂ ŽǌŝĂ ;ϭϱϰϮͿ͘ ĞƔŝ
marele
ban
Barbu
era
recunoscut pentru smerenia sa
ĐƌĞƔƚŝŶĞĂƐĐĉ͕
ƚŽƚƵƔŝ
ĂǀĞĂ

Nee-Ă ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂƚŠŶƚƌĞŐĞŶƚƌƌƵů
(Continuare din pag.1)
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4
ƉŝĞƌĚƵƚĞŠŶĂŝŶ
Ă ƚĞ͘ cŝ ĂŵĐƌĞǌƵƚ Đĉ
ƉĂũŝƕƚŝůĞ
ŠŶĨůŽƌŝƐĞƌĉ
ŶƵŵĂŝ
ƉĞŶƚƌƵ ŵŝŶ
ŶĞ ƕŝ
ƕŝ ŵĂŝ ĂůĞƐ Đĉ
ůƵŵŝŶĂ ĐĞ ƐĞ ƉŝƚƌŽĐĞƕƚĞ ŠŶ
ƜĉƌąŶĉ͕ ƚŽĂŵŶĉ ĚĞ ƚŽĂŵŶĉ͕ Šƕŝ
ĂƌĞ ŝǌǀŽƌƵů ŠŠŶ ŝŶŝŵĂ ŵĞĂ͘
N-Ăŵ ƌąǀŶ
Ŷŝƚ ĚĞĐąƚ ƉĞŶƚƌƵ Ž
ĂŶƵŵĞ ŽƉƌŝƌ
ƌ Ğ͘ cŝ ŵ-am oprit
ĂĚĞƐĞĂ͕
ŠŶƕĞůąŶĚƵ-ŵĉ
ǌąŵďĞƚĞůĞ ƕŝ
ƕ ŵĂŝ ĂůĞƐ ĐąŶƚĞĐĞůĞ
ce nu erau pentru mine.
^ƵŶƚ
ƚ ƵŶ ŠŶǀŝŶƐ
Ɛ ŠŶ ĚƌĂŐŽƐƚĞ͕ ƐƵŶƚ
ƚ
ƵŶ ŠŶǀŝŶƐ͘͘͘ĚĂƌ ǀŽŝ ƌĞŶĂƕƚĞ ĚŝŶ
ŵŝŶĞŠŶƐƵŵŝĐąƚƵŶŵƵŶƚĞ͘
2ŶƜĞůĞŐĞƜŝ-ŵ
ŵĉ͕ ŵŝ-Ğ ĨƌŝĐĉ ŵĂŝ
ales de cu
uvinte, catifelat de
ŠŶƕĞůĉƚŽĂƌĞ͕͕ ƉƌŝĞƚĞŶĞ ĂĚĞǀĉƌĂƚĞ
ƐĂƵ ĚƵƌĞƌŽ
ŽƐ ƕŝ ĚĞ ŶĞŝĞƌƚĂƚ
ƚƌĉĚĉƚŽĂƌĞ͘͟͟
WĞƚƌĞ ŝŶƵůŝĐĉ͕ ĨŝƵ Ăů ƐĂƚƵůƵŝ
ŽƐƚĞƕƚŝ͕ ǀŽů͘͘ ͟/ƵďŝƌĞĂ ŵĞĂ ĚŝŶƚąŝ͕͟
2000
***

>ĉŵƵƌŝƌŝ
ĐƵ
ƉƌŝǀŝƌĞ
ůĂ
ĚĞǌůĞŐĉƌŝůĞůĂƉĞƔƚĞ
DƵůԑŝ ĚŝŶƚƌĞĞ ĐƌĞƔƚŝŶŝ ƐĞ ŠŶƚƌĞĂďĉ
ĚĞ ĐĞ ƐƵŶƚ Ăƚątea ĚĞǌůĞŐĉƌŝ ůĂ
ƉĞƔƚĞ ŠŶ ƉĞƌŝ
Ğ ŽĂĚĞ ĚĞ ƉŽƐƚ͕ ĂƔĂ
ĐƵŵ ĞƐƚĞ ŠŶ WŽƐƚƵů EĂƔƚĞƌŝŝ
Domnului (14 nov. - Ϯϰ ĚĞĐͿ Ɣŝ
ĐƵŵ Ă ĨŽƐƚƚ ĚĞ ĐƵƌąŶ
ą Ě ŠŶ
Š  WŽƐƚƵů
ƚ ů
^ĨŝŶԑĉƚŽƌ ƉŽƐƚŽůŝ ;ϴ-28 iunie),
ƐĂƵ ůĂ ŚƌĂŵ
ŵƵƌŝůĞ ďŝƐĞƌŝĐŝůŽƌ ĐąŶĚ
ĂĐĞƐƚĞĂ ĐĂĚ
Ě ŠŶ ǌŝůĞůĞ ĚĞ ƉŽƐƚ͘
ZĉƐƉƵŶƐƵů ŠůŠ  ŐĉƐŝŵ ƐŝŵďŽůŝĐ ŠŶ
ŠŶƐĉƔŝ ǀŝĂԑĂ Ɣŝ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ
DąŶƚƵŝƚŽƌƵůƵŝ ,ƌŝƐƚŽƐ Ɣŝ Šů
ĂƌŐƵŵĞŶƚĉŵ ĂƐƚĨĞů͗
- Ğŝ ĐĂƌĞ ĂǀĞĂƵ Ɛĉ-/ ĚĞǀŝŶĉ
DąŶƚƵŝƚŽƌƵůƵŝ
ƵĐĞŶŝĐŝ
Ɣŝ
ĂƉŽƐƚŽůŝ͕ ŵĂŝ ŠŶƚąŝ s-au ocupat
cu pescuitu
ul - activitate care le
ĂƐŝŐƵƌĂ ĞǆŝƐƐƚĞŶԑĂ͘ ƔĂ ŝ-Ă ŐĉƐŝƚ
DąŶƚƵŝƚŽƌƵů Ɣŝ ŝ-a chemat la
apostolat (Matei IV, 18-23).
^ŝŵԑŝŶĚ ĨŽƌԑĂ
ƌ ĐŚĞŵĉƌŝŝ ͞sĞŶŝԑŝ
ĚƵƉĉ ŵŝŶĞ Ɣŝ ǀĉ ǀŽŝ ĨĂĐĞ ƉĞƐĐĂƌŝ
de oamenii͕͟ ĂĐĞƔƚŝĂ͕ ͞ŠŶĚĂƚĉ
ůĉƐąŶĚ ŵƌĞũĞ
Ğ ůĞ͕
ůĞ  ĂƵ ŵĞƌƐ ĚƵƉĉ
ąŶƐƵů͘͟ ^ĨĨ͘ ǀĂŶŐŚĞůŝƐƚ >ƵĐa
ǀŝŶĞĐƵŵĂŝ ŵƵůƚĞĂŵĉŶƵŶƚĞ Ɣŝ
ĂƌĂƚĉĐĉĂĐĞĞĂƐƚĉ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ

ŝŵĞĚŝĂƚĉ Ă ƉĞƐĐĂƌŝůŽƌ Ă ǀĞŶŝƚ ĚŝŶ
impresia pe care le-Ă ĨĉĐƵƚ-o
DąŶƚƵŝƚŽƌƵů ĚŝŶƚƌƵ ŠŶĐĞƉƵƚ͗
ĚƵƉĉ Ž ŶŽĂƉƚĞ ĚĞ ŠŶĐĞƌĐĉƌŝ
Đ

ǌĂĚĂƌŶŝĐĞ Ğŝ ŶƵ ƉƌŝŶƐĞƐĞƌĉ
nimic, dar El le-Ă ƉŽƌƵŶĐŝƚ Ɛĉ
ĂƌƵŶĐĞ ŵƌĞũĞůĞ Ɣŝ ŠŶƚƌ-un mod
ŵŝŶƵŶĂƚ Ɣŝ ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶ
Ŷƚ͕ ĂƵ
ƉƌŝŶƐ ĂƚąƚĂ ƉĞƔƚĞ Đĉ nu mai
ƉƵƚĞĂƵ Ɛĉ ƐĐŽĂƚĉ ŵƌĞũĞůĞ ĚŝŶ
ĂƉĉ͙;>ƵĐĂs͕ ϭ-11);
- ĂĐĉ ŶƵ ĐƵŵǀĂ
Ă ĂƵ ŵĂŝ ĨŽƐƚ Ɣŝ
altele (trecute cu vederea de
ĞǀĂŶŐŚĞůŝƔƚŝͿ͕ ƐĞ ŵĂŝ ŠŶƚąŵƉůĉ o
ĂƐƚĨĞů ĚĞ ŵŝŶƵŶĞ Ɣŝ ĚƵƉĉ
2ŶǀŝĞƌĞĂ ĚŝŶ ŵŽƌԑŝ͕ ĚĞƐĐƌŝƐĉ ĚĞ
^Ĩ͘ ƉŽƐƚŽů Ɣŝ ǀĂŶŐŚĞůŝƐƚ /ŽĂŶ ůĂ
cap. XXI, versetele 1-13);
- ƐƚĞ ƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĉ Ɣŝ minunea
ĐƵ ŠŶŵƵůԑŝƌĞĂ ƉąŝŶŝůŽƌ ƔŝƉĞƔƚŝůŽƌ,
ŵŝŶƵŶĞ ĚĞƐĐƌŝƐĉ ŠŶ ǀĂŶ
ŶŐŚĞůŝĂ
din Duminica a 8-Ă ĚƵƉĉ ZƵƐĂůŝŝ
(Matei XIV, 14-22), anul acesta
ĨŝŝŶĚ ĂƔĞǌĂƚĉ ůŝƚƵƌŐŝĐ ĐƵ ĐąƚĞ
Đ ǀĂ
ǌŝůĞ ŠŶ Ƶƌŵĉ͕ ĂĚŝĐĉ ŠŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϯϲ
ŝƵůŝĞ͘
ĞƐĨĉƔƵƌąŶĚƵ-Ɣŝ
ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ^Ă͕ ŠŶǀĉԑąŶ
ŶĚ Ɣŝ
ǀŝŶĚĞĐąŶĚ ƉĞ ĐĞŝ ďŽůŶĂǀŝ͕
DąŶƚƵŝƚŽƌƵů ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂ ůƵŵĞĂ
ƉĞƐƚĞ ƚŽƚ ƉĞ ƵŶĚĞ ƚƌĞĐĞĂ͘ ƔĂ ƐĂ ŠŶƚąŵƉůĂƚ Ɣŝ ŠŶƚƌ-una din
n zilele
la care face referire Sf
S . Ev.
DĂƚĞŝ͕
ĐąŶĚ
ŽĂŵĞŶŝŝ͕
ŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂԑŝ
ĚĞ
ŵŝŶƵŶŝůĞ
ƐĉǀąƌƔŝƚĞ ƉƌŝŶ ǀŝŶĚĞcarea celor
ďŽůŶĂǀŝ Ɣŝ ĐĂƉƚŝǀĂԑŝ ĚĞ ƚŽƚ ĐĞĞĂ
ĐĞ ŠŶǀĉԑĂ DąŶƚƵŝƚŽƌƵů͕ ĂƵ
Ƶ ƵŝƚĂƚ
de oboseala zilei, de foame de
ƐĞƚĞ͕ ĞƚĐ͘ Ɣŝ Ɛ-Ă ĨĉĐƵƚ ƐĞĂƌĉ͘
Drept urmare au venit ucenicii
ůĂ ů Ɣŝ /-ĂƵ ǌŝƐ͗ ͞Locul este
ƉƵƐƚŝƵ Ɣŝ ǀƌĞŵĞĂ ŝĂƚĉ Ă ƚƌ
ƚ ĞĐƵƚ͖
ĚĞĐŝ Ěĉ ĚƌƵŵƵů ŵƵůԑŝŵŝůŽƌ  ĐĂ Ɛĉ
ƐĞ ĚƵĐĉ ŠŶ ƐĂƚĞ ͕ Ɛĉ-Ɣŝ ĐƵŵ
ŵƉĞƌĞ
ŵąŶĐĂƌĞ͘͟
Ƶ
ďůąŶĚĞԑĞ͕
DąŶƚƵŝƚŽƌƵů ůĞ ƐƉƵŶĞ͗ ͞N-au
ƚƌĞďƵŝŶԑĉ Ɛĉ ƐĞ ĚƵĐĉ͖ ĚĂԑŝ-le voi
Ɛĉ ŵĉŶąŶĐĞ͘͟ ZĉƐƉƵŶĚ ĂƉŽ
ŽƐƚŽůŝŝ͗
͞N ĂǀĞŵ ŶŝĐŝ
͞Nŝ ŝ ƉĞŶƚƌƵ ŶŽŝ Ɛĉĉ
ŵąŶĐĉŵ͘ ƐƚĞ ŠŶƐĉ ĂŝĐŝ ƵŶ ƚąŶĉƌ
ĐĂƌĞĂƌĞϱƉąŝŶŝ ƔŝϮƉĞƔƚŝ͖ĚĂƌĐĞ
ŠŶƐĞĂŵŶĉ ĂĐĞƐƚĞĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂƚąƚĂ

ŵƵůԑŝŵĞ ͍͟   ƉŽƌƵŶĐŝƚ
DąŶƚƵŝƚŽƵů ĐĂĂ ƉąŝŶŝůĞ Ɣŝ ƉĞƔƚŝŝ Ɛĉ
ĨŝĞ ĂĚƵƐĞ ŠŶ ĨĂԑĂ
ĨĂԑĂ >Ƶŝ͕ŝ  ŝĂƌ
ŵƵůԑŝŵŝůĞ Ɛĉ ƐĞ ĂƔĞǌĞ ŠŶ ůŝŶŝƔƚĞ
ƉĞ ŝĂƌďĉ͘  ďŝŶĞĐƵǀąŶƚĂƚ ƉąŝŶŝůĞ
Ɣŝ ƉĞƔƚĞůĞ͕ Ă ŠŶ
Š ĐĞƉƵƚ Ɛĉ ŠŵƉĂƌƚĉ
ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ͕ ŝĂĂƌ ĂĐĞƔƚŝĂ ůĂ ƌąŶĚƵů
ůŽƌ ĂƵ ŠŵƉĉƌԑԑŝƚ ŵƵůԑŝŵŝůŽƌ͕ ƉąŶĉ
ĐąŶĚ Ɛ-Ă ƐĉƚƵƌĂƚ ƚŽĂƚĉ ůƵŵĞĂ ͞ƔŝĂƵ ŵĂŝ ƌĉŵĂƐƐ ϭϮ ĐŽƔƵƌŝ ƉůŝŶĞ ĚĞ
ĨĉƌąŵŝƚƵƌŝ͘͟
ŝŶ ĐĞůĞ ĚĞ ŵĂŝ ƐƵƐ͕
ƐƵƐ ŽďƐĞƌǀĉŵ
Đĉ ŵąŶĐĂƌĞĂ ĚĞ ďĂǌĉ ŠŶ ǀƌĞŵĞĂ
DąŶƚƵŝƚŽƌƵůƵŝ ĞƌĂ ƉąŝŶĞĂ Ɣŝ
ƉĞƔƚĞůĞ; darr nu privite ca
ŵąŶĐĂƌĞ ĚĞ ŠŵďƵŝďĂƌĞ͕ Đŝ ca o
ŽĨƌĂŶĚĉ, ca un dar oferit din
partea Lui pentru potolirea
ĨŽĂŵĞŝ ĐĞůŽƌ ŵƵůԑŝ͘ bŝ ĂĐĞƐƚ ĚĂƌ
Šů ĨĂĐĞ DąŶƚƵŝƚŽƌƵů ŶĞŵŝũůŽĐŝƚ
ĐĉƚƌĞ Ɖ
ƉŽƐƚŽůŝ ƔƔŝ ĂĐĞƔƚ
Ɣ ŝĂ ůĂ
ƌąŶĚƵů ůŽƌ ĐĉƚƌĞ ŵƵůԑŝŵŝůĞ ĚĞ
oameni (Mateei XIV, 19; Ioan XXI,
13).
^ĉ
ĐŽŶƐŝŝĚĞƌĉŵ
ĂƔĂĚĂƌ
ĚĞǌůĞŐĂƌĞĂ ůĂ ƉĞƔƚĞ pe perioada
posturilor ca o ŽĨĞƌƚĉ ĚŝŶ ƉĂƌƚĞĂ
ŝƐĞƌŝĐŝŝ ƉĞŶƚƚƌƵ ƐůĉďŝĐŝƵŶĞĂ Ĩŝƌŝŝ
ŽŵĞŶĞƔƚŝ; Biserica͕ ŠŶ ŠŶԑĞůĞƐƵů
ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵԑŝĞĚŝǀŝŶŽ-ƵŵĂŶĉ ƔŝĐĞĂ
ĐĂƌĞ͕ ƉƌŝŶƐƵĐĐĐĞƐŝƵŶĞ ĂƉŽƐƚŽůŝĐĉ͕
ĐŽŶƚŝŶƵĉ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ Ɣŝ ŵŝƐŝƵŶĞĂ
ŠŶĐƌĞĚŝŶԑĂƚĉ ƉŽƐƚŽůŝůŽƌ͘
Am dorit ca prin cele expuse
ŵĂŝ ƐƵƐ͕ Ɛĉ ŵŽƚŝǀĞǌ ĂƔĞǌĂƌĞĂ
ůŝƚƵƌŐŝĐĉ Ɣŝ ĐĂĂŶŽŶŝĐĉ Ă ǌŝůĞůŽƌ ĐƵ
ĚĞǌůĞŐĂƌĞ ůĂ ƉĞƔƚĞ ŠŶ ǌŝůĞ Ɣŝ
ƉĞƌŝŽĂĚĞ ĚĞ ƉŽƐƚ͕ Ɣŝ ƚŽƚŽĚĂƚĉ Ɛĉ
ŠŶƚĉƌĞƐĐ pe cei mai slabi, sau
habotnici͕ ĐĂƌĞ
Ă
ƉƵƌ Ɣŝ ƐŝŵƉůƵ
ƐƉƵŶ͗ ͞ŶƵ ƉŽƚ Ɛĉ ƉŽƐƚĞƐĐ͕͟
ĐŽŶƐŝĚĞƌąŶĚ Đĉ ƉŽƐƚƵů ŶƵ ĞƐƚĞ
ĐĞǀĂ ŶĞĐĞƐĂĂƌ Ɣŝ ƐƵƉƵŶĞ ůĂ
ŠŶĨŽŵĞƚĂƌĞ͘ ĐĞƔƚŝĂ͕ ĨŝĞ ŶƵ
cunosc valoarea postului, fie nu
s-au cercetatt pe sine suficient
ĚĞ ďŝŶĞ͕ ŠŶĐąąƚ Ɛĉ ŠŶԑĞůĞĂŐĉ Đĉ
postul este necesar, iar Biserica
ĞƐƚĞ ĐĞĂ ĐĂƌĞ ĐƌĞĞĂǌĉ ĐŽŶĚŝԑŝŝ
ŝ ŝŝůĞ
ů 
ƉĞŶƚƌƵĐĂƉŽƐƚƵůƐĉ
Ɛ
ĨŝĞ ƉŽƐŝďŝů͘
(contŝŶƵĂƌĞŠŶ
Š Ŷƌ͘ƵƌŵĉƚŽƌͿ
Preot ʹ Ion Mar
a in
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ARHIMANDRITUL VENIAMIN MICLE,
UN MARE CTITOR DE CULTURĂ
Gheorghe PANTELIMON
Nihil sine Deo - Nimic fără Dumnezeu.

P

e 14 iulie 2015, de Ziua Naţională a Franţei, la
Căminul Cultural „C.I. Popian” din Costeşti - Vâlcea
a avut loc un eveniment cultural excepţional, prin care
Consiliu Local a salutat sărbătoarea ţării prietene şi prezenţa
României în Uniunea Europeană. Este vorba de lansarea
cărţilor „Bolniţa Bistriţei - Mănăstire Isihastă din sec. al IV
-lea”, scrisă de Arhim. Veniamin Micle şi „Interviul anului Un monah la 75 de ani. Arhim. Veniamin Micle”- autori
Petre Cichirdan şi Veniamin Micle. Această manifestare elevată a fost organizată de Arhiepiscopia Râmnicului-Editura
Praxis, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, Primăria
Comunei Costeşti şi Cultura vâlceană, revistă editată de
Intol Press. Ea a debutat cu o rugăciune şi cu un Cuvânt de
Binecuvântare al Înaltpresfinţitului Părinte dr. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, prezentat de pr. consilier Nicolae
Moga, în care a fost elogiată activitatea creatoare a părintelui
Veniamin Micle, călugăr - cărturar, model de conştiinciozitate intelectuală şi monahală, un adevărat stâlp al ortodoxiei
vâlcene şi al întregii ortodoxii.
În cuvântul de deschidere, Marius Toma Peştereanu, primarul comunei Costeşti, s-a referit la bogata tradiţie culturală a localităţii, la contribuţia valoroasă în acest domeniu a
părintelui Veniamin Micle, care din anul 1982 este locuitor
al comunei, declarat pe 11 iulie 2014 cetăţean de onoare, şi
a anunţat prezenţa unor oameni de cultură, cercetători, istorici, membri ai Forumului Cultural al Râmnicului, preoţi, ziarişti, intelectuali din zonă. În cadrul discuţiilor s-a abordat o
gamă variată de subiecte referitoare la trecutul istoric al
acestei frumoase aşezări pe care Mihai Sporiş o consideră
capitală a Olteniei de sub Munte, la domnitorii care au dat
strălucire culturală ţinutului, la marile personalităţi care i-au
dus faima în ţară şi în afara graniţelor ei. Evident alocuţiunile s-au axat pe prezentarea celor două cărţi, în strânsă legătură cu viaţa şi creaţia Arhimandritului Veniamin Micle, cel
mai prolific scriitor de istorie bisericească, cel mai prodigios
monah al zilelor noastre, ziditor de slovă Dumnezeiească în
inimile credincioşilor, cum sublinia dr. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, în 2014. Despre cele două lucrări
şi despre autorii lor au vorbit laudativ, Florin Epure, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea moderatorul acţiunii, preoţii Nicolae Moga şi Nicolae State
Burluşi, oamenii de cultură Mihai Sporiş, Dumitru Bondoc,
Ioan St. Lazăr, Gheorghe Jianu - ziarist, intelectuali din
comună, pr. Ion Marin şi prof. Veronica Jidoveanu. Este o
certitudine că părintele Veniamin Micle face parte din elita
cărturarilor din România. Este sugestiv că a obţinut doctoratul la Bucureşti şi la Strasbourg, în Franţa, şi a fost profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti şi Sibiu, director al Seminarelor din Craiova şi
Bucureşti. Deşi a primit numeroase oferte să activeze în
învăţământul superior şi în alte funcţii, după 1982, a preferat
să rămână şi să sfinţească locul la Bistriţa - Costeşti. Pe 7
iulie 2015 a împlinit 76 de ani de viaţă rodnică. Florin Epure,
doctor în istorie, a evidenţiat faptul că părintele Veniamin
are o operă impresionantă şi o putere de muncă extraordinară. A scris 82 de cărţi, 22 despre minunata zonă a
Costeştilor, dintre care şapte au fost dedicate ieromonahului
Macarie. A adus multe clarificări în spiritul adevărului ştiinţific, care nu au fost combătute, fiindcă autorul a lucrat pe
documente şi a argumentat fiecare afirmaţie. Cartea-interviu
cu omul de cultură Petre Cichirdan, un dialog savuros care
trebuie continuat, costituie o cronologie fabuloasă a vieţii
iscusitului cărturar.
Pr. Nicolae Moga a preamărit activitatea părintelui, pedagog de vocaţie, mare duhovnic, mare erudit.
Părintele Nicolae State Burluşi a apreciat că Veniamin

Micle este o personalitate creatoare, cu o minte luminată, care a
făcut foarte multe pentru biserică
şi ortodoxie, pentru cultura
românească şi lasă în urmă o adevărată zestre spirituală, o dâră de
lumină şi de înţelepciune teologică. Este cea mai mare personalitate din Eparhia Râmnicului şi una
dintre cele mai mari personalităţi
ale bisericii ortodoxe din
România.
Omul Veniamin Micle este,
cum afirma şi Mihai Sporiş, un
om exponenţial care onorează
spaţiul din Oltenia de sub Munte, un erou de carte, un purtător al făcliei, al luminii, un exemplu de dăruire pentru adevăr, un slujitor al duhului, care reprezintă garanţia nemuririi.
La rândul său Dumitru Bondoc, un cercetător pasionat al
istoriei locale a evidenţiat harul şi modestia părintelui, personalitatea sa complexă, care ajuns la maturitate în ale
cercetării şi scrisului, şi îşi tipăreşte singur lucrările. Îl consideră al doilea cercetător din Costeşti, după Aurelian
Sacerdoţeanu, care lasă în urmă o operă valoroasă. A scris
mult, are câteva cărţi fundamentale, care aduc lumină în
unele probleme controversate. A adăugat noi date la istoria
vie a comunei Costeşti, a ctitoriilor monahale din zonă, care
amintesc de voievozii Matei Basarab,
Constantin
Brâncoveanu, de boierii Craioveşti, de domnitorii Gheorghe
Bibescu, Barbu Ştirbei ş.a. Este autorul unei opere monumentale, „Monografia Mănăstirii Bistriţa”. Marele ban,
Barbu Craiovescu a adus la Bistriţa de la Constantinopol în
1497, Moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul (780 - 842)
şi este ctitorul „Bolniţei Bistriţei”, unul dintre cele mai valoroase situri ale începuturilor de zidiri de biserici. Lăcaşul a
fost ctitorit la mijlocul veacului al XIV- lea şi este cea mai
veche biserică ridicată pe teritoriul Olteniei.
Ioan Şt. Lazăr, un bun cunoscător şi un analist rafinat al
fenomenului cultural din Vâlcea, a apreciat că localitatea
Costeşti a cunoscut şi cunoaşte o intensă viaţă culturală,
spirituală, cu sprijinul larg al profesorilor din localitate:
Martinescu, Voineag, Lăcraru Stoican, Munteanu şi alţii. A
remarcat constribuţia deosebită la dezvoltarea culturii a
părintelui Veniamin Micle, pe care îl consideră un mare făuritor de cultură... Exerciţiul ştiinţific al domniei sale este
exemplar şi constitue un model de la care toată lumea are de
învăţat. Mănăstire Bistriţa reprezintă în Ţara Românească
ce simbolizează Mănăstirea Neamţ în Moldova, ambele
având o mare forţă culturală şi spirituală, de aceea este
importantă continuitatea în performanţă...
Totodată vorbitorii au apreciat preocupările generoase ale
lui Petre Cichirdan, inginer, autor a peste 40 de invenţii şi
inovaţii, poet, publicist, editor, artist plastic, om de cultură,
care a realizat interviul anului cu Arhim. Veniamin Micle. În
partea finală a acţiunii şi-au exprimat impresile autorii

cărţilor. În cuvântul său, Arhim Veniamin Micle s-a referit la
Mănăstirea Bistriţa, care a fost şi este un important centru de
cultură şi de spiritualite românească, la demersurile întreprinse pentru creşterea prestigiului sfintei mănăstiri şi a
localităţii Costeşti. Mănăstirea are o mare valoare fiindcă a

fost prima universitate din Ţara Românească. Aici a fost
instalată prima tiparniţă şi legătorie de carte din Ţara
Românească, de sub teascurile căreia Ieromoahul Macarie a
scos la 10 noimebrie 1508 „Liturghierul Slavon”, prima
carte religioasă tipărită pe pământ românesc, în arealul
carpato-danubiano-pontic, cunoscută şi sub numele de
„Liturgherul lui Macarie”, căreia i-au urmat „Octoihul” la
1510 şi „Tetraevanghelul” la 1512. În această cetate a ortodoxiei s-au copiat numeroase manuscrise scrise în limba
slavonă. Tot aici a apărut în 1573, primul act mănăstiresc
întocmit în limba română, redactat de egumenul Eftimie şi
s-a scris prima istorie universală de către călugărul Mihail
Moxa. Acest monument istoric adăposteşte unul dintre cele
mai valoroase fonduri de carte veche din România şi cel mai
mare depozit de carte de patrimoniu din judeţ. De aceea
Arhim. Veniamin Micle a vrut să înfiinţeze la Bistriţa o
Academie Monahală şi speră în continuare să facă din acest
lăcaş sfânt o mănăstire de referinţă europeană. Deşi a întreprins numeroase demersuri pentru amenajarea unui muzeu al
tiparului românesc, nu a găsit receptivitatea dorită, de aceea
a reluat apelul către autorităţile judeţene şi naţionale.
Biserica Bolniţa are o interesantă frescă interioară, iar catapeteasma realizată în 1634 este o adevărată bijuterie a artei
româneşti.
Petre Cichirdan a mărturisit că realizarea cărţii „Interviul
anului. Un monah la 75 de ani...” a fost o ambiţie personală
acceptată de Veniamin Micle. Lucrarea este miraculoasă şi
conţine o cronologie amănunţită a vieţii personale a arhimandritului. Ea înmănunchează interviurile pe care le-a realizat, publicate în revista Cultura vâlceană, la care Veniamin
Micle este senior editor. A văzut lumina tiparului cu sprijinul
substanţial acordat de Primăria Comunei Costeşti şi de
Ariepiscopia Râmnicului, cărora le-a adus sincere mulţumiri. Cu toată preţuirea pentru părintele Veniamin Micle,
pentru opera sa remarcabilă, înălţăm rugă bunului
Dumnezeu să-i dea în continuare sănătate şi energie, pentru
a-şi vedea împlinite toate speranţele şi proiectele care
urmăresc un scop nobil - îmbogăţirea duhovnicească a culturii române, afirmarea ei viguroasă în Europa şi în lume.
Doamne ajută!
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ZENOVIE CÂRLUGEA: „LYTHIADA”
L

ucrare de referinţă pentru înţelegerea operei lui
Constantin Brâncuşi, volumul de lirică poetică
„Lythiada” semnat de Zenovie Cârlugea apărut în Editura
„Măiastra” în 2014, Tg Jiu, după noi-ediţie de lux, aduce un
omagiu de înaltă calitate operei marelui sculptor de la
Hobiţa...Un demers literar necesar, acum, când
cei mai mulţi fac din analiza lucrărilor sculptorului gorjean, operă, dar mai ales personalitate, capital artistic, ştiinţific, amplificându-i
imaginea mai ales prin prisma aforismelor!...
Brâncuşi filosof, Brâncuşi poet, inginer! Şi
majoritatea, toţi, mai puţin au în vedere creaţia
sa cu rădăcini în însăşi opera de construcţie şi
dezvoltare a lumii. Volumul lui Zenovie
Cârlugea, lansat la Zilele Brâncuşi din 19-22
februarie 2015 de la Tg Jiu, după cum îl arată şi
nota de la începutul cărţii, „Se dedică epopeii
sculpturale brâncuşiene”, se adresează conştiinţei poetice româneşti, înalte, prin prisma
lucrărilor marelui sculptor, cel mai important al
secolului XX... „Pe toate acestea (lucrările n.n)
precum şi biografia fabuloasă a sculptoruluidemiurg, le-a evocat Zenovie Cârlugea în
Lythiada, adică epopeea brâncuşiană” (Lucian
Gruia, coperta 4, op.cit.). Remarcăm cu această ocazie acest
text al lui Lucian Gruia, de pe această pagină, care reuşeşte o
definiţie de excepţie asupra operei marelui sculptor: „Hotărât
lucru, Brâncuşi a vrut să realizeze un univers după modelul
biblic”. Şi a reuşit, punându-şi opera la baza uneia dintre cele
mai plauzibile cosmogonii ale acestei lumi...Să remarcăm şi

consideraţiile autorului, tot de pe coperta cărţii, o definiţie de
toată frumuseţea şi mare valoare... „Universul statuarei brâncuşiene, în special operele de aurorală consistenţă lythică, constituie o veritabilă epopee cosmo-ontică şi simbolică, în care
Omul, într-o confraternă condiţie existenţială cu celelalte
vietăţi, trăieşte prin esenţializare miracolul
eliberării şi acea mistică a transcendenţei, cu
o stare de paix şi joie ce-şi urmează creaţia
şi-i insuflă o vraţie de cântec etern” (Nu
uităm expresia lui Giedion-Welker, din
1959, când spunea referitor la Brâncuşi că
„Faire chanter-la pierre-pour l’humanité”).
Da, este adevărat, ne spune şi Mircea Eliade,
undeva prin carte, citat de Zenovie Cârlugea,
„...Brâncuşi se apropia de unele pietre cu
reverenţa în acelaşi timp exaltată şi neliniştită a cuiva pentru care un asemenea element manifesta o putere sacră, constituia o
fierofanie.”
Între atâtea epopei ale lumii antice, a lui
Ghilgameş, a Nibelungilor, Cântecul lui
Ronald-mai aproape de noi-sau Odiseea lui
Homer, a lui Ulise sau imediat lângă noi
“Odiseea Sărutului” (opera noastră, vol.
poezii, Ed. Intol Press 2013), Zenovie Cârlugea parcurge
opera sculpturală (foarte important pentru noi n.n) a marelui
Brâncuşi în contextul încercării de a desconspira enigmele
Universului, cosmogonia vieţii omului pe Pământ. O face
admirabil, prin stare poetică, avansată, poemele sale încercând
şi reuşind să redea starea naturală, sorgintea filosofiei marelui

TUDOR NEDELCEA, 70
CRÂMPEIE ESENŢIALE
Theodor CODREANU

L

a împlinirea vârstei de 70 de ani, criticul şi istoricul literar Tudor Nedelcea (n. 23 martie 1945, Valea Ursului
– Tâmna, jud. Mehedinţi) îşi intitulează o carte bilanţieră, cu
modestia-i caracteristică, „Simple crâmpeie de viaţă” (Editura
Autograf MJM, Craiova, 2015). Sunt, într-adevăr, „crâmpeie de
viaţă” (dar şi de cugetare retrospectivă asupra propriei viziuni
privind literatura, viaţa, lumea în care trăim), crâmpeie mai ales
din perspectiva formulei narative moderne şi postmoderne,
oscilând între notaţia fragmentară şi memorialistică, finalmente
conturându-se o imagine coerentă, vivace, nu lipsită de dramatism, a unui intelectual care s-a dăruit cu trup şi suflet
cercetărilor documentare („Publicaţii periodice din Oltenia”, III, 1976-1979; „Manuscrise şi cărţi vechi”, 1977; „70 de
trepte”, monografie a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman” din Craiova; „Geneza ideilor social-politice şi filosofice
în literatura română veche”, 1987; „Mihai Eminescu – Veronica
Micle, Corespondenţă”, 1992; „Cărţi româneşti vechi.
Predoslovii”, 1994; „Bisericile Craiovei”, în colab., 1998, valorificarea editorială şi literară a textelor aparţinând lui Tudor
Vladimirescu şi Mihai Viteazul ş.a.), la care se adaugă pasiunea
pentru reevaluarea unei personalităţi istorice controversate, ca
Vlad Ţepeş („Vlad Ţepeş Dracula”, 1994), sau interesul pentru
personalitatea marii cântăreţe Maria Tănase („Pasărea Măiastră.
Viaţa Mariei Tănase”, 1993). Polivalenţa preocupărilor lui
Tudor Nedelcea capătă consistenţă majoră şi-n spaţiul eminescologiei, realizând antologii, însoţite de studii extinse, pe
diverse teme emblematice ale operei lui Eminescu („Eminescu
împotriva socialismului”, 1991; „Eminescu şi cugetarea sacră”,
1994; „Eminescu – apărătorul românilor de pretutindeni”,
1995; „Mihai Eminescu, Texte esenţiale”, 1997; „Eminescu,
istoricul”, 1998; „Eminescu şi realsemitismul”, 2010). Exegeza
eminesciană a lui Tudor Nedelcea se evidenţiază şi în volume
precum „Pentru mine, Eminescu” (Fundaţia „Scrisul
Românesc”, Craiova, 2005, pref. Theodor Codreanu),
„Eminescu” (prefaţat de Mihai Cimpoi, cuvânt înainte, de
Theodor Codreanu, postfaţă, de Victor Crăciun, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, 560 p.,
urmată de o ediţie revăzută şi adăugită la Editura Tipo

Moldova, Iaşi, 2014). În fine, o parte dintre contribuţiile de critică literară curentă şi publicistică şi le-a adunat în volumele
„Interferenţe spirituale”, 2002 şi „Printre cărţi şi oameni”,
2014. Ca autor şi antologator, Tudor Nedelcea se prezintă cu
peste 60 de cărţi publicate, dincolo de faptul că a fost şi redactor-şef şi redactor al Editurii „Scrisul românesc” din Craiova
(1988-1997), după care a înfiinţat Fundaţia „Scrisul românesc”,
cu o bogată activitate editorială, disponibilă pentru o remarcabilă deschidere spre literatura din Basarabia şi din Bucovina
nordică, aflată între graniţele Ucrainei. Fără a fi un răsfăţat al
criticii, totuşi despre opera lui Tudor Nedelcea s-au exprimat
numeroşi confraţi, cum o atestă volumul „Repere critice”
(Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015), printre aceştia numărânduse: Ovidiu Ghidirmic, Grigore Traian Pop, Marian Barbu, I.C.
Chiţimia, Dan Simionescu, Valentin F. Mihăescu, Lucian Chişu,
Mihai Ungheanu, Constantin M. Popa, Hristu Cândroveanu,
Mihai Cimpoi, P.F.S. Teoctist, Constantin Cubleşan, Ion Buzaşi,
Gh. Bulgăr, Vasile Tărâţeanu, Grigore Vieru, Eugen Simion,
Fănuş Băileşteanu, Nicolae Dabija, Mircea Popa, Dan Mănucă,
Mircea Radu Iacoban, George Anca, Aureliu Goci ş.a.
Tudor Nedelcea face parte din generaţia sfârşitului celui de
Al Doilea Război Mondial, când ţara a căzut pradă invaziei
bolşevice augmentate de ravagiile secetei şi foametei din 19461947. Scriitorii născuţi între 1940-1949 se vor afirma în aşanumita promoţie ’70, între care cei născuţi în 1945 sunt, în acest
an, veritabili „şaptezecişti”, precum este şi Tudor Nedelcea.
Unii vor creşte ca orfani de sfârşit de război, copilăria le va fi
impregnată de vicisitudinile vremii, crescând şi formându-se în
plină epocă proletcultistă. Din acest punct de vedere, Tudor
Nedelcea mărturiseşte, din prima pagină: „Aşadar, să pornim la
drum. Sunt un «produs» sută la sută al regimului comunist
românesc, în sensul că m-am născut la 23 martie 1945, atunci
când tancurile sovietice «eliberatoare» ne-au cucerit ţara, aduse
de cei care astăzi ne dau lecţii de democraţie, prin fiii şi urmaşii
lor.” (p. 5). Noi, „şaptezeciştii” de astăzi, ne-am şcolit, de la
grădiniţă până la liceu, în aceleaşi condiţii. Constat, nu fără
uimire, că Tudor este varianta oltenească a moldovenescului
Toader, că eu am parcurs, în clasele gimnaziale, câte 20 de km
dus-întors din Sârbi, satul natal, până la şcoala din Unţeşti, iar
Tudor, tot dus-întors, câte 14 km din Valea Ursului până la
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sculptor pe care cei mai mulţi îl consideră ...demiurg!
Brâncuşi, cel care a demonstrat că de la Hobiţa, Craiova sau
Bucureşti, la Munchen sau Paris nu sunt decât câţiva paşi.
Brâncuşi cel care a liberalizat gândirea şi măestria artistică, lea dezvoltat, esenţializat, traversând secolul XX fără nici o
oprelişte sau contestare a beneficiului gândirii libere scăpate
de orice schematism. În jumătatea lui de secol, Brâncuşi a
sculptat astfel încât fiecare
lucrare a sa, dar mai ales
monumentalul triptic de la
Tg Jiu-care şi-a depăşit cu
mult timpul-se înscrie într-o
epopee a formei şi gândirii
filosofice pe care cu multă
dibăcie şi har poetic-vers şi
formă poetică mult evoluatăZenovie Cârlugea a numit-o
„Lythiada, adică epopeea
brâncuşiană”... Şi consemnăm cu multă plăcere o
mostră din această cântare
epopeică: „O păsăruică
ţâşnind din călimara/ vremelnicei ca o peană smulsă/ de alizee
cosmice-sieşi stăpână/ şi tuturor risipită în suflete rănite/
umple cerul sub boltire de curcubeu/ văzduhul îşi plimbă
zmeele norilor/ Cum un sclipăt de avion în ochi de ţestoasă/
se iscăleşte pe ape steaua căzândă/ străfulgerând adâncuri de
cleştar/ în starea difuză de ecouri primordiale/ se ovoiesc
începuturi de lumi albastre/ Pe roţi de care faraonice/ suntem
aduşi piatră cu piatră/ şi stivuiţi într-o piramidă/ fatală”
(poemul 25, op.cit. pag. 103)....Expresie poetică absolut senzaţională!
pcichirdan
Tâmna (el, indiferent de anotimp, eu – numai primăvara, vara şi
toamna, iarna stând la gazdă): „Alături de alţi copii, treceam
peste dealuri, spre şcoală. Mi-a fost, însă uşor, pentru că, încă o
dată o spun, copilăria este o vârstă extraordinară şi nu am simţit
niciodată această distanţă, ba, dimpotrivă. Era un prilej de a mă
întâlni cu ceilalţi copii, de a face mici prostioare şi, astfel, au
trecut cei 7 ani de şcoală rurală.” (pp. 13-14). La sfârşitul liceului (Liceul „Traian”, Turnu-Severin), 22 iunie 1963, la
susţinerea examenului de maturitate, adolescentul Tudor
Nedelcea, preocupat mai mult de fotbal decât de carte, se afla în
încurcătură, în faţa Comisiei, când pe uşă a intrat o profesoară
care plângea, aducând vestea impresionantă că Maria Tănase a
murit, ceea ce i-a determinat pe examinatori să-l îndemne a
trece mai departe. Cu umor şi seriozitate, totodată, apreciază azi
Tudor Nedelcea, că, în cinstea salvatoarei, a scris, peste ani,
„Pasărea măiastră”, tipărită în două ediţii (p. 15).
Un „crâmpei esenţial” din biografia lui Tudor Nedelcea a
fost stagiul de un an ca bibliotecar, înainte de a intra la
Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia biblioteconomie, în
anul 1964. Între cărţi trăind, a recuperat enorm în ceea ce
priveşte lecturile neglijate în timpul liceului, ceea ce l-a îndemnat, de altfel, să urmeze biblioteconomia, la facultate fiind, surpriză, coleg de cameră, la cămin, timp de doi ani, cu Gheorghe
Calciu, devenit şi Dumitreasa după căsătoria cu o cercetătoare
în domeniul biologiei. Diferenţa de vârstă dintre cei doi era de
două decenii. Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006) abia
ieşise din puşcărie, iar tânărul student nu ştia nimic prin ce trecuse mai vârstnicul său coleg de facultate, de la secţia franceză.
Acela ţinea pe noptieră două cărţi: una de Spinoza şi alta – de
Nichifor Crainic. El a fost cel care l-a îndrumat în tainele lecturii, făcând cu Tudor adevărate seminare: „Văzându-mă că
citesc şi nepricepând textele respective, Gheorghe Calciu,
Ghiţă, cum îi ziceam eu atunci, a făcut un fel de seminar cu
mine. De la finalizarea orelor de studiu şi până la cantină, preţ
de 3-4 staţii de autobuz, mergeam pe jos, dus-întors, şi mă
asculta, mă întreba ce pasaj nu am înţeles, ce am înţeles, şi îmi
explica logica.” (p. 19). Tudor Nedelcea a avut parte de o
asemenea întâlnire binecuvântată, când încă proletcultismul
domina, deşi erau semne de intrare a acestuia în agonie istorică.
Gheorghe Calciu-Dumitreasa l-a orientat către lectura scriitorilor români interzişi. Ceilalţi doi colegi de cameră erau
Romulus Haba, din Târgu Mureş, şi Eugen Papadima, nepot al
lui Ovidiu Papadima. Acesta din urmă a descoperit pe cămaşa
lui Haba un „nasture”, un microfon, târg-mureşeanul fiind, în
realitate, securistul care-l supraveghea pe Gheorghe Calciu:
„Eu nu mi-am dat seama de aşa-zisul pericol pe care-l reprezen-
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ta Gheorghe Calciu, pentru că era un bun creştin…, sărea în ajutorul tuturor, fiind de o bunătate şi cultură extraordinară, dar nu
ne-a spus absolut nimic despre trecutul său şi nici motivul pentru care făcuse puşcărie între 1948-1963.” (p. 20). Prietenia lor
a supravieţuit şi după facultate. În 1979, la 10 mai, Gheorghe
Calciu-Dumitreasa a fost din nou arestat, în urma prelegerilor
din 1978, de la Biserica Radu Vodă, „Şapte cuvinte către tineri”
(prin care condamna marxismul), după care s-a exilat în Statele
Unite, în 1984, după intervenţii diplomatice, ajungând până la
preşedintele american şi până la Papa Ioan Paul al II-lea. Tudor
Nedelcea a reluat corespondenţa cu Gheorghe CalciuDumitreasa din 1990, revăzându-se cu el la Primul Congres al
Românilor din 1998, organizat chiar de faimosul părinte. Tudor
Nedelcea va fi cel care a mediat reapropierea dintre Patriarhul
Teoctist şi părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, încât acesta
va cere să fie spovedit, în clipa morţii de către Teoctist, cerând,
totodată, să fie îngropat la Mănăstirea Petru Vodă, unde se găsea
duhovnicul său, părintele Iustin Pârvu. Tudor Nedelcea va
rămâne ataşat de activitatea Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de membru, din partea Olteniei, în Consiliul Naţional
Bisericesc şi în Adunarea Naţională Bisericească, cultivând
strânse legături cu mulţi ierarhi, de la Patriarhul Teoctist până la
Bartolomeu Anania sau Nestor Vornicescu. Memoriile sale aduc
amănunte de interes. Adunarea Naţională Bisericească, de
pildă, cuprindea 150 de membri care hotărau, între altele, şi în
alegerile pentru mitropoliţi şi episcopi, aceste alegeri oglindind
comuniunea ecleziastică dintre Biserică şi laici. Noul patriarh a
schimbat regulile, încât deciziile importante din viaţa Bisericii
nu se mai iau în Adunarea Naţională Bisericească, ci numai în
Sinod. Dintre ierarhii care s-au opus unor asemenea schimbări
au fost mitropoliţii Bartolomeu Anania şi Nicolae al Banatului.
Autorul consideră că ambii au avut de suferit: primul „pedepsit
crunt, scoţându-i celebra Biblie de pe piaţă. Tălmăcirea Bibliei
de către Anania este cea mai bună traducere din toate timpurile,
au spus specialiştii. Anania a murit amărât din această cauză.”
(pp. 70-71). Mitropolitului Nicolae i s-a luat „chiar dreptul de
semnătură”: „A murit şi el, din păcate, amărât.”
Dacă în cazurile amintite se poate vorbi de un exces instituţional din partea Bisericii, în ceea ce-l priveşte pe patriarhul
Teoctist, Tudor Nedelcea sesizează o intruziune laică excesivă
în viaţa Bisericii, în momentul când s-a uzat de lozinca Jos
Patriarhul roşu! (care semnase telegrama către Ceauşescu în
calitate de reprezentant al A.N.B.). Iniţiativa a fost a unor pretinşi reprezentanţi ai „societăţii civile”, în bună măsură atee,
ispitiţi fiind de capcana raţionaliştilor „disidenţei autocronice”
şi unii ierarhi care „şi-au cerut scuze ulterior”: „Care a fost
scopul? Vremurile erau tulburi, se dorea ca şi alegerile de mitropolit şi de patriarh să le facă numai laicatul…”, Biserica
Ortodoxă fiind culpabilizată pentru că nu a devenit „revoluţionară” (p. 72). A fost nevoie de intervenţia Patriarhului
ecumenic de la Constantinopol şi a Papei Ioan Paul al II-lea
pentru ca zurbagii „disidenţi” să pună capăt abuzurilor, dat fiind
că „aşa ceva în istoria ortodoxiei nu s-a mai întâmplat” (p. 73),
recte impunerea exclusivă a laicatului în viaţa Bisericii.
Patriarhul Teoctist este acela care va face posibilă prima vizită
istorică a unui Papă într-o ţară ortodoxă. Primul pas a fost întâlnirea Patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea, în 1989.
Dacă pentru Occident Europa însemna numai catolicism şi
protestantism, Papa va recunoaşte că „Europa respiră prin doi
plămâni”, catolicismul şi ortodoxia.
Un alt „scandal” din sânul Bisericii şi opiniei publice căruia
Patriarhul Teoctist i-a făcut faţă cu diplomaţie a fost înfiinţarea

(continuare din pag.1)

Mitropoliei Vadului, Feleacului şi Clujului. Principala acuză a
fost „scindarea Ardealului”. În şedinţa Colegiului Naţional
Bisericesc, Patriarhul a îndemnat la diplomaţie în punerea problemei, sugerându-i lui Tudor Nedelcea să formuleze o motivaţie, ceea ce s-a şi întâmplat, textul acestuia fiind tipărit în
revista Bisericii Ortodoxe Române. Argumentaţia este reprodusă în paginile 75-77, incluzând nouă argumente în favoarea
înfiinţării noii mitropolii. Alegerea ca mitropolit a lui
Bartolomeu Anania a produs o reacţie dură din partea lui Ştefan
Aug. Doinaş, care l-a acuzat de organizarea marşului „împăcării
ortodocşilor cu greco-catolicii, după ce ultimii au intrat cu forţa
în catedrala ortodoxă chiar în timpul slujbei duminicale.” (p.
78). Preoţii ortodocşi erau comparaţi de Doinaş cu „vrednici
sindicalişti ai «clasei muncitoare»” Iată replica Mitropolitului:
„Nu, nu se poate, mi-am zis: o asemenea frază poate fi cerneala
grosolană a unui oarecare pamfletar de duzină, dar nu caligrafia
unui poet de o rară fineţe stilistică şi pe deasupra, membru al
Academiei Române.” Doinaş (nestrăin de colaborarea cu
Securitatea!) nu s-a grăbit să-şi ceară scuze, gest făcut doar la
insistenţele balerinei Irinel Liciu, în seara recepţiei (8 mai
1999) de la Palatul Patriarhal dată în cinstea Papei Ioan Paul al
II-lea (p. 78). Acesta a preferat să vină în România (deşi se
făcuseră demersuri pentru Grecia şi Rusia) şi datorită
afinităţilor/rădăcinilor româneşti, gesturile Papei favorabile
ţării noastre oglindindu-se în echilibrarea raporturilor dintre
ortodocşi şi greco-catolici, dar şi-n promovarea unor cercetări
privind originea românească a ceangăilor, chiar în vremea
regimului comunist (1977-1978), când a plătit apariţia cărţii lui
Mihadas şi V.M. Ungureanu, Originea ceangăilor. Asemenea, a
făcut importante donaţii pentru ridicarea Catedralei Mântuirii
Neamului (150 000 de dolari). Există şi o întreagă istorie a
demersurilor pentru construirea acestei controversate catedrale.
Tudor Nedelcea s-a implicat şi-n această bătălie, descoperind,
bunăoară, că însuşi Eminescu, la 1877-1881, sublinia necesitatea ridicării unei catedrale demne de tradiţia ortodoxiei
româneşti şi de jertfele neamului. Într-un articol privind
războiul de la 1877, poetul scria: „Pentru acei amărâţi, care şiau pierdut vieţile în război, trebuie o Catedrală, pentru că neamul românesc este şi blestemat. Nu dăm înainte deloc.” (A se
vedea pp. 89-92). În schimb, în anul 2000, primarul capitalei,
viitor preşedinte al României, i-a replicat Patriarhului, la
moartea mitropolitului Nestor Vornicescu, când Teoctist a
refuzat să-l numească în locul acestuia mitropolit de Craiova pe
Damaschin, preferându-l pe Teofan: „Vei vedea şi dumneata
Catedrala când mi-oi vedea eu ceafa.” (p. 91).
Comparativ cu alţi confraţi, Tudor Nedelcea a avut şi are o
biografie tumultuoasă, atât prin slujbele pe care le-a onorat, cât
şi prin intersectările, de-a lungul vieţii, cu destinele unor personalităţi marcante ale culturii şi literaturii româneşti. A lucrat
la Arhivele Statului din Craiova, la Direcţia Generală a Presei şi
Tipăriturilor, director al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman” din Craiova (destituit după ce a dus la capăt construcţia unui sediu nou), redactor-şef şi redactor la Editura
„Scrisul Românesc”, acuzat pe nedrept şi chiar condamnat la
doi ani cu suspendare, creator al Editurii şi Fundaţiei „Scrisul
Românesc”, colaborator la Dicţionarul general al literaturii
române coordonat de Eugen Simion etc. Într-un cuvânt, Tudor
Nedelcea s-a dovedit a fi şi un actant al istoriei ultimelor
decenii. A militat şi militează pentru integrarea literaturii
basarabene şi nord-bucovinene în ansamblul culturii româneşti,
iniţiind colecţii speciale de editare şi promovare a basarabenilor
şi bucovinenilor în cadrul Fundaţiei „Scrisul Românesc”. Cele

OMAGIUL LUI DUMITRU BĂLAŞA

puterii de orice fel! Orice intervenție, pro domo sua, se poate
pune în registrul justificărilor propriilor slăbiciuni. Am salutat
sublinierile hotărâte ale lui Toma Rădulescu și ale pr. Ion
Marinescu, inclusiv faptul de-a duce mai departe revista
„Dochiana”. Intervenția „copilului” Dinică Ciubotea, acum
universitar, doctor în istorie, ne asigură asupra unei misiuni de
a forma tineretul în spi-ritul adevărului istoric neaservit.
Zenovie Cârlugea, în egală măsură un brâncușiolog recunoscut ca atare, va fi împlinit o promisiune făcută cu un an în
urmă : va fi editat cu ajutorul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, ca
supliment al prestigioasei reviste gorjene „Portal Măiastra”
două studii primite în manuscris de la Dumitru Bălașa. Sub
titlul „Tradiții Daco-Române„ Târgu- Jiu, 2015 au fost
tipărite: „De la Stâlpul Dacic la Columna lui Brâncuși” și „ De
la Ritul Cultic Zamolxian la cel Hristianic Ortodox – continu-

itate perfectă” alături de o prefață, ca o aducere aminte unui
ucenic despre un maestru adevărat, dăruită de Zenovie
Cârlugea și în numele tuturor gorjenilor pe care i-a iubit
Dumitru Bălașa. Cartea promisă, lansată în prezentarea lui
Zenovie Cârlugea, care ne oferă în completarea volumului și o
amplă prezentare a vieții și operei preotului Dumitru Bălașa în
măsură să fie ușor cunoscut prin ideile sale originale și a
numeroaselor sale surse cercetate, ca slavist recunoscut și mai
ales ca dacolog, uneori ocolit și etichetat, fără să fi fost studiat
până la capăt. Despre slavistul, acceptat fără rezerve, va fi vorbit și Ion Soare, amintindu-ne de discuțiile pe care le avea cu
cercetătorul în drumurile lui pe la Arhivele Statului, el fiindui acum printre puținii continuatori într-ale slavisticii. Au depănat... aduceri aminte, tușate de sentimentalism și Ioan Șt.
Lazăr (vezi și cele legate de ...fratele Dumitru și cele împlinite, împreună cu părintele D. Bălașa!). Nenea, Ion Barbu ne va

mai multe iniţiative ale sale şi-au arătat roadele, altele nu. De
pildă, a pledat public pentru schimbarea zilei naţionale a
României (la 9 mai) şi a imnului naţional, înarmat, ca de fiecare
dată, cu un arsenal de argumente. În atare privinţă, oricât de
bune intenţii ar fi etalat, am îndoieli că nu avem nevoie de
imnul Deşteaptă-te, române şi de ziua începutului de iarnă, 1
Decembrie, data consfinţirii Marii Uniri. E drept, România de
azi nu mai este cea „dodoloaţă” de la 1918, dar aceea rămâne
cea arhetipală, cum a rămas peste milenii Dacia Mare pentru
care va milita şi Eminescu, jertfelnic, prin Societatea
„Carpaţii”. Şi nu e întâmplător că acelaşi Eminescu vedea în
autorul versurilor actualului imn naţional, Andrei Mureşanu,
eroul-profet al revoluţiei paşoptiste căreia i-a dat, alături de
alţii, tenta profund naţională, tentă care l-a nemulţumit enorm
pe Engels, coautorul Manifestului Partidului Comunist, care
aştepta de la revoluţiile anului 1848 izbânda internaţionalismului asupra naţionalului. Engels a văzut în revoluţionarii români
şi în poporul român principalul obstacol în calea comunismului
european şi a „profetizat” dispariţia din istorie a acestui popor
„reacţionar”: „[Românii sunt] un popor fără istorie… destinaţi
să piară în furtuna revoluţiei mondiale… [Ei sunt] suporteri
fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria
lor existenţă în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. […] Dispariţia [lor] de pe faţa
pământului va fi un pas înainte.”
Dar partea cea mai amplă şi mai consistentă a cărţii-testament a lui Tudor Nedelcea o constituie portretele închinate
celor pe care i-a întâlnit în viaţă, i-au marcat existenţa şi mulţi
i-au fost prieteni. Deja i-am amintit pe câţiva dintre ei, iar lista
este impresionantă: Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Eugen
Simion, Mihai Ungheanu, Grigore Traian Pop, Adrian
Păunescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Vasile
Tărâţeanu, Victor Crăciun, Tudor Gheorghe, Alexandru Piru,
Paul Anghel, V.G. Paleolog, Leonida Lari, Părintele Galeriu,
Lucian Predescu, Edgar Papu, Florin Constantiniu, Ion Miloş,
Dan Zamfirescu, Iosif Sava, Ilie Purcaru, Fănuş Neagu ş.a. Toţi
aceştia, dar şi numeroşii adversari i-au marcat cei paisprezece
lustri de viaţă: „Uitându-mă în urma celor şapte decenii de
viaţă, nu cu mânie, ci cu luciditate şi duioşie, pot spune că nu lam mâniat prea tare pe Dumnezeu. Pe lângă unele bucurii şi
realizări, am avut multe, foarte multe necazuri. Atunci le-am
suportat greu. Acum, pot spune, de asemenea, că toate sunt de
la Dumnezeu, el este singurul care mi-a îndreptat paşii şi gândurile, pedepsindu-mă uneori, când a fost cazul. El este cel care
m-a făcut om şi să cred în valorile umane. Uneori, am avut şi
unele răbufniri, unele replici dure la atacuri asemănătoare, dar
le-am făcut doar în cunoaşterea adevărului. Iisus n-a răsturnat
masa precupeţilor israeliţi în sinagogă? Nu sunt supărat pe cei
care mi-au făcut rău, cu voie sau fără voie. Sunt doar mâhnit,
mai ales de nerecunoştinţa celor cărora le-am făcut doar bine.”
(p. 293).
Dar şi ingratitudinea intră în legile omeneşti. În urmă, Tudor
Nedelcea lasă doar lumina muncii sale benedictine de peste
patru decenii, ocupându-şi locul său inconfundabil în istoria
culturii şi literaturii române.
1

Apud Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni...
Războiul clandestin al blocului sovietic cu România, trad. din
engleză, de Camelia Diaconescu, Editura Rao, Bucureşti, p. 31.

fi atras atenția asupra ultimei năzbâtii a parlamentului
României, așa numita lege antilegionari (fals și șchiop numită
împotriva extremismelor!). Despre aceasta vezi și poziția
noastră numită „Corabia Nebunilor” din 1 august, 2015.
În numele Forumului, a... Seniorilor, cu lumea lor disponibilă prezentă aici... a vorbit, cu împăciuitorismul cunoscut,
Alexandru Popescu Mihăești, binecuvântând, ca întotdeauna,
împăcarea celor prezenți ca o descărcare a tensiunilor opuse.
Una dintre nepoatele preotului cercetător, Paula Adriana
Cozian, ne va fi dăruit „Cugetări și Reflecții”, Ed. Sfântul
Ierarh Nicolae”, Brăila, 2015. Este bine să reflectăm la toate
acestea! Ne-am dedat apoi la agapa cu poveștile noastre personale și cu angajamentele pentru la anul. Părinte Dumitru
Bălașa, aceasta ne este spovedania anuală! De ne găsești în
cele voite de tine, binecuvântă-ne! De am luat-o pieziș și nu
credem în propria-ne rostire publică trimite-ne, prin cele posibile duhului adevărului..., judecata ta!
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DUMITRU BĂLAŞA: TRADIŢII DACO-ROMANE
E

veniment cultural de mare însemnătate istorico-literară
la Arhiepiscopia Râmnicului, în cadrul „Memorialului
preot Dumitru Bălaşa-Patriarhul de Drăgăşani”-Ediţia a XI-a,
joi 30 iulie 2015, a simpozionului, Zenovie Cârlugea şi-a lansat
cartea „Tradiţii daco-române” de Dumitru Bălaşa, în fapt o
ediţie înfăptuită şi îngrijită de Zenovie Cârlugea, profesor universitar, expert în Dumitru Bălaşa şi în daco-românism... O
carte apărută ca supliment al Revistei „Portal Măiastra” la Tg
Jiu, 2015, închinată fiind acestui eveniment; Z. Cârlugea
îndeplinind o dorinţă a participanţilor la
ediţia de anul trecut, aceea de a se începe
conceperea şi editarea unei opere monumentale, privind personalitatea lui Dumitru
Bălaşa, opera sa completă! Trebuie, din start,
să apreciem această lucrare de optzeci de
pagini fiindcă, surprinzător, ea răspunde cerinţelor multor cititori şi cercetători fiind o
cronologie reală a operei ilustrului savant
născut la Suteşti, a apariţiei şi referenţierii
marilor sale idei, şi, mai mult, conţine două
documente manuscris cu datare din ultimul
său an de viaţă, 2002, şi din 1995, anul în
care s-a declanşat marea sa creaţie privind
viziunea universală, esenţa fenomenului
Daco-Român, formulă tot mai acceptată în
laboratoarele lumii vizând originea şi dezvoltarea civilizaţiei pe
continentul european. Este pentru prima dată când vedem două
documente scrise de un savant la nouăzeci şi unu de ani şi la
optzeci şi cinci de ani, vârsta spunându-şi cuvântul (uşoarănesemnificativă deteriorare a scrisului), dar echilibrul intelectual-cel mai important-mulţi exprimându-şi neîncrederea în acordarea integrală, calitativ, a facultăţilor mintale a nonagenaruluirămânând nealterat. L-am cunoscut îndeaproape pe Gheorghe
Petre Govora (al treilea preot “magician” din această nepreţuită

Oltenie-împreună cu Theodor Bălăşel şi Dumitru Bălaşa-alţii
ca să fie lucrarea mai „grasă” adăugându-l şi pe Justinian
Marina) la 94 de ani, şi mintea îi era perfectă (ca şi Bălaşa, la
optzeci şi trei de ani, când nu-şi amintea ceva alerga repede la
carte-în bilbioteca proprie). La nouăzeci şi opt de ani se plesnea
peste frunte când nu-şi amintea ceva. Şi l-am întrebat ce părere
are de teoriile lui Dumitru Bălaşa? Răspunsul a fost promt:
mare învăţat, erou, dar „îi mai fila din când în când o lampă”!
Era normal acest răspuns, ştiindu-se că preotul de la Govora era
un mare romanist, adept al Şcolii Ardelene, dormea
cu capul pe istoricii romani, iar „patriarhul” de la
Drăgăşani visa cu ochii deschişi la etnogeneza
daco-română a poporului român, vechea Europă,
spunând el, fiind chiar teritoriul actualei Românii.
Să-mi fie scuzată folosirea sintagmei „îi fila o
lampă” dar am reprodus-o unumai din dorinţa de a
arăta caracterul jovial pe care Gh Petre îl avea la
aproape o sută de ani, eu, considerându-l unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a dat Oltenia! şi
în ce ţinut, chiar lângă Mănăstirea Govora! În concluzie, preoţia la Vâlcea înseamnă mai mult decât
oriunde (câte cârciumi atâtea biserici-veche sintagmă a Râmnicului), aşa ca să nu se mai supere cei
care nu văd cu ochi buni afirmaţia noastră că
Vâlcea înseamnă mai multă cultură religioasă decât
laică...
„De la stâlpul dacic la columna lui Brâncuşi” este manuscrisul din 2002 în care D. Bălaşa face pertinente obsevaţii
aşezând stâlpii dacici la originea Coloanei Infinite, creaţie a
sculptorului gorjean de la Hobiţa...Vedem şi modele de stâlpi
dacici, informaţiile date de Z. Cârlugea sunt colosale şi din
belşug. Aceşti stâlpi dacici îi vedem cu mici deosebiri pe toţi
stâlpii de cerdac din Oltenia noastră şi din alte părţi. Dar stâlpul
dacic reprezentat pe un ciob dacic şi care este identic cu

Coloana Infinită de la Tg Jiu, numai Gh Petre l-a descoperit,
acum, el, găsindu-se la Londra în colecţia cercetătoruli Nandriş.
Noi am făcut această comunicare la Congresul dacist din 2010,
de la Tg Jiu, iar în 2014 cu ocazia Colocviilor Brâncuşi, tot la
Tg Jiu, 2015, am publicat acest ciob pe coperta cărţii noastre
„Spiritul 21 şi Aforismele lui Brâncuşi” Ed Intol Press 2015,
Râmnicu Vâlcea, după ce în 2013 am postat-o în PDF pe
Cultura Ars Mundi on line...
Al doilea manuscris, „De la ritul cultic zalmoxian la cel hristianic ortodox-continuitate perfectă” semnat în 1995, ne relevează un Dumitru Bălaşa care “explodează” aducând în realitate toate cunoştinţele şi trăirile sale, referinţele bibliofile,
privind primordialitatea cultului zalmoxian, dacic, în cultura
universală... Zenovie Cârlugea face un parcurs prin opera şi
ideile lui Dumitru Bălaşa, cronologic, atât de necesar când încă
nu s-a uscat bine cerneala tipografică a cărţilor unuia dintre cei
mai înverşunaţi luptători pentru adevăr privind naşterea şi continuitatea magistrală a poporului român.
Dacă dacii nu ar fi fost un popor mare şi important pe harta
lumii, nu ar fi existat şi astăzi Columna lui Traian în centrul
Romei! Dacii au fost colaboratorii, vecinii buni ai romanilor,
care, însă, prin cele două războaie la un secol de la răstignirea
primului creştin al lumii i-au cucerit pentru rezolvarea unei
crize mondiale, atunci! Pe termen lung, romanii au pierit fiindcă
au purtat acest război fraticid, dacii, însă au continuat să se dezvolte dând naştere acestui popor daco-român, unul dintre cele
mai înfloritoare din mileniul întâi după Hristos. Această idee şi
numai aceasta, trebuie să ni-l pună pe Dumitru Bălaşa pe treapta
celor mai de seamă gânditori români...Cartea lui Zenovie
Cârlugea este un instrument de lucru, un model, pentru orice
cercetător în daco-românism, dar mai ales în fenomenul numit
Dumitru Bălaşa...
Csaky E POE

RETROSPECTIVĂ RÂMNICEANĂ
Maria EFRIM GIBESCU (BUTA)

E

ste dificil, dacă nu imposibil de exprimat în cuvinte, sentimentul pe care îl
încerc acum, la ultima noastră întâlnire, în calitate de foste colege de liceu, dar şi de prietene, ajunse la vârsta de aur a senectuţii. Şi
trebuie să recunosc că însuşi Timpul, acest
bătrân magician al eternităţii, şi-a lăsat
amprenta inexorabilă asupra fiecăreia dintre
noi.
Aşadar, furată de propriile-mi gânduri şi
aflată în stare de reverie, mă întorc cu duioşie
spre lumea încântătoare a adolescenţei noastre
ca să mă întreb cu nostalgie când oare au trecut
frumoşii ani ai tinereţii şi cum de am ajuns atât
de repede în anotimpul amintirilor şi mai ales
al înţelegerii misterului vieţii, vechi de când
lumea? Când oare am îmbătrânit aşa?
Voi începe cu evocarea Râmnicului, târguşor de provincie şi oraş al pensionarilor,
comunitate liniştită, discretă şi amabilă, dar
activă nu numai pe plan economic, ci şi cultural. În acest loc plin de legende şi înnobilat de
istorie am trăit şi ne-am format ca oameni,
începând ca preşcolari, continuând cu anii
şcolii generale şi de liceu. Destinul ne-a hărăzit
o pleiadă de profesoare strălucite, cu o
pregătire de specialitate şi pedagogică impresionantă, formate la universităţile noastre
înainte de 1944 şi, care, în ciuda vremurilor
tulburi de atunci, nu s-au dezis de vocaţia profesională, ci s-au dedicat total instruirii şi
educării noastre. Îmi amintesc de doamnele
Lucescu şi Zăvoi-profesoare de limba română,
de doamnele Săndulescu, Borosan, Brucker şi
Iliescu – profesoare de istorie, de doamnele

Zinelli şi Zamfirescu care ne-au iniţiat în
tainele limbilor franceză şi germană, dar mai
ales de iubita noastră dirigintă, profesoară de
matematică, Bădescu Maria, un model de om
adevărat, de dascăl exigent, dar şi îngăduitor
cu copilăriile noastre. Şi evocarea mai poate
continua.
Desigur, fiecare generaţie are problemele şi
idealurile ei, ca şi noi care am fost generaţie a
războiului, a sărăciei, a lipsurilor de tot felul,
dar mai ales a năvălirii unei istorii dure şi
nedrepte asupra paşnicelor noastre pământuri.
Am răzbit însă în lupta cu absurdităţile istoriei
datorită educaţiei primite de la părinţii şi
dascălii noştri, precum şi a adaptării într-o
lume atât de complicată şi nesigură. Astfel am
reuşit să devenim prin muncă serioasă şi tenacitate specialişti în diverse domenii, soţii şi
mame devotate, capabile să fie stâlpi ai familiilor pe care le-au întemeiat.
Şi nu pot trece mai departe fără să îmi
amintesc că am avut norocul să creştem în
familii tradiţionale în care, alături de părinţi, şi

bunicii ne-au călăuzit mintea şi sufletul spre
valorile etern durabile: cinste, corectitudine,
integritate morală, iubire de Dumnezeu, de
adevăr şi de ţară-principii morale care au
devenit pionii-reper ai vieţii noastre, transmise
apoi copiilor.
Voi continua cu elogierea celor două colege
Ica Dalben (Geleriu Constanţa) şi Tamara
Donciu (Tamara Sochircă) care, în decursul
anilor, nu au obosit să ne mobilizeze pentru
întâlnirea anuală care durează de peste 15 ani.
A fost şi este de apreciat că ne-am întâlnit periodic, ca dovadă a profundelor sentimente de
prietenie care ne leagă şi care nu s-au estompat, ci au rămas intacte. Ar fi, subliniez eu, un
exemplu de avut în vedere de generaţiile
prezentului care, acaparate de noile tehnologii,
eşuează într-o lume virtuală care nu le
pregăteşte suficient pentru viaţa reală.
Îmi întorc acum privirea spre Râmnicul de
astăzi şi constat cu tristeţe că, pentru cei care
păşesc acum pe străzile lui, după ani de

absenţă, şocul este mare, pentru că nu mai
există oraşul curat şi îngrijit, cu oameni amabili şi îndatoritori, cum era odată. Până şi centrul, altădată mândria localnicilor, a ajuns o
groapă imensă, în care nu se prea ştie ce se va
construi. De mai bine de cinci ani şi Gara
oraşului este dărâmată, ca şi locaţia din jur, în
vreme ce lucrările, în ambele cazuri, înaintează
cu viteza melcului. Desigur, e normal ca
oamenii şi aşezările urbane să se schimbe în
decursul vremii. E legea inexorabilă a
evoluţiei, a devenirii în timp, numai că transformările locale trebuie făcute raţional şi, mai
ales, cu consultarea şi aprobarea comunităţii.
În prezent consider că ne aflăm în momentul retrospectivei, al rememorării, dar şi al concluziei. De aceea afirm încă o dată că, în faţa
valurilor vieţii, a necazurilor şi primejdiilor
care ne-au încercat tăria sufletească şi credinţa
străbună, am ieşit învingătoare.
Acum, împreună, să mulţumim Creatorului
pentru generozitatea cu care ne-a dăruit aceste
zile frumoase pe care vă îndemn să le trăiţi alături de copiii şi de nepoţii voştri ca să vă puteţi
bucura din plin de farmecul vieţii, ca şi de dărnicia pământului.
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HOREZU, PRIMARUL ILIE FÂRTAT ŞI-A MAI
ADĂUGAT UN AN DE VIAŢĂ...
Ilie FÂRTAT: - Ne aflăm în biblioteca orăşenească Horezu,
care poartă numele publicistei Ada Orleanu (1916-1990) alias
Zoe Marinescu, într-o zi călduroasă de vară în care, iată, mai
vine câte un elev să citească o carte de mitologie sau , de ce nu,
despre Dacia romană...O surpriză plăcută, inclusiv pentru mine,
ca primar. Intervenţia mea de astăzi se referă în primul rând la
faptul că biblioteca orăşenească ar merita o atenţie sporită şi, cu
siguranţă, o va avea cel puţin în susţinerea Primăriei Horezu. În
ceea ce priveşte „Însemnările” Adei Orleanu, sunt circa nouă
volume, ceva deosebit, de caiete în manuscris care privesc
societatea românească de la începutul secolului trecut. Ne vom

apleca alături de personalul bibliotecii „Ada Orleanu” să realizăm
tipărirea acestor însemnări. De
asemenea, doresc să spun, cu ocazia
„Zilelor oraşului Horezu” din luna
septembrie vor avea loc lansări de
carte, care se vor desfăşura la această
Casă de cultură şi în care vom pune
accent în primul rând pe scriitorii
vâlceni, contemporani, pentru că, insist, şi Administraţia poate
avea un rol în susţinerea şi promovarea scriitorilor vâlceni, iar

acest lucru doresc să-l fac!
REPORTER: - Domnule primar este de datoria noastră să
vă spunem La Mulţi Ani, astăzi, dumneavoastră sărbătoriţi ziua
onomastică, îl sărbătorim cu toţii pe Sf. Ilie, dar şi ziua dumneavoastră de naştere; ne pare rău că atenţia noastră este atât de
neînsemnată...
Ilie FÂRTAT: - Nu, nu, prezenţa dumneavoastră aici, pentru
mine este un cadou mult mai important...
REPORTER: - Aşteptăm luna septembrie cu nerăbdare, lansările de cărţi, vă mulţumim pentru cuvintele acordate.
Ilie FÂRTAT: - Vă mulţumesc şi eu domnule Cichirdan şi vă
aşteptăm oricând la Horezu pentru actele de cultură care
urmează să se desfăşoare...
20 07 15, CULTURAvâlceană

Vasile Militaru – martir al neamului românesc în temniţa roşie
Militaru.

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Domnule Primar,
Distinse autorităţi,
Onorat auditoriu,

„D

eţinutul îşi trăieşte viaţa ca şi cum s-ar afla în faţa lui
Dumnezeu. Stă ore în şir, ziua şi noaptea, în stare de
trezvie, pe un scaun şi aşteaptă, rugându-se şi chemând
mângâierea şi descoperirea Duhului Sfânt”1, aşa îşi începe Ioan
Ianolide, cunoscutul său volum, Deţinutul profet. Viaţa poetului
martir Vasile Militaru a fost, orice s-ar spune despre el, o viaţă
de „deţinut”, mai mult sau mai puţin metaforic, care a trăit, încă
din copilărie, chemând harul lui Dumnezeu, ce l-a făcut să se
roage nu oricum, ci în versuri. Experienţa închisorilor comuniste nu este doar una social-politică, ci mai mult decât orice,
una duhovnicească. În închisori vedem făţiş lupta ce s-a dat
între cei ce-l slujeau pe Dumnezeu şi cei posedaţi de duhul
drăcesc. Acolo în închisori mulţi L-au găsit pe Hristos Domnul,
L-au găsit ca pe prietenul lor, ca Domnul iubirii, iar cei ce au
intrat în ”temniţa posacă” cu Hristos în inimă, s-au întărit şi mai
mult, cum a fost cazul marelui poet martir pentru neamul românesc şi credinţa strămoşească, Vasile Militaru.
Opera poetului Vasile Militaru – Dumnezeu să-l odihnească
în ceata sfinţilor- este o operă zguduitoare, care a reuşit să mişte
inimile atât a celor mai simpli, cât şi a intelectualilor.
Poetul martir Vasile Militaru s-a născut la 21 septembrie
1886, în comuna Dobreni – Câmpurelu din judeţul Ilfov. De
copil a îndrăgit cartea, lectura, citind cu nesaţ tot ce găsea la
şcoală şi la un vecin din satul natal. Era înzestrat cu o
inteligenţă sclipitoare. A sorbit învăţătura creştină din gura
mamei sale, moştenind o credinţă puternică pe care şi-a întărito prin numeroasele sale lecturi. A debutat cu versuri la 15 ani.
Primul volum de poezie, Strop de rouă, îi apare în 1919, fiind
remarcat de mai mulţi oameni de cultură, precum: Barbu
Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Duiliu
Zamfirescu ş.a. Pentru volumul Psaltirea în versuri (1939) a
fost premiat de Academia Română. Nimeni până la el, şi nici
după, n-a versificat Psalmii lui David aşa cum a reuşit Vasile

Opera sa de căpătâi rămâne Divina zidire, la care a lucrat
peste 25 de ani, reprezentând Biblia versificată şi ilustrată.
După instaurarea comunismului, poetul a reuşit să scape ani dea rândul de valurile succesive de arestări, însă în 1951 a fost
arestat pentru scurt timp. Când i s-a cerut să-şi folosească talentul literar în slujba comunismului, refuzul său a fost categoric:
„În poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul”. Ca
urmare a acestui refuz, datorită trecutului său legionar şi a
operei sale religioase, a fost arestat la 8 ianuarie 1959. Detenţia
o face la Piteşti, unde a fost torturat crunt în ciuda faptului că la
data arestării avea 74 de ani. De la Piteşti a fost transferat la
închisoarea din Craiova, unde s-a judecat şi procesul său.
Sentinţa a fost dată la 20 iunie 1959.
Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la 20 de ani de
temniţă grea pentru crimă de uneltire contra orânduirii sociale;
la 12 ani de închisoare corecţională pentru delictul de deţinere
de publicaţii interzise; la 10 ani de degradare civilă, confiscarea
totală a averii personale plus obligaţia de a plăti 1000 lei cheltuieli de judecată. Bătrânul Vasile Militaru, în vârstă de 74 ani,
a primit o condamnare de 32 ani, urmând să iasă din închisoare
la vârsta de 106 ani. Securitatea a incendiat toate manuscrisele
găsite la domiciliul poetului.
Domnul Ilie Tudor povesteşte în volumul său, De sub
tăvălug: „Prin 1998, am întâlnit la sediul A.F.D.P. din Bucureşti
pe profesorul Al. Mironescu, care-l întâlnise la Gherla şi mi-a
spus că era atât de slab încât trebuia dus de subţiori de camarazi.
În ultima vreme se bucura de oarecare libertate. Îl mai lăsau în
curte, când ceilalţi, după cele 20 de minute de plimbare, intrau
în celular.
Era prin mai 1959 - o întâmplare cu tâlcul şi durerea ei - cum
stătea pe o bancă, la umbră, un ofiţer, probabil nou venit, s-a
răstit la el:
- Tu de ce-ai rămas afară, mă? Banditule! Cum de n-ai intrat
cu ceilalţi?
- Am rămas..., e aşa de frumos aici afară, ce aer!? Ce
soare!...
- Scoală-n picioare când vorbeşti cu mine! Auzi, mă?!
Vasile Militaru a încercat să se ridice. N-a putut. Ală a crezut

că se preface şi l-a croit cu cravaşa. În acest timp, a ieşit din
celular un plutonier.
- Lăsaţi-l, tovarăşe căpitan! E bolnav! Ştiţi cine e?
- Nu! Şi nici nu mă interesează. Un bandit!
- E poetul Vasile Militaru.
- N-am auzit. Şi cu un zâmbet - tovarăşe plutonier, aici toţi
se dau poeţi, profesori, filozofi. Nişte nebuni, să-i iei de aici.
Plutonierul a chemat doi deţinuţi, de care s-a sprijinit. Era
către sfârşitul lunii mai. În iunie, la 8:00, anul 1959, şi-a dat
duhul împăcat cu lumea şi cu Dumnezeu.
Cel care lăsase în urmă o uriaşă creaţie literară, şi aceasta
ciuntită, pleca pe drumul fără întoarcere, din întunericul unei
celule, fără să aibă: Un crâmpei de lumină... cum îşi dorea
bătrâna lui mamă, la capătul părintelui său...”.
Vasile Militaru obişnuia să spună: „Dacă am pierdut averi şi
ranguri, dar nu am pierdut credinţa în Dumnezeu, nu am pierdut
încă nimic”. Regimul comunist a hotărât nu numai să îl
lichideze fizic, ci mai cu seama să îl şteargă pentru totdeauna
din sufletul şi conştiinţa românilor. Astfel, cărţile sale au fost
interzise.
Din păcate facem încă prea puţin pentru aceşti martiri, cărora le datorăm libertatea noastră. Facem prea puţin pentru copiii
noştri, uitând să le vorbim de rezistenţa părinţilor şi a bunicilor
lor în temniţele comuniste. Lăsăm educaţia pe seama oricui,
uitând care sunt adevăratele valori ale neamului nostru.
Vasile Militaru nu doar că poate, ci chiar trebuie să fie un
model pentru tinerii noştri, un model adevărat şi viu pe care
suntem datori să îl sădim în inima copiilor noştri.
În acest sens, binecuvântăm cu părintească dragoste pe toţi
participanţii la acest memorial, mulţumind în chip deosebit
organizatorilor celei de a V-a ediţie, şi exprimându-ne nădejdea
că lucrările acestuia vor aduce roade sufletelor noastre,
întărindu-ne în credinţa strămoşească şi iubirea neamului nostru
românesc.

† Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului
2

Ioan Ianolide, Deţinutul profet, Editura Bonifaciu, 2009,
p. 17.

MEMORIALUL „VASILE MILITARU”
OCNELE MARI - 2015

C

u binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte
Varsanufie,
Arhiepiscopul
Râmnicului, joi, 9 iulie 2015,
Primăria oraşului Ocnele Mari şi
Parohia Trăistari a organizat

Memorialul „Vasile Militaru”, aflat la cea dea cincea ediţie (precedentele ediţii s-au intitulat Festivalul Naţional de Poezie „Vasile
Militaru”).
*
Vasile Militaru s-a născut la 19 septem-

brie 1885, în localitatea Dobreni, judeţul Ilfov,
şi a trecut la cele veşnice la 8 iulie 1959, în
închisoarea din Ocnele Mari. A fost un scriitor
român naţionalist. A pătimit sub regimul
comunist din România. Când regimul comunist i-a cerut poetului să-şi folosească talentul

literar în slujba partidului, acesta a refuzat categoric, zicând: „În poeziile mele, niciodată
nu va rima poporul cu tractorul”. Datorită
acestui refuz, dar şi operei sale religioase,
Vasile Militaru a fost arestat la 8 ianuarie
1959, pe când avea 74 de ani. A pătimit în
închisorile din Piteşti şi Craiova. La 20 iunie
1959 a fost condamnat la 32 ani de închisoare
(20 de ani de temniţă grea pentru „crimă de
uneltire contra orânduirii sociale” şi 12 ani de
închisoare corecţională pentru „delictul de
deţinere de publicaţii interzise”), la 10 ani de
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FORMAŢIA „LOTUS”

1963 (Prima formulă)
Chitară: Lolo Micu, Nell Ciorăscu, Marian
Eftimie (Rilă)
Bas: Ion Băescu (Luţe)
Baterie: Lucian Băescu (Sian)

1964 (Aceeaşi formulă doar
că fraţii Băescu schimbă locurile)
Bas: Lucian Băescu (Sian)
Baterie: Ion Băescu (Luţe)
1970
Chitară: Lolo Micu, Marian Eftimie

1978
Bas: Lucian Băescu
Baterie: Nell Ciorăscu
Orgă: Gigi Stănculescu
Temporar au mai participat : Sorin
Tudoran-Bas, Daniel Medvedov-Bas

Chitară: Nell Ciorăscu, Lolo Micu
Bas: Lucian Băescu
Baterie: Cristi Mateiaş
Orgă: Gigi Stănculescu

MOTELUL „CAPELA” FOST „ACAPULCO” A ÎMPLINIT 47 DE ANI

G

eneraţia noastră, a anilor 70 îşi aduce cu mândrie
aminte ce a însemnat anul 1968, când pe Dealul
Capela, în zona numită „Geantă”, unde schiorii nu aveau curaj
să-şi dea drumul, dar o făceau săniuţele, s-a construit Motelul
Capela, cu Restaurantul grădină de vară unde chiar de la
început cânta Formaţia „Lotus”...Noi, elevii de la Liceul
„Vasile Roaită” numit acum „Mircea cel Bătrân”-colegiu- aici
ne trăiam orele libere, chiulul-desigur cei curajoşi...Încă,
exmatricularea era înlocuită pentru fapte ca acestea cu

scoaterea în careul de dimineaţă, din curtea liceului, şi celebra
„urecheală” publică făcută de directorul Negoiţă...
Privind acum Dealul Capela ne vine să plângem deşi din ce
în ce mai mulţi oameni mai tineri şi mai bătrâni sunt văzuţi
făcând mişcare până la „Boul de Piatră” (terminarea aleii principale la cota 207 m). Sperăm ca vâlcenii să nu permită
năruirea acestui motel, parcul turistic din jurul său, şi, un
gospodar vrednic să îl ia şi să-i gestioneze modernizarea. Aşa
ar face statul-comunitatea cu asemenea construcţii dacă am fi,

spre exemplu, te-ritoriu al Germaniei: ar păstra construcţia de
epocă şi ar ultra moderniza interiorul...
Succes edilule cu acest nou proiect chiar dacă este proprietate particulară...Tu eşti stăpânul absolut al oraşului, şi, nu
uita nici de Turnul de Apă al fostului ICPIL şi nici de Calea
Ferată Râmnic-Vâlcele...
Făceţi acel ideal comun-pozitiv între Municipiu şi Judeţ!...

degradare civilă şi la confiscarea totală a averii personale, cu
obligaţia de a plăti toate cheltuielile de judecată. Vasile
Militaru a trecut la cele veşnice la 8 iulie 1959, în închisoarea
din Ocnele Mari (fragment din invitaţia trimisă de
Arhiepiscopia Râmnicului).
*
O dimineaţă frumoasă de vară, ora 9.30 la Monumentul
AFDPR Vâlcea din Ocniţa-Ocnele Mari; Memorialul a debutat cu dezvelirea plăcilor cu numele foştilor deţinuţi politici ai
puşcăriei din minele de sare, acum scufundată în lacul care
tronează la o sută de metri de monument... O gardă militară a
prezentat onorul, apoi, după intonarea imnului României au
fost rostite cuvinte de elogiere a luptei pentru democraţie şi
libertate dusă de deţinuţii politici încarceraţi după 1944, rostite
de primarul în exerciţiu Petre Iordache şi Eugen Petrescupreşedintele Cultului Eroilor „Regina Maria”, Filiala Vâlcea.
Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare
.... Au fost prezenţi pe lângă cei amintiţi mai sus: Dumitru
Cornoiu, prefectul judeţului Vâlcea; Nicolae State Burluşi,
Arhim. Andrei Coroian-Deva; Marian Munteanu-Bucureşti;
....
În pasul doi al „Memorialului”, adunarea s-a deplasat la
Muzeul „Buridava” entitate muzeală cu piese rare care găzduieşte un documentar despre personalitatea remarcabilă a lui
Costea Marinoiu (1937-2011) şi va conţine, cât de curând, şi
un documentar despre istoricul preot Gheorghe Petre-Govora
(1910-2012).
Apoi a urmat Cimitirul „Bozasca” unde la mormântul lui
Vasile Militaru a fost oficiată o slujbă de pomenire şi la care
au participat toţi cei prezenţi.
Ocnele Mari-Şcoala gimnazială „Costea Marinoiu”, sala

Amfiteatru, a avut loc Simpozionul „Eroi ai suferinţei la
Ocnele Mari”, care a debutat cu cuvântul de Binecuvântare al
Înaltpreasfinţitului Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului. A
moderat Ioan St. Lazăr, următoarele prelegeri: „Arsenie
Boca”-Arhim. Andrei Coroian-Deva, „Mihail Manoilescu”Ion Soare, „Petre Ţuţea”-Marian Munteanu, „Lucian Blaga”Mihai Sporiş, „Vasile Militaru”-Pr. Petre Veţeleanu. Mihai
Sporiş a făcut un istoric al acestui Memorial, a amintit de rolul
jucat în organizarea sa de Costea Marinoiu-preşedinte-şi
colegii săi de la Societatea „Anton Pann”. Personal am asistat
la pregătirea primei ediţii, a I-a, 2011, care avea ca parte distinctă „Academia de sub pământ”, manifestări (FestivalConcurs Naţional-Academia de sub pământ) fără precedent ca
importanţă şi amploare... Trebuie să spun că eram lângă
Costea Marinoiu atunci şi îi simţeam fericirea că reuşise
împreună cu Societatea „Anton Pann” această teribilă implementare culturală (avea să moară peste şase luni)...Da, teribilă!...în trei ani fusese onorat cu titlul de Cetăţean de Onoare
al oraşului Ocnele Mari; apoi reuşise prin primarul Petre
Iordache să influenţeze decizia de ridicare a Monumentului
AFDPR la Ocniţa (legea monumentelor de for public - comisia
centrală-apărută în 2006-nu avea aplicabilitate în sate şi
comune, mai ales în zonele evacuate vizate de prăbuşirile de
teren, monumentul fiind gata în 2004-cu concurs-anunţat în
1999-şi executat din fonduri private şi nu publice; a avut trei
certificate de urbanism aprobate în două locuri în spaţiul
istoric al Municipiului Rm Vâlcea); şi, spre final, reuşise

crearea acestui Festival-Concurs Naţional... Prestaţia publică a
lui Marian Munteanu la simpozion, dar şi în timpul dintre
parada militară şi acesta, a rămas tuturor în memorie ca rostiri
personale, de preţ!...L-am întrebat, să-mi spună părerea despre
monumentul AFDPR de la Bucureşti şi cel de aici de la Ocniţa.
Desigur o comparaţie ţinând de vizibilitatea artistică-publică.
Mi-a făcut-o imediat şi am fost obligat să-i mulţumesc. I-am
promis că la Congresul AFDPR din iulie 2015, care se ţine la
Rm Vâlcea o să prezint Albumul cu toate lucrările aprobate a
fi construite în fiecare judeţ. Albumul a fost editat în condiţii
de lux de Fundaţia „Ziua” în 2005... În acel Album
Monumentul AFDPR Vâlcea este amplasat (macheta, desigur)
în faţa Tribunalului Vâlcea. Dar, prelegerea sa despre Petre
Ţuţea a fost magistrală, vie, am simţit imaginea ilustrului
filosof ca pe un fapt aievea, de necesară prezenţă, continuă, în
mintea românilor inteligenţi...toţi, atât de isteţi, încât concluzia sa, la aberaţiile rostite de unii precum că poporul român
este ...refuz să pronunţ...a venit ca un trăsnet în context actual... „Nu noi suntem vinovaţi de ceea ce s-a întâmplat acum
şaizeci de ani...douăzeci şi cinci de ani, de ce se întâmplă
acum! alţii sunt vinovaţi, puţini nu mulţi, care şi-au vândut
sufletul. Şi de ăştia există la toate popoarele...” Am simţit cum
li se pun noduri în gât la cei care tot latră despre rezistenţa prin
cultură pe care au dus-o în timpul comunismului!...ce ruşine,
şi acum! Ce ruşine şi cât de aberant! Marian Munteanu a fost
aplaudat la scenă deschisă. Iată încă un exemplu: „Din cartea
lui Marian Munteanu am aflat, printre altele, un fapt tulbură-
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tor: că în satul românesc tradiţional nu exista ca pedeapsă
încarcerarea şi că singura pedeapsă aplicată infractorilor era...
alungarea lor din comunitatea din care făcuseră parte până
atunci. Un argument în plus în favoarea înţelepciunii şi
nobleţii românilor de altădată. (Alex Ştefănescu, adev. ro,
29mai2015)
Întrunirea a luat sfârşit cu momentul muzical susţinut de
Alexandru Popescu Mihăeşti, care a recitat „Nu avem ţară de
vânzare” de Vasile Militaru şi, care, a mai intonat o scurtă
doină dedicată Ocnelor Mari-versuri proprii; ropote de
aplauze.
La Hotel „Buridava” după ora 15h a avut loc Festivitatea
de premiere a concursului de creaţie poetică şi Concursul de
recitare în faţa unui juriu format din Ion Soare-preşedinte,
Nicolae State Burluşi şi Ioan St Lazăr. Coordonarea concursului a fost efectuată de Oana Birţoiu-Biblioteca orăşenească
„Vasile Militaru” din Ocnele Mari. A urmat un moment artistic

dat de elevii Şcolii gimnaziale „Costea Marinoiu” şi premierea
doamnei Violeta Perian, fosta bibliotecară, care a avut una dintre cele mai importante prestaţii în organizarea ediţiilor precedente... Doamna Mariana Truşcă s-a ocupat de aceste secvenţe
din Memorial-Hotelul „Buridava”.
Memorialul ,,Vasile Militaru” s-a încheiat la Hotelul
Buridava din Ocnele Mari, unde a avut loc festivitatea de premiere a concursului de creaţie poetică şi concursul de recitare
de poezie, la care au participat peste 20 de copii şi tineri. .
Juriul format din Ioan St. Lazăr, Alexandru Popescu- Mihăeşti
şi pr. Nicolae Statie Burluşi au stabilit, în urma deliberării ca
premiul I la reciatare să fie ocupat de Iulia Tudor, o fetiţă
foarte talentată din Vărăşti
De asemenea, locul II a fost ocupat tot de participantele din
Vărăşti, Culea Mihaela, Stoica Andreea şi Mustaţă Lavinia.
Locul III la acest concurs a fost atribuit elevelor Anamaria
Trăistaru şi Argeşanu Mihaela.

Mentiune a primit Rădulea Elena Denisa , iar premiu special, a fost acordat unui băiat, Andrei Borda.
Cei prezenţi au avut parte de un moment artistic deosebit în
care s-au desfăşurat mai multe recitaluri poetice, un moment
coregrafic, cântări corale şi un recital de romanţe, în interpretarea solistului Gheorghe Cărbunescu.
Mai multe amanunte la VGtv Redactor Georgiana Raicu,
op. imag. Viorel Raicu, VGtv www.vgtvolt.cabanova.com
În finalul Memorialului, ţinut la Hotel „Buridava”, Eugen
Petrescu şi Constantin Mănescu şi-au prezentat volumul
„Poetul martir Vasile Militaru (1886-1959)”...după care
Corala bisericii „Sfinţii apostoli Petru şi Pavel” din Râmnicu
Vâlcea au intonat imne psalticve. programul s-a încheiat cu
magistralul spectacol dat (după părerea unor imparţiali martori) de Gh Cărbunescu şi acompaniatoarea sa la vioară....întrun minispectacol de romanţe...
Simion PETRE

INVENTICA

SCULPTORUL CONSTANTIN LUCACI,
ŞI...INVENTATOR!
P

e 20 iulie 2015 s-a împlinit un an de la
plecarea în eternitate a celui mai mare
sculptor al secolului XX, după marele
Constantin Brâncuşi, Constantin Lucaci, născut
în 07 iulie 1923 în Bocşa Română judeţul Caraş
Severin. Ne-am luat adio, de la omul care a fost,
pe 20 iulie 2014 în atelierul său din Pangrati
unde i-a fost depus sicriul. Atunci nu se ştia
exact ce soartă vor avea lucrările din atelier,
vreo treizeci la număr, autorităţile Municipiului
Bucureşti, prin UAP, solicitând doamnei Irina
Lucaci să elibereze atelierul în timp de un an
calendaristic, adică până în 20 iulie 2015. Nu
ştim nimic despre soarta lucrărilor, care ar trebui
făcută public, Lucaci, fiind o personalitate de cel
mai înalt rang artistic din lume deci şi din
România noastră. Statul italian i-a deschis în
2007 la Paoli un muzeu „Constantin Lucaci”.
Reşiţa a procedat la fel...De ce Municipiul
Bucureşti, cu lucrările din atelier pe degeaba, nu
ar face şi el o galerie-muzeu “Lucaci” în capitala
ţării, unde artistul, deţinător al premiului Herder,
1987, a creat şi înfrumuseţat capitala ca nimeni

P1000

P100

altul!?...
*
Se ştie, în prima parte a practicării meseriei
de sculptor Constantin Lucaci a fost un maestru
fără precedent în cioplitul granitului. Puţini
sculptori au folosit granitul în arta figurativă la
scară naturală!... « Constantin Brâncuşi », «
Ştefan cel Mare », « Oţelar », « Cap de copil »
sunt cele câteva lucrări în granit care i-au adus
faima, până în 1965, când a început să se orienteze la inox, executând o lucrare tehnică,
pavoazând cu foi de inox un centru al C.C.
P.C.R. Lucrarea, fiind din categoria industrială,
i-a adus câştig şi i-a relevat posibilităţile de
exprimare artistică, strălucirea tablei de inox. În
1957 Lucaci brevetează un aparat de mărit, la
scară, pentru România, Franţa şi Italia şi dotează
Combinatul Fondului Plastic cu acest aparat
(vezi ziarul din iunie, nr.111, pag. Inventica).
Lucaci este “om făcut”, iată, artist plastic şi
inventator. În schiţa prezentată în nr 111
observăm că o machetă de dimensiuni mici duce
la execuţia unei machete la mărime naturală, şi,

peste. Aceasta este o invenţie cu « patalama »
eliberată de OSIM…Abia după 1968 putem
vorbi de « Tehnologia Lucaci » atât de puţin
cunoscută şi prin care el a putut să se exprime
într-un limbaj valabil universal şi care i-a permis
să realizeze lucrări în volum, din tablă de inox,
să lustruiască lucrarea, şi să o prezinte la sfârşit
ca părând turnată, păstrând arta sculpturii în elementul ei clasic: armonie, proporţie, trei dimensiuni, spaţialitate. Tehnologia lui Lucaci, arta sa,
vizează în primul rând esteticul, formele sale
părând a răspândi lumina şi existând ca
desprinse din nenumăratele galaxii ale
Universului. Tehnologia lui Lucaci, pe care noi
o considerăm o mare inovaţie, poate cea mai
mare, este neimitabilă şi presupune atâta ştiinţă
din domeniul desenului, al metaloplastiei, al lustruirii mecanice, al cineticii, şi, ce este mai
important, este parcă făcută să genereze muzicăarmonie! aşa încât fântânile sale, toate, au fost
concepute să funcţioneze pe fondul sonor al unei
compoziţii aflate la mare vogă…Nimeni în lume
nu a reuşit să creeze un volum atât de mare de

lucrări în cele mai dure şi spectaculoase materiale…în atâta variabilitate şi transfiguraţie de
zbor galactic.

TEHNOLOGIA LUI LUCACI
1. Execuţie desen plan, în perspectivă, scara
1 :1 (Hârtie A0, cărbune, creion, ruletă) (P1 0 0
0)
2. Construcţie armătură sudată şi modelare
în ipsos, scara 1 :1 (fier beton D 4, ruletă, foarfecă, electrozi D3.25, aparat sudare electrică,
ipsos, apă, şpaclu, raşpel şminglu 60-80) (P1 0
0)
3. Trasare suprafeţe pentru decupare tablă
inox în vederea deformării plastice prin lovire
ciocan pe calapod. (carton decupat ataşat la
fiecare suprafaţă, decupare tablă după carton,
deformare petic de tablă, haftuire cu petic vecin,
verificare pe ipsos, suprafeţe echivalente) (ciocan plastic-lemn, calapod lemn, foarfecă, electrozi, aparat de sudură)
4. Creare construcţie sudată, întîi prin hafturi
apoi sudare continuă şi polisare. (P1 faza 2)
5. Polisare lustruire ( set şminglu 60-80…
600, pastă 600, seu ovină, polidisc electric) (P1
faza 3)

P 1 faza 2

cickirdan
P 1 faza 3
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POSADA 1330.
Localizarea bătăliei pe temeiul documentelor medievale
Arhim. Veniamin MICLE

S

-a scris enorm de mult despre bătălia de la Posada din
anul 1330, desfăşurată între voievodul Basarab I al
Ţării Româneşti (1310–1352) şi regele Carol Robert de Anjou
al Ungariei (1308–1342). Aici nu vom aborda ipotezele şi
teoriile formulate de istoricii şi cercetătorii care au tratat problema, ci vom analiza informaţiile din documentele medievale
contemporane desfăşurării evenimentelor. Unele diplome,
emise de regalitatea maghiară, şi cronici ale timpului aduc precizări foarte interesante, care nu au fost sesizate, până în
prezent.
Se ştie că de la începutul domniei lui Basarab I, voievodatul său se afla în stare de vasalitate faţă de regatul ungar. În
anul 1324, voievodul muntean apare în documentele ungureşti
sub denumirea de: „Basarab, voievodul nostru transalpin”.
Această sintagmă reflectă relaţia de senior-vasal, existentă
între regele ungar şi voievodul român. În acelaşi document,
este menţionată reuşita misiunii primite de omul de încredere
al regelui, comitele Martin Bogár, care fusese trimis în
repetate rânduri pe lângă Basarab. Regele acceptă existenţa
politică a noului voievodat, în schimbul recunoaşterii suzeranităţii sale. Totuşi, un an mai târziu, Basarab cucereşte cetatea
Severinului, cauzând tensionarea bruscă a relaţiilor bilaterale.
Documentul regal, emis la 18 iunie 1325, îl numeşte pe
voievod: „Basarab transalpinul, necredincios coroanei
maghiare” şi relatează cum Ştefan, fiul comitelui cuman
Parabuh, l-a înjosit pe rege, proslăvindu-l în schimb pe
voievod. Mai mult, din anul 1327, Basarab refuză plata tributului de vasal. Aceste fapte l-au determinat pe rege, la sfatul lui
Dionisie – ajuns ulterior ban de Severin – să întreprindă o
expediţie de recucerire a teritoriului pierdut şi de pedepsire a
vasalului său.
Astfel, în luna septembrie 1330, Carol Robert de Anjou
pleacă din Timişoara, în fruntea unei armate, să-l pedepsească
pe Basarab. Cronica pictată de la Viena relatează că: „Regele
şi-a adunat o armată numeroasă, dar nu totuşi întreaga sa putere, căci destinase foarte mulţi luptători pentru diverse expediţii împotriva duşmanilor regatului”. Potrivit opiniei unor
cunoscători ai problemelor militare, armata regelui „ar fi
numărat circa 10.000 de oameni”. Alături de el, se aflau
Dionisie Szecsi, castelanul de Mehadia, şi Tamas Szecsenyi,
voievodul Transilvaniei; primului îi fusese promis Severinul,
iar al doilea urma să primească o mare parte din Valahia.
Regele ocupă Banatul de Severin – care cuprindea şi din
Oltenia unele părţi ale Mehedinţilor, Gorjului şi Vâlcii – şi
înaintează spre Curtea de Argeş, pe principala rută de comunicaţie ce străbătea Oltenia medievală, adică „Drumul Mare sau
al Mehedinţilor” care lega vestul de estul regiunii pe traseul:
Tismana – Tg. Jiu – Horezu – Vâlcea, trecând peste Olt, direct
la Curtea de Argeş. Zona fusese pustiită în prealabil de către
supuşii lui Basarab. Datorită acestei strategii de apărare, în
rândurile armatei invadatoare apare foametea încă de la
intrarea în Ţara Românească.
Totuşi, pe drum, Carol Robert primeşte din partea lui
Basarab o solie de pace, prin care îi propunea regelui, pe lângă
renunţarea la Severin „şi la toate cele ce ţin de el”,
recunoaşterea vasalităţii faţă de Ungaria şi achitarea sumei de
7.000 mărci de argint, pentru osteneala depusă în efortul de-a
aduna oastea, oferea un tribut anual şi un fiu al voievodului la
Curtea ungară drept garanţie, solicitând: „Numai vă întoarceţi
în pace şi vă feriţi de primejdii, că de veţi veni mai încoace, nu
veţi scăpa de dânsele”. Dar regele o respinge cu o suverană
trufie.
Armata ungară continuă avansarea spre Curtea de Argeş,
reşedinţa voievodului, dar nu s-a ajuns la o ciocnire decisivă.
După un asediu nereuşit asupra cetăţii de scaun, Carol Robert
o incendiază. Nu era victoria zdrobitoare pe care şi-a dorit-o
regele, iar bolile şi lipsurile armatei cauzate de pustiirea
pământurilor valahe de către Basarab îl obligă pe semeţul
Carol Robert să comande retragerea spre baza de plecare pe
traseul parcurs şi cunoscut. În mod normal, orice armată lasă

detaşamente pentru apărarea liniilor de comunicaţii şi depozite
cu alimente greu perisabile, iar punctele de sprijin pentru
regalitatea maghiară erau Severinul, Orşova şi Mehadia.
Unele documente ungureşti, dar şi Cronica lui Jan
Długosz, relatează despre un armistiţiu încheiat între cele două
părţi beligerante: Carol Robert „a ordonat o împăcare cu
Bazarad”, iar acesta l-a asigurat „că va asculta de rege şi că va
da regelui şi tuturor oamenilor săi siguranţa de a se întoarce
acasă şi că-i va arata un drum drept”. Abia după stabilirea
acestor înţelegeri, Basarab I alege locul ambuscadei, ştiind că
oastea regală nu avea decât un singur drum de întoarcere, cel
pe care veniseră. Potrivit condiţiilor, ca românii să conducă
armata ungară pe drumul cel mai scurt, la un anumit punct, li
s-a recomandat o cale, orientată spre nord, unde se afla
Transilvania. Din drumul Mehedinţilor, care trecea exact prin
locul unde este amplasată în prezent Mănăstirea Bistriţa, cea
mai plauzibilă „cale cotită” a fost defileul Bistriţei.
Atât Cronica pictată cât şi documentele cancelariei ungare
vorbesc despre un defileu de tip canion: „loc strâmt şi
întunecos” (2 ianuarie 1333); „locuri strâmte şi păduroase” (19
mai 1335); o cale „închisă de ambele părţi cu râpe ameţitoare”
(13 decembrie 1335), iar Cronica teutonă a lui Petru de
Dusiburg vorbeşte despre „o regiune păduroasă”, menţionând
că „ţăranii ţinutului acela tăiară pe jumătate cu fierăstraie
arborii pădurii prin care ungurii trebuiau să treacă la
întoarcere, astfel încât dacă ar fi căzut unul să-l atingă pe altul
şi să-l doboare şi tot aşa în continuare. De aici şi faptul că
intrând ungurii în pomenita pădure, că şi sus-amintiţii ţărani
mişcară copacii ca să cadă unul peste altul şi astfel toţi cei
doborâţi dintr-o parte şi cealaltă striviră marea mulţime a
ungurilor”; acest procedeu nu are efect în defileuri largi, ci
numai în locuri înguste, până la câţiva zeci de metri. Ori,
defileul Bistriţei este cel mai îngust din ţara noastră, având în
unele zone lăţimea între 8–14 m. Potrivit vestigiilor istorice,
acest defileu a fost locuit din epoca neolitică, fiind descoperite
urme din cultura Cucuteni şi din perioadele dacică, romană şi
medievală; el era străbătut de un drum al oilor, respectiv un
drum de căruţe pe cursul apei.
Documentele cancelariei maghiare amintesc mereu că
lupta s-a desfăşurat la „ieşirea noastră din această ţară”. Se ştie
că partea de nord a Vâlcii făcea parte din Banatul de Severin,
deci un ţinut de frontieră disputat. Printr-o diplomă, emisă de
Carol Robert de Anjou, în anul 1332, deci la doi ani după
bătălia de la Posada, regele recunoaşte faptele de vitejie
săvârşite de Laurenţiu, comite de Zarand, şi de fratele său în
bătălia mai sus amintită, scriind: „Şi mai ales atunci când,
pornind oastea noastră strânsă prin porunca regală, am ajuns în
nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe
nedrept în Ţara Românească de către Basarab, schismaticul,
fiul lui Thocomerius”, deci se înţelege că era în partea de nord
a Olteniei. De asemenea, regele Carol Robert preciza că „pe
când ne întorceam înapoi cu oamenii noştri, pe o cale blestemată în veci de Dumnezeu, închisă de ambele părţi cu râpe
ameţitoare, iar înainte unde ea se lărgea era întărită, în mai
multe locuri, de puternice prisăci” (13 decembrie 1335).
Calea de retragere a trupelor ungureşti a fost cea pe care
veniseră: drumul Mehedinţilor, cum precizează însuşi regele
în documentul din 13 decembrie 1335: „Pe când ne întorceam
înapoi cu oamenii noştri”. Deci, retrăgându-se armata ungară
de la Curtea de Argeş pe drumul străbătut la invadare şi
încrezându-se în ghizii români că o va conduce pe drumul cel
mai scurt în Transilvania, o cotire din drumul principal spre
nord, unde era situată zonă dorită de rege, avea toată credibilitatea. Astfel, ghizii români, puşi la dispoziţia regelui de către
Basarab, părăsesc drumul drept şi fac o cotitură, conducând pe
unguri într-un defileu unde li se pregătise o capcană. Cronica
pictată precizează că: „Regele a ajuns pe o cale oarecare cu
oastea sa, dar calea aceasta era cotită şi închisă de amândouă
părţile de râpe foarte înalte de jur împrejur, iar regele şi toţi ai
săi negândindu-se în adevăr la aşa ceva, mulţimea nenumărată
a valahilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat
săgeţi asupra oastei regelui, care se găsea în fundul unei căi

adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curând un fel de
corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau din toate părţile în luptă”.
Analele lui Jan Długosz dau mărturii asemănătoare celor
din Cronica pictată, scriind: „Basarab a venit pe o cale cu
toată oastea sa, şi calea sucită şi de amândouă părţile cu râpe
foarte înalte, era închisă împrejur, şi unde calea zisă era mai
largă, acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră cu şanţuri
săpate împrejur. Iar regele şi toţi ai săi la aşa ceva întru adevăr
nu s-au gândit. Mulţimea nenumărată a valahilor, sus pe râpe
alergând din toate părţile, arunca săgeţi asupra oastei ungureşti
care era în fundul căii de drum, care însă nu ar fi trebuit numit
drum, ci mai curând un fel de corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau în luptă,
pentru că din pricina urcuşului prăpăstios din cale nu se puteau
sui contra valahilor, pe nici una din râpele de pe amândouă
laturile drumului; nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau
loc de fugă, fiind şanţurile săpate acolo, ci ostaşii regelui erau
cu totul prinşi, ca nişte peşti în vârşă sau în mreajă.” Deci,
bătălia n-a avut loc pe drumul principal, ci pe o cale secundară,
„un fel de corabie strâmtă”, cum o numeşte Jan Długosz, sau
„cale blestemată în veci de Dumnezeu”, cum o caracterizează
însuşi regele Carol Robert.
Cert este că la 9 noiembrie 1330, ungurii ajung într-un „loc
umbros şi păduros”, în acea „vale îngustă şi prăpăstioasă”,
unde sunt atacaţi de oaste lui Basarab, care era împărţită în
patru corpuri: două acţionau de pe vârful stâncilor, iar două
închideau calea în defileu.
În primul atac, copacii doborâţi şi pietrele azvârlite de luptătorii munteni au blocat, atât retragerea, cât şi înaintarea
forţelor maghiare, conducând, probabil, şi la fragmentarea
acestora în corpuri separate, obligate să se apere independent,
fără a reuşi să se ajute între ele. Deruta forţelor maghiare, agravată de pierderile suferite şi de panica generată de imposibilitatea de a înainta sau de a se retrage, le-a făcut incapabile de o
ripostă puternică. Al doilea atac a urmat aceeaşi tactică, dar în
partea de nord a defileului. Acţiunea lor a fost mult uşurată de
faptul că în aceasta zona, defileul se îngusta considerabil.
Cronica pictată consemna că, „mulţimea nenumărată a
valahilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat
săgeţi asupra oastei regelui, care se găsea în fundul unei văi
adânci”. Ieşirea dinspre nord a defileului fiind închisă cu
şanţuri şi valuri de pământ, iar cea de sud cu copaci răsturnaţi,
ostaşii unguri „nici nu puteau străbate înainte, nici loc să fugă
înapoi nu aveau, nici nu se puteau ridica impotriva valahilor pe
coastele piezişe”. Ungurii erau obligaţi să forţeze apărarea
românească pas cu pas deoarece nu existau rute alternative;
locul îngust favoriza subţierea coloanei, ceea ce permitea
lovirea în orice punct fără a exista posibilitatea unei reacţii
rapide. Astfel că, după o zvârcolire de aproape trei zile în
ambuscada de proporţii pregătită de voievodul român, trufaşa
armată care călcase pământul românesc a suferit „un cumplit
dezastru”. „Au căzut tineri şi bătrâni, principi şi nobili, fără
nici o deosebire. Căci această tristă întâmplare a ţinut mult, de
la ziua a şasea a săptămânii, până la ziua a doua a săptămânii
viitoare, în cari zile ostaşii aleşi aşa se izbeau unii pe alţii precum în leagăn se leagănă şi se scutură pruncii, sau ca nişte
trestii clătinate de vânt. S-a făcut aici mai cumplită ucidere,
căci a căzut mulţimea de ostaşi, principi şi nobili, şi numărul
lor nu se poate socoti.”
Mii de cavaleri îşi pierd viaţa încă din prima zi a luptelor.
Zdrobiţi sub pietre şi trunchiuri de copaci, străpunşi de miile
de săgeţi valahe, ei văd cum victoria lor se transformă într-o
înfrângere catastrofală. Printre victime, alături de numeroşi
nobili, s-au numărat şi Toma, voievodul Ardealului, Andrei de
Alba, purtătorul sigiliului regal, precum şi preotul personal al
regelui. O parte a supravieţuitorilor au fost luaţi în robie,
însuşi regele recunoscând, doi ani mai târziu, că în urma
bătăliei „s-au tras nu puţine robii, cazne şi primejdii pentru
neamul unguresc”. Cronicarul medieval scria că „a fost aici un
cumplit dezastru, căci au căzut o mulţime de ostaşi, de principi
şi de nobili şi numărul lor nu se poate socoti“. Au fost luaţi şi
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mulţi prizonieri, iar „românii... puseră mâna pe o
mare câtime de pradă, arme, veştminte scumpe, bani
de aur şi de argint şi multe vase de preţ”, care au asigurat îmbogăţirea oastei muntene.
Din însemnările lui Carol Robert de Anjou, aflăm
că lupta atinge apogeul când „cavalerii valahi” au şarjat în mod repetat asupra supravieţuitorilor. Chiar
regele s-a aflat în pericol de moarte. Pentru salvarea
personală, „îşi schimbase însemnele armelor sale, cu
care s-a îmbrăcat Desev, fiul lui Dionisie, pe care
crezându-l vlahii a fi însuşi regele l-au omorât cu
cruzime. Şi însuşi regele de abia a scăpat cu câţiva
inşi”, menţionează Cronica pictată.
Nu în ultimul rând, într-o Diplomă din 13 decembrie 1335, acordată lui Nicolae Radoslav, regele
menţionează cum, „cu ajutorul lui Dumnezeu, se
potoli ardoarea duşmanilor şi se putu sparge latura
dreaptă a zidului de duşmani, şi luând-o la picior prin
spărtura făcută din bătălia venită fără veste... aflarăm
prilejul mântuirii şi o luarăm spre casă”. „Latura
dreaptă”, menţionată de rege, este o poiană evidentă
în defileul Bistriţei, pe unde au evadat ungurii şi au
reuşit să revină la drumul Mehedinţilor, retrăgându-se
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– cum susţin o serie de istorici, bazaţi pe cronicile
maghiare – spre Timişoara, locul lor de pornire.
Potrivit tradiţiei, Basarab ar fi clădit o mănăstire pe
locul bătăliei din anul 1330. Învăţatul rus Kovalevski
relata, prin anul 1845, că la intrarea în defileul Bistriţei
a existat un schit închinat Sfântului Marelui Mucenic
Procopie, întemeiat înainte de fondarea Mănăstirii
Bistriţa. Un aşezământ monahal, având o biserică
închinată unui sfânt militar este simptomatică, sugerând un eveniment miliar, din categoria căruia face
parte sfântul Procopie. În general, mănăstirile sunt
închinate sfinţilor cuvioşi sau unor evenimente soteriologice din istoria creştinismului. Despre mănăstirea
ctitorită de Basarab, călătorul Maciej Stryjkowski
relata cum „pe acel loc, unde a fost bătălia, muntenii
au clădit o mănăstire şi au ridicat trei stâlpi de piatră,
pe care eu însumi i-am văzut în anul 1575, venind din
Turcia, dincolo de oraşul Gherghiţa, la două zile de
drum de Sibiu”. Într-adevăr, în localitatea respectivă
există biserica „Sfântul Procopie” – Domnească, ctitorită în anul 1641 şi refăcută în 1895, dar nu corespunde cu localizarea bătăliei de la Posada.
Mai mult, în jurul anului 1350, la intrarea în

defileul Bistriţei, a fost construită Mănăstirea „Schimbarea le
Faţă” sub influenţa mişcării isihaste. Se ştie că Nicolae
Alexandru, domnul Ţării Româneşti, era un adept al acestei
mişcări dezvoltate la Paroria, în sudul Dunării. În corespondenţa Sfântului Grigorie Sinaitul, dascălul de la Paroria,
întreţinută cu „împăraţii pământului”, este menţionat şi
Nicolae Alexandru I al Valahiei, la început asociat la domnie
de tatăl său, Basarab I, apoi singur stăpânitor (1352–1364).
Credem, că domnitorul a intenţionat să imortalizeze evenimentele din anul 1330, petrecute în aceste locuri, prin ctitorirea unei mănăstiri care durează şi astăzi, fiind cunoscută
sub denumirea de „Biserica Bolniţă” a Mănăstirii Bistriţa.
Importanţa victoriei lui Basarab I de la Posada, din anul
1330, este mărturisită nu numai de caracterul ei indiscutabil, ci
şi de faptul că este momentul apariţiei primului stat românesc
medieval: Ţara Românească.
Meritul în elucidarea problemei, privind localizarea
bătăliei din anul 1330, ar reveni arheologilor, dacă vor efectua
săpături, căutând dovezi sub gliile pământului înroşit de sângele luptătorilor. Probabil, vor scoate la iveală nişte vârfuri de
săgeţi, coifuri, săbii sau zale din armurile cavalerilor, care ar
clarificat toate tainele învăluite în mister.
Articol publicat în www.culturarsmundi.ro în 26 mai 2015.
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e You Tube există un documentar excepţional intitulat
“Apa” (“Water”/”Boдa”). Între altele, acolo se relatează
un fapt uimitor, o adevărată minune petrecută în legătură cu
această banală substanţă, cum greşit o considerăm cei ma mulţi
dintre noi. În iarna anului 1881 la bordul velierului „Lara”,
care naviga între Liverpool şi San Francisco, izbucneşte un
incendiu puternic, iar echipajul este forţat să părăsească nava.
La scurt timp provizia de apă s-a terminat, iar marinarii au
început să sufere cumplit de sete. Au fost găsiţi şi salvaţi după
trei săptămâni groaznice de derivă pe ocean. În mod normal ar
fi trebuit ca toţi să fie morţi. Căpitanul Neil Carrey, întrebat
fiind ce anume i-a salvat, a răspuns în deplinătatea facultăţilor
mintale: ”Visam apă dulce. Am început să ne imaginăm că apa
din jurul bărcii de salvare îşi schimbă culoarea din albastru
marin în nuanţa verzuie a apei dulci. Mi-am adunat puterile şi
am luat un cău. Când am gustat-o, apa era dulce!”.
Allois Grüber, un cercetător austriac, a ajuns la concluzia că
esenţial este modul cum se comportă o persoană faţă de apă. În
anul 1472, abatele Karl Gastinsis a fost întemniţat pe baza unui
denunţ fals, acela că ar fi generat o stare maladivă unei doamne
din înalta societate. În temniţă, abatelui i se dădeau în fiecare
zi o coajă de pâine mucegăită şi o cană cu apă murdară şi clocită. După 40 de zile, şeful temniţei a constatat că abatele nu
numai că nu era deloc slăbit, dar părea că dobândise sănătate
şi putere, fapt care a servit inchzitorilor drept probă a legăturilor sale cu diavolul. Ulterior, sub tortură, abatele a mărturisit că de fiecare dată rostise o rugăciune asupra apei stricate
care îi era dată, mulţumindu-i Domului pentru încercările la
care era supus după care apa dobândea un gust bun, devenind
proaspătă şi limpede.
Cercetătorul rus Konstantin Korotkov, a realizat numeroase
experimente în care a studiat influenţa diverşilor factori (câmpuri magnetice, câmpuri electrice, diverse obiecte, precum şi
prezenţa omului şi emoţiile umane) asupra apei, concluzionând
foarte clar că emoţiile umane pozitive sau negative sunt cele
mai puternice elemente de influenţă.
Cu toţii ştim că aghiasma nu „se strică”. Cu toţii ştim că
prima minune a lui Iisus Hristos a fost transformarea apei în
vin la nunta din Cana Galileii. Cât de asemănătoare este
această minune cu transformarea apei de mare şi a apei murdare şi clocite pe care o primea abatele Karl Gastinsis în apă
potabilă, dătătoare de viaţă! Mai mult, se poate spune cu deplin
temei că noi, oamenii, suntem apă, întrucât ea reprezintă 50 –
97% din greutatea noastră corporală, funcţie de vârstă şi de
constituţia fizică (50-55% – vârstnicii, 60-65% – adulţii, 65-

75% – copiii şi tinerii, 80% – noii născuţi, 97% – embrionul
de 7 zile).
Creierul este cel mai complex organ al corpului omenesc.
El conţine 100 de miliarde de neuroni, fiecare neuron fiind
capabil de a crea minim 1000 de legături neuronale şi de a
transmite în fiecare secundă până la 1000 de semnale bioelectrice cu o viteză de de până la 400 km/h. Orice activitate, de la
gândire şi până la acţiune, pe care o întreprindem se datorează
acestor celule neuronale interconectaţe. Creierul nostru este
activ chiar şi când dormim şi, deşi reprezintă doar cel mult 2 %
din greutatea totală a corpului nostru, el consumă aproximativ
20 % din energia pe care o obţinem din hrană. Unul dintre
miturile legate de creier este acela conform căruia noi folosim
doar 5-10% din capacitatea creierului. Acest mit provine de la
Einstein, care întrebat fiind de către un jurnalist care este secretul inteligenţei sale, savantul i-a răspuns că oamenii îşi folosesc
o mică parte din potenţialul creierului lor, pe când el foloseşte
ceva mai mult. Da, este un mit fiindcă este cu totul improbabil
ca o fiinţă să consume atât de multă energie pentru ca un organ
al său să fie folosit doar la maximum 10 % din capacităţile
sale, selecţia naturală ar fi dus în cele din urmă la dispariţia
fiinţelor care consumă energie ineficient pentru a alimenta
ţesuturi inactive.
Şi totuşi, există oameni care pot face lucruri incredibile,
deşi creierul lor nu este altfel decât al celorlalţi oameni.
Secretul lor este credinţa, încrederea că pot! În limba engleză
termenul folosit pentru cuvântul credinţă este belief, şi este
compus din verbul (to) be, care înseamnă a fi, şi lief, care
provine de la cuvântul de origine iudaică leubh, care înseamnă
dragoste / iubire. Să ne amintim câteva dintre cuvintele lui
Iisus Hristos: ”Crezi că pot să fac eu aceasta?”; ”Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?”; ”Toate sunt cu putinţă celui ce
crede!”; ”Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!”; ”Dacă aţi
avea în voi credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui
acestuia Mută-te! şi el s-ar muta!”.
Aşadar, pentru a realiza ceva, trebuie să crezi! După ce
începi să crezi, vei începe să realizezi. Totul se bazează pe
exerciţiul minţii, pe învăţare. Copilul mic, deşi merge ţinânduse de pat ori de mâna mamei, încă nu merge singur, este temător. La un moment dat, datorită mentorului lui, care nu poate fi
decât mama, realizează că poate merge şi singur, totul fiind o
chestiune de echilibru, crede că poate merge singur, ceea ce
este cea mai mare realizare a vieţii lui de până atunci! Atunci,
de fapt el, copilul mic, a descoperit un mare secret – acela că,
până atunci nu ştia că nu ştie (să-şi menţină echilibrul). Şi aşa
stau lucrurile cu orice face omul ceva nou, pentru prima dată.
Fireşte, omul poate crede că da, dar foarte bine poate crede că
nu, poate avea gânduri pozitive, după cum poate avea şi gânduri negative. Dar mintea umană este incapabilă să păstreze

concomitent un gând pozitiv şi unul negativ. Putem gândi pozitiv sau negativ, dar este imposibil să gândim pozitiv şi negativ în acelaşi timp! Aici vă dezvălui o situaţie personală: ani de
zile am refuzat să-mi iau un calculator, convins fiind că eu nu
pot mânui o astfel de sculă (sufăr de maladia Little, o boală
congenitală, cunoscută sut numele de tetrapareză spastică). O
întâmplare neplăcută – apariţia unei cărţi a mea cu o groază de
greşeli de tehnoredactare (”Condamnat la viaţă”, Editura
”Silviana”, 2009), dar şi insistenţele de până atunci ale fiului
meu, m-au ambiţionat să învăţ a mânui şi eu calculatorul. Tot
răul spre bine, cum se spune, căci în 2010 am publicat romanul
neconvenţional ”Viaţa ca o provocare”, o ediţie revăzută şi
(mult) adăugită a scrierii precedente şi pe care l-am cules personal la calculator. De atunci, cred că această invenţie extraordinară care este calculatorul, cu internetul aferent, are din ce în
ce mai puţine secrete faţă de mine. Fireşte, nu am ajuns să intru
în nu ştiu ce reţele informatice - Pentagon, NASA, MI6,
MOSAD etc., dar nici nu-mi propun aşa ceva pentru bunul
motiv că este ilegal şi, în fond, la ce mi-ar folosi?
(Continuare în numărul următor)

(continuare din pag.1)

DUMITRU MISĂILESCU...
se va materializa în acel cristal în faţa căruia „s-au prăbuşit
puternicii lumii”. Îmi vorbea de munţi, de platouri înalte, de
bani foarte mulţi, de săraci înşiruiţi după el, cel care vine să
salveze această lume prăpădită, în care românii vor avea rol
salvator!... Ce mai, mă cucerise! nu era mistic, dar asocia forţa
cu credinţa, şi ştiinţa, pentru mine lucruri de mare sensibilitate. În sinea mea remarcam starea poetică atât de înaltă, încât
mi-am spus, iată poezia viitorului! Starea poetică care se naşte
la limita dintre ştiinţă, filosofie, credinţă şi artă. Dumitru Panu
a fost şi practic, împerechindu-se cu biserica, pe cât a putut ia adus prinosul, şi, împreună cu alţii, a dus această poezie a
divinului cu ştiinţa sus pe platourile Coziei; l-a dus pe însuşi
„Patriarhul de la Drăgăşani” Dumitru Bălaşa să sfinţească
locul unde a montat „Crucea lui Panu”!...mai jos, montând şi
o troiţă octogonală construită cu anteprenorul
Veştemeanu...Am vrut să-i pictez eu la interior troiţa, dar, mia replicat Dumitru Panu: „Nu, Sfinte Petre, nu-mi dă voie
Înaltpreasfinţitul să fac pe pereţi chipuri de sfinţi aşa cum îi
faci tu. Aici nu glumim, legea e lege!” Mi-l mai amintesc pe
Dumitru Panu, având o barbă imensă, nu mai ştiu dacă înaintea sau după războiul din Iugoslavia, de Paşte, lângă ÎPS
Gherasim, având un imens „buchet” de lumânări în braţe, pe
care le oferea credincioşilor care veniseră să „ia lumină”...
Desigur, feţele bisericeşti din Vâlcea l-au iubit şi preţuit mult
pe Dumitru Panu, ca şi noi de altfel, aşa explicându-se de ce
Mănăstirea Cozia, Preasfinţitul Vartolomeu Andronie-stareţul
mănăstirii-ceilalţi Preacuvioşi Părinţi-l-au găzduit în
„Grădina” lor... Totul s-a petrecut în frumoasa zi de vineri, 03
iulie 2015.
Petre CICHIRDAN
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DOUĂ CĂRŢI LANSATE LA BIBLIOTECA „A.E. BACONSKY” DIN
CĂLIMĂNEŞTI. AUTOARE: FENIA DRIVA ŞI ADRIANA PAULA COZIAN
22 iulie 2015, Călimăneşti, Biblioteca „A.E.Baconsky”,
dublă lansare de carte: Fenia Driva-« Iubirea mişcă soarele şi
celelalte stele » şi Adriana Paula Cozian: „Cugetări şi reflecţii”
ambele apărute în 2015...Lansare pretenţioasă, în sală fiind un
public numeros din partea căruia au luat cuvântul, prezentâd
cărţile: Georgeta Tănăsoaica, Ioan St. Lazăr, pr. Nicolae State
Burluşi, Ligia Rizea...Am fost şi noi prezenţi şi am constatat
că toţi vorbitorii au apreciat conţinutul celor două cărţi, talentul autoarelor...Încă o dată, Călimăneştiul s-a dovedit a fi o
gazdă mai mult decât propice pentru manifestări reale, de
lansare de carte în care spiritul de fals şi gest
demagogic literar nu are ce căuta (autorii nu
sunt periaţi şi nici evaluaţi politic sau măcar în
contextul „savant” al uniunii de breaslă, care
numără din ce în ce mai puţini scriitori aşa zişi
profesionişti de la o vreme încoace, de când se
dau pensii pentru calitatea de scriitor). Calitate
aflată la cheremul unor critici-vameşi către
fericirea unor bătrâneţi de pupincurişti!...În
ultimii ani din acest fericit deceniu, european,
sau înmulţit scriitorii în stare să-şi plătească intrarea în breaslă,
premiile, şi recenziile, şi tot ce dă bine la un dosar de aşa zis
intelectual, poet şi scriitor, cărţi subvenţionate câte şi mai câte
care au dus societatea noastră întruna dintre cele mai false...
Felicitări celor din Călimăneşti care nu au legătură cu societatea descrisă mai sus! Şi au nimerit-o foarte bine când şiau luat numele lui A.E. Baconsky simbol al adevărălui, al artei
publicistice şi poetice, nume mare şi pentru Oltenia de Nord şi
pentru Bucovina de Nord!...
Ligia Rizea: - O să trec direct la subiect, cum văd eu

această carte ( a Adrianei Paula
Cozian), întâi şi întâi ce gândeşte autoarea despre cugetare
(citează din carte gândul autoarei despre cugetare „pe care o
aşează în carte, particularizând-o!”). Vom insista mai mult pe
ceea ce a spus Ligia Rizea despre cartea Feniei Driva, căci
asupra Adrianei Paula Cozian avem alături recenzia cărţii
făcută chiar de noi, având cartea domniei sale şi putând să o
citim în prealabil. (...) Continuăm cu Ligia Rizea: Întâmplător ieri am citit pe Internet declaraţia lui Umberto
Eco, care a fost numit doctor honoris cauza pentru cultură, civilizaţie şi mass media şi dădea foarte puternic în reţelele de

socializare, pe Facebook! Eu m-am bucurat că nu a dat şi în
genul de căutări pe Google, pentru că şi eu îl folosesc foarte
mult. Şi am stat, şi m-am gândit...Eu o cunosc pe Fenia Driva,
munca ei de donumentarist, în cartea ei se regăseşte o muncă
titanică de studiu bibliogra-fic, ea devine deja o informaţie
completă despre mari genii ale muzicii, picturii, literaturii,
care o definesc pe Fenia Driva ca o bibliotecară cu menirea de
a oferi biblioteca către cititor... Aici, în carte, sunt şaizecişi trei
de povestiri, de fapt poveşti, ele constituie un dicţionar al
iubirii pornind de la ideea că în viaţa marilor genii femeia a
contat! a existat! de cele mai multe ori benefic,
s-au întâmplat şi cazuri inverse. Mă amuză
ideea că am picat pe aceeaşi recepţie a cărţii, ca
şi doamna Sanda, model personal, cum se introduce-autointroduce-autoarea Fenia Driva peste
poveştile cărţii, peste aceste mari iubiri! pentru
că să ştiţi Fenia are un punct de vedere alături
de oricare dintre aceste povestiri-mari iubiri!
Iată, vă citesc câteva, desigur, care mi-au plăcut
mie! Are un articol dedicat lui Leonardo da Vinci şi închinat
Monei Lisa şi zice aşa: inefabilă tandreţe, eternitate! şi m-am
gândit dintr-o dată că trebuia să îmi imaginez şi eu femeia aia
care i-a pozat lui Da Vinci!...şi nu să gândesc numai la celebritatea tabloului, în sine...În fond, întreaga pledoarie a Ligiei
Rizea s-a bazat pe aceast gând specific cuvântului său, referitor la cartea Feniei Driva, anume că fiecare povestire conţine
poziţia fermă-pă-rerea despre actul iubirii-a autoarei care face
din cartea pregătită a fi un fel de dicţionar, o carte cu specific
de opinie în care erou este chiar autoarea care participă la acţiunea relatată!...

PAULA ADRIANA COZIAN: „CUGETĂRI ŞI REFLECŢII”

A

părută la Editura „Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila,
în anul 2015, trim. II, în tehnoredactarea Mariei
Lucreţia Pop, cartea Paulei Adriana Cozian „Cugetări şi
reflecţii” ne surprinde prin acurateţea scrisului literar plin de
aplomb cu vizare directă asupra realităţii înconjurătoare
acoperind întreaga arie de desfăşurare a vieţii într-o comunitate. Cartea este scrisă ca un fel de justificare a existenţei sale,
Paula Adriana Cozian, simţind nevoia să lase ceva de preţ
moştenire copiilor domniei sale, de ce nu, şi comunităţii sale
călimăneştene, celorlalţi locuitori ai ţării, continentului european... În această carte autoarea îşi pune problema existenţei
comunitare în acest context al secolului XXI, context al globalizării care atât îi asmulte pe cei mai mulţi. Stilul, cel al
ideilor, părerilor, cugetărilor şi reflecţiilor îi apare cel mai simplu, modelele dinaintea sa asigurând succesul acestui demers
literar solitar. Modele precum „Napoleon, Vox Imperatoris,
Gânduri alese” sau Sfântul Augustin „Despre îngeri şi
oameni”, chiar Raymond Charles Barker „Ştiinţa succesuluiŞtiinţa vieţii”, sau „Aforismele lui Brâncuşi” ediţiile lui
Constantin Zărnescu, de ce nu „Spiritul 21 şi aforismele lui
Brâncuşi” sau „Napoleon Bonaparte şi Apocalipsa secolului
XXI” ale subsemnatului, trebuie să fi creat un imbold asupra
doamnei Cozian, dacă le-a cunoscut, de-aş spune părerile
despre viaţă, sau, dacă nu le-a cunoscut, să ţină cont de ele
pentru ca în viitor să şi le dezvolte pe ale domniei sale.
Întotdeauna, o asemenea carte are nevoie de încă o carte, de o
ediţie revizuită şi adăugită....Cartea de faţă este scrisă, concepută după modelul vieţii şi al experienţei, la început timid,
precum copilăria, pentru ca mai apoi, înspre final, să atingă un
apogeu al valorii conţinutului de idei. Ca o diagramă simplă,
(xy), în care axa x-ilor este numărul de pagini în creştere, de la
0 la infinit, iar axa y-ilor este valoarea în creştere a numărului
de idei...
*
Un fapt interesant l-am notat la şedinţa de lansare a cărţii,
în 22 iulie 2015, la biblioteca orăşenească « A.E.Baconsky »,
din Călimăneşti, împreună cu cartea Feniei Driva, « Iubirea
mişcă soarele şi celelalte stele »… la Călimăneşti avem o
echipă de scriitori la vedere aşa cum nu există nicăieri în

judeţul nostru. Se pare că este un fenomen românesc unic,
petrecut după instalarea lui A.E. Baconsky la Călimăneşti, în
care aceşti scriitori, niciunul membru al Uniunii Scriitorilor,
uniune creată după 1949, se manifestă cu dezinvoltură mai
ceva ca într-un oraş metropolă a culturii scrise, cum este
Râmnicul bunăoară, cu zeci de scriitori, care, fiecare unde pe
unde a reuşit să devină membru USR! rezervând propriei
metropole un ruşinos loc viran privind Cultura scrisă, nerecunoscută prin legea locală care aboleşte legea naţională…Din
această cauză, lansările de aici, dintotdeauna, fără amestec
electoral şi fals spectacol, au devansat valoric celelalte lansări
de carte din celelalte localităţi, din jur… Cărţile şi scriitorii
care au fost lansaţi aici poartă pecetea unică a Coziei şi au
binecuvântarea marelui om de stat feudal Mircea cel Mare,
cum le place tuturor să-i spună lui Mircea cel Bătrân, atunci,
când, în fiecare an vin să i se închine la unica şi valoroasa
Mănăstire Cozia! În mica şi cocheta sală de lectură a bibliotecii orăşeneşti din Călimăneşti s-au întâmplat şi se întâmplă
lucruri mari!...
*
„Copiilor mei, Lucreţia şi Andrei, cu iubire.” Cu această
dedicaţie se deschide volumul. Primul capitol este intitulat
„Adevăr şi minciună”. Da, asta este cel mai important pentru
copiii noştri: în viaţă este obligatoriu să distingem, să separăm,
adevărul de minciună... „Spune-i unui mincinos un adevăr şi
nu te va crede. Din obişnuinţă, îţi va împrumuta piele lui.”
(pag.5). Un alt capitol, „Bine şi Rău”... „Vorbim mai tot timpul
despre ceea ce este rău, în vreme ce binele trece neobservat.”
„Bogăţie şi sărăcie”, alt capitol, vedeţi cum autoarea încearcă
şi reuşeşte să-şi construiască textul parcurgând ceea ce este
mai important pentru a pricepe cum trebuie să trăieşti,
adresându-se fiilor, întregii comunităţi. Noţiuni simple, vitale,
trebuind a fi ştiute la tinereţe şi nu la bătrâneţe... „Gândurile
pe care ni le imprimă lipsa de bani sunt mai chinuitoare decât
cele ale suferinţei din dragoste. Primele pot fi permanente,
ultimile, doar temporare”. Bine spus, ce-ar fi dacă toată lumea
ar suferi din dragoste, toată viaţa, şi nu ar suferi că nu are
bani?! „Râsul plânsul: puntea care dă cursivitate şi savoare
vieţii” este o altă cugetare, din capitolul „Bucurie şi tristeţe”

care trimite la cugetările personale, ale cititorului, la lecturare
şi care au rostul să completeze, să continue, să aprobe sau să
nege. Aşa de exemplu am cugetat şi noi, constatând, că, de la
o vreme, plângem şi râdem din ce în ce mai rar şi din lipsa tot
mai acută de prieteni, şi din trecerea nefastă a vremii...Mai
suntem în stare să plângem la o emoţie puternică, ascultând
Recviemul de Mozart sau Oda Bucuriei, parte din Simfonia a
IX-a, sau chiar scene din filmul „Callas şi Onassis” despre
dragostea dintre Aris şi Maria Callas... Dar foarte rar râdem.
Foarte rar sau deloc. Spre bătrâneţe trăim mai mult în
reflecţii...Tragem concluzia că râsul-plânsul sunt specifice
copilăriei, tinereţii. Când eram copii râdeam şi, când, numai,
râdeau alţii. Râsul şi plânsul sunt specifice tinereţii, lipsei de
experienţă. Mulţi ataşează copilăria bătrâneţii şi, deci, din
punct de vedere al sintagmei Râsul-plănsul, credem, greşesc.
Atenţie tineri: „Anonimatul ne fereşte să ajungem peste noapte
la răscrucea unde se întâlnesc vânturile” (capitolul „Calităţi şi
defecte”, pag. 15). Şi tot aşa de atenţi fiţi la a vă aventura către
condiţiile care dau genialitate, mai ales de tip romantic...
„Viaţa contestă geniile, moartea le consacră” (pag.21).
Spunem noi fără a mai exemplifica cu cugetarea nr. 108, pag.
21, că adevăraţii exegeţi sunt numai cei ai contemporaneităţii
sau cei mai aproape de ea şi nu ai posterităţii. Este drept, nu
există exegeză curată între prieteni şi contemporani. Din
această cauză unii preferă să tacă, să nu scrie decât după ce
scriu alţii... O carte de cugetări convine oricui. Se citeşte uşor
şi din când în când. Şi mai ales una în care la pag. 28 scrie:
„Nu iubirea, ci frica, sub diferitele ei forme este o constantă a
întregii noastre existenţe.” Da, frica, ura, răul inevitabil, sperietura sunt mai puternice decât iubirea...Nici nu se compară.
Toate sunt instantanee în timp ce iubirea se bazează pe convingere, pe demonstraţie, ...trenează! chiar când apare la prima
vedere... „Toamna laşi un fruct pomului, ca să uite că l-ai
jefuit.” (pag.36, Cap. „Generozitate şi egoism”) O cugetare
duce la alta, am mai văzut: omul nu jefuieşte niciodată pomul
de fructele sale, ci doar el se bucură, şi uşurează pomul.
Fructul pomului este dovada sănătăţii sale, otrăvitoare sau nu,
şi el este sortit consumului, reproducerii, păstrării pomului în
timp...Iată o alta: „Înţelepciunea, ca şi pâinea, are nevoie de
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timp ca să se dospească” (pag. 42). Adăugăm noi, şi de...experienţă. Musai. Şi, uite aşa, autor şi cititor conchid amândoi că
situaţia de astăzi când tinerii au luat frâul societăţii, deliberat,
constitue prostia deceniului. Autori: Adrian Năstase şi Traian
Băsescu, dacă avem curaj! Traian Băsescu cred că regretă, s-a
grăbit să accepte, Adrian Năstase, nu! Iată un alt exemplu de
creaţie în comun: „Măsura este a minţii oamenilor, nu a sentimentelor lor” (pag. 43), adăugăm noi că mintea şi sentimentul
nu fac casă bună în această locuinţă numită om, dar în toate
există o măsură. Sentimentul poate fi controlat prin educaţie.
„Fiind create de oameni, legile după care se conduc au aceleaşi
imperfecţiuni ca şi ei.” (pag. 47, Cap. Justiţie) Facem şi noi o
supoziţie: când legea este evident proastă, cei care o fac nu au
nici o scuză (vezi legea monumentelor de for public). Da aşa
urmează, copiii Paulei Adriana Cozian au ajuns maturi şi au
nevoie şi de învăţături cu mai mare greutate uneori specifice
timpului; aşa este Justiţia...şi iată şi o alta, a maturităţii:
„Controlul, în orice domeniu s-ar manifesta, te vizează ca
potenţial infractor”. Of, ce timpuri trăim, iată ce capitol
urmează, „Mediocritate şi parvenism”! Nu cităm nici o
cugetare. Totul este în stare de cangrenă...Te iei cu mâinile de
păr. „Doar câteva frunze rămân iarna pe ramuri, înfrutând vitregiile vremii. La fel de rari sunt şi oamenii care în amurgul
vieţii se pot mândri ca au rămas integrii” (pag. 51) Atenţie
celor care vă afirmaţi sexagenari sau septagenari şi cărora v-au
pierit lăudătorii; ştim sunteţi mulţi şi aveţi plăceri la copii, săi învăţaţi pe alţii, să alergaţi după diplome şi medalii neacoperite, titluri etc. Despre clemenţă (pag. 52), ce frumos,
„Când raportezi interesele celorlalţi la interesele tale, subit
devii clement”. Adaptăm acest panseu la clerul atât de antipatic lui Eminescu, dar atât de iubitor după moartea poetului timp
de o sută cincizeci de ani. Clerul este împăciuitor, dar vai celui
care, nu i se supune. „Familia care se dispensează de bătrânii
ei a murit.” (pag. 53) În replică, copilul care se dispensează de
tată în favoarea mamei sau altcuiva străin...e mort. Eul este
mai puternic ca viul, viaţa, din noi ne grăbim să spunem, însă
Paula Adriana Cozian le spune copiilor referitor la nume, că
„Nu ne interesează nemurirea sufletului, ci doar nemurirea
numelui”, deturnând o stare de fapt specifică individului om,
aceea că Eul este mult mai apropiat omului decât liniştea
sufletului, stare care nu este de neglijat şi necesită luarera de
măsuri împotriva aroganţei, stresului, individualismului exacerbat. Iată o altă cugetare care ne arată curgerea implacabilă
a timpului şi neglijarea faptei de drept care să oprească timpul:
„Fiecare sărbătoare vine cu bucurie şi pleacă cu un an din viaţa
noastră” (pag. 59). La capitolul „Obişnuinţă, P. A. Cozian
spune: „Nu te poţi obişnui decât cu răul”. Spunem şi noi că
răul este mult mai evident decât binele, în viaţă. Răul nu este
evident în Artă. Descoperim spre mijlocul lecturii cărţii, înspre
final, dar nu chiar bătrâneţea infantilă, aplecarea spre
inteligenţa oamenilor rari care şi-au pus amprenta asupra istoriei, gânduri mărturisiri care au pus în mişcare marile
democraţii. Aproape că am spune, fără frica că am greşi, Paula
Adriana Cozian ar sta sub influenţa mailor cugetări notate de
însuşi Napoleon Bonaparte... Capitole precum „Război şi
pace”, „Relaţii interumane”, „Stat, politică, putere şi diplomaţie” fac din autorul declarat feminin unul al marilor

panseuri specifice masculului, cugetări venite ca să îndrepte
lumea. Să o justifice... „Revolta nu operează cu conştiinţe, ci
cu instincte primare”, ca la orice Revoluţie, inclusiv cea din
1989! „La nivel global, pacea poate fi menţinută numai prin
constrângere, în timp ce la nivel regional ea poate fi asigurată
prin bunăvoinţa guvernelor şi printr-un nivel ridicat de civilizaţie a popoarelor” (pag. 68)...Globalizare să fie dacă trebuie,
şi se pare că trebuie, dar să ştim şi noi, să ne aranjem bine cu
vecinii! „Războiul exclude anarhia” (pag. 69) sau, când e
anarhie este nevoie de un război! şi, mergând mai departe,
conciliabila autoare le spune urmaşilor: „Războiul poate aduce
în sânul unui popor concordia naţională”...Parcă îl auzim pe
Napoleon vorbind cu ministrul de finanţe al Franţei. Iată,
războiul ca factor de remediere, reglare şi dezvoltare când
naţiunea este bolnavă! Acum acest factor este preluat de moneda unică, mondială. Datoria internaţională, factor de progres! Când eram copii, prin anii 60, scriam că în lume, regretul
veghează...Citim în această carte la pagina 69 cugetarea nr.
398: „Regretul este o măsură a propriei valori şi o condiţie a
autodepăşirii” şi, urmează, imediat: „Trebuie să învăţăm să nu
avem regrete cât timp mai există o primăvară care vine să se
suprapună peste toarte toamnele din sufletul nostru.” „După o
anumită vârstă, ne tratăm părinţii ca pe copiii care au nevoie
de tutelă.” (pag. 71)...Important este ca această vârstă să fie cât
mai departe, atât de departe ca tutela să nu aibă loc. Nu credem în bătrâneţea ca dare în mintea copiilor, chiar dacă ar
părea aşa. „O guvernare dictatorială este previzibilă. Una
democratică rămâne plină de incertitudini” (pag. 76). Se pare
că în viitor nu scăpăm de tutela oferită de supraoameni în actul
de conducere al comunităţii. Dictaturile sunt sănătoase pentru
ţară, dar aduc boala între oameni. Democraţia germană ne
învaţă că trebuie să respectăm legea, însă, permanent, trebuie
să luptăm împotriva ei, să o îmbunătăţim. „Schimbările
politice majore îi găsesc nepregătiţi chiar şi pe cei care le-au
pus la cale.” (pag. 77) Normal, pentru politicieni principiul
scopul scuză mijloacele este unul major. „Când un popor îşi
ucide conducătorii, se impune o perioadă de penitenţă” (pag.
78) Alţii inventează o revoluţie. Dar, de ce să-i ucidă? nu el ia dat viaţă? De ce trebuie inventată crima în masă?...poporul
criminal? „Dacă se poate vorbi de perfecţiune politică, ea se
referă la dictaură.” Altfel cum D-zeu Hitler şi Stalin şi-au ridicat naţiile lor, ţările, şi şi-au ţinut în frâu două dintre cele mai
mari culturi? Iată, iarăşi, o cugetrare lăsată la voia cititorului,
„Pe termen scurt, orice revoluţie aduce cu sine stagnarea progresului” (pag. 78) iar pe termen lung arată prostia celor care
au făcut-o, fapta lor anacronică. „Revoluţiile impun persoane,
rar personalităţi” (pag. 80)...Spunem noi, chiar, niciodată! „Nu
insuccesele te deprimă, ci părerile puţin măgulitoare pe care
cunoscuţii le pun în circulaţie pe seama ta” (pag. 80). De unde
şi autoexilul, asunderea. „Succesele repetate dezintegrează
lent ideea de real, de palpabil” (pag. 81). Urmează sfârşitul
tragic al starurilor... „Trecutul ne preocupă mai mult când
viitorul este incert”...vai de noi, cei de acum, care nu ştim
decât să comemorăm. „Te umileşti din prostie sau când ai ceva
de câştigat” (pag. 84). Da, harul exclude umilinţa. ...Spunea
Înaltul dr. Varsanufie la sărbătorirea unui Arhimandrit că toţi
suntem aici, de faţă, fiindcă avem un interes. La fel se umilesc

CONSTANTIN ZĂRNESCU-PROTECTOR ÎN
TRANSILVANIA AL CULTURII VÂLCENE...

N

umărul 33 anul X-2015 al revistei Oraşul care apare la Cluj
Napoca, revistă de cultură urbană, fondată în 2006-director Arh. Ionel Vitoc, a
Fundaţiei Culturale „Carpatica”-Uniunea
Universităţilor Clujene, are la pagina 115
un articol semnat de compatriotul şi
colaboratorul
nostru
Constantin
Zărnescu, scriitor de anvergură din Cluj
Napoca, despre revista Povestea vorbii
21, nr 1 (nr. 11 noua formulă), anul IV
(XXIII) (nr. 58-Povestea vorbei).
Scriitorul C. Zărnescu numeşte „Povestea
vorbii 21”, nici mai puţin-nici mai mult
una dintre cele mai interesante reviste, la
această categorie-literatură şi artă, din
sudul României...Această afirmaţie apare

în contextul unei selecţii de elită, articolul fiind
cuprins la rubrica „Revista Revistelor” semnată
de ilustrul sriitor, alături de revista „Literatură şi
Artă” din Republica Moldova, „Măiastra” din
Târgu Jiu, „Ceaşca de cafea” din Tg Jiu. Mai
adăugăm un amănunt nu lipsit de importanţă dar
care vorbeşte de actul de cultură din Râmnicu
Vâlcea, faţă de toate celelalte reviste sponzorizate
de organele puterii locale, Povestea vorbii 21 nu
este financiar ajutată de nimeni, de doi ani
încoace, riscând a-şi înceta apariţia...La Râmnicu
Vâlcea nu se aplică, noua putere locală, Legea
186 din 2003. Mai amintim, că Filiala USR din
Craiova, la care sunt afiliaţi cei mai mulţi scriitori
vâlceni, membri USR, nu a făcut nici un demers
pentru a introduce aceastîă revistă pe lista celor

(continuare în pag.15)

cei care stau în soare şi le recită poezii celor aşezaţi la umbră...
Iată ce cugetare care întăreşte coloana vertebrală a cărţii: „Este
dificil să faci singur primi paşi când ai fost obişnuit să te ducă
cineva în spate”; legumă eşti, dacă nu altceva! Şi precum
spuneam la început, caşlitatea ideilor creşte înspre sfârşitul
cărţii vizând însăşi patria, România! „Într-o societate lipsită de
valori, legea o face banul” (pag. 86). „Cei orbi la lumina soarelui scormonesc neghina în căutarea valorilor (pag. 86). „Dacă
uităm că am fost cândva tineri, nu este nici un necaz.Este grav
dacă uităm că suntem bătrâni” (pag. 88). „A murit regele!
Trăiască regele! Iată parafrazat triumful vieţii”...Normal, atâta
normalitate mai rar... „Stauile atestă nu viaţa, ci moartea” (pag.
89)...Ba, din contră, numai că nu toate sunt statui,
staturi...oameni, foşti „Vai de cel care şi-a împărţit viaţa cu
ocaua mică” (pag. 91). Câtă lipsă de libertate! „Când începe
agonia, nu mai contează decât zilele trăite în plus” (pag. 91).
...Atunci când contează numai aceste zile eşti deja mort.
„Uneori, cea mai mare greşeală e că te naşti, dacă cei care te
aduc pe lume nu te învaţă cum să trăieşti” (pag.92). Tragică
întâmplare, dar, omul este animal, şi poate învăţa şi singur!...
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(urmare din pag.14)
care apar sub egida USR, deşi, repetăm, multe nume de scriitori români apar în coloanele revistei noastre, exemplul
elocvent fiind al unor nume sonore cum sunt: Constantin
Zărnescu, Ştefan Dumitrescu, Alexandru Trifu-Geneva, Felix
Sima, George Achim, Doru Moţoc...Continuăm articolul nostru
făcând publice la Râmnicu Vâlcea numele celor care realizează
revista Oraşul pentru a vedea la ce parametrii culturali apare
această publicaţie din oraşul de pe Someş, pe care noi vâlcenii
îl
considerăm
adevărată
capitală
a
culturii
româneşti!...Redacţia: Horea Bădescu, Michaela Bocu,
Constantin Cubleşan, Viorel Hodiş, Negoiţă Lăptoiu, Vasile

CONSTANTIN ZĂRNESCU...
Lechinţan, Constantin Râpă, Iosif Viehmann...Seniori editori:
marcel Mureşanu, Mircea Popa, Constantin Zărnescu.Un număr
deosebit de bogat din care selectăm câteva titluri: „Jaful retrocedărilor”, „Alteţele regale la Cluj-Napoca, cuvântul rostit de
domnul academician Ioan Aurel Pop rector al UBB Cluj”,
„Grădina Paradisului şi Grădina Ghetsimani-sau despre calea
împlinirii omului în Hristos”, „Eminescu în exegeze critice”,
„Prima traducere în volum a operei blagiene”, „Evenimentul
expoziţional al anului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca: Aurul şi
argintul antic al României”, „În premieră la Cluj-Napoca:
Pietro Roffi-un acordeonist virtuoz”, „Budapesta (1981-1990)-
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Diplomaţia de partid şi de stat”, „Omagierea lui Jancy Korossy
în urbea sa natală, Cluj”, „Plzen (Pilsen)-radioasă capitală culturală europeană-2015” (autor: Anita Zărnescu-Leguai!),
„Salonul de iarnă Carpatica”, (observăm două tablouri de
Adrian şi Rodica Tarţa-care au onorat cu prezenţa tabăra de pictură „Vlaicu Ionescu” 2015-Călimăneşti), „Karel Zdenek
Liman-Arhitectul Casei Regale a României”, „Balul Operei
2015”, „Alchimia râsului-Main Kampf”, „Fişe muzicale-VIII”,
„Ambientul-natural sau artificial?”, „Străzile Clujului. Din
umbrele uitării”, „Un uriaş al baschetbalului: Ghiţă
Mureşan”...şi multe recenzii de cărţi reunite sub rubrica „Raftul
de cărţi”...

P.CICHIRDAN

OLTENIA SUB STREAŞINA MUNTELUI
Pr. Nicolae MOGA

F

iecare lucrare, fiecare pagină a omului de cultură
Mihai Sporiş trădează nu numai pasiunea, dar mai
ales orizontul larg al descrierilor, toate bazate şi izvorând
dintr-o cultură clasică solidă. Născut în Loviştea, a abordat
în cercetările sale un spaţiu carpatic tot mai larg, de la vest
de Olt, care pe drept a fost considerat de Ion Conea « ca
grupând în el munţii cei mai icumenici – plini de viaţă, de
urme ale trecutului ».
Autorul este cercetător, publicist, poet, eseist, doctor în
istorie şi în ştiinţe tehnice - Energetică, liderul informal
« România: Grădina Maicii Domnului ». A publicat numeroase cărţi (peste 20), singur sau în colaborare. Este prezent
nu numai în numeroase pagini şi scrieri, ci şi în emisiuni
TV, simpozioane, consfături, mese rotunde, întruniri, dezbateri, lansări de carţi şi manifestări, fiind un intelectual de
formaţie ştiinţifică.
Aria aceasta geografică, denumită de Mihai Sporiş,
Oltenia de sub munte. Repere vâlcene vechi şi noi, Editura
Adrianso, Rm. Vâlcea, 2015 este titlul cărţii care ne-a mers
la suflet, citindu-o. Ea este rodul unui rafinat simţ al valorilor pe care le-a identificat, le-a definit şi le-a pus în circulaţie.
În prefaţa cărţii Livia Viorica Hanaru mărturiseşte:
« Interesante sunt observaţiile scriitorului asupra simbiozei
dintre antroponimia şi toponimia arealului studia » (pag. 6).
Împărtăşesc această afirmaţie, întru totul, pentru că un singur nume poate ascunde adesea evenimente sau trăsături ale
unei întregi epoci şi precizarea semnificaţiei lui, poate des-

chide căi nebănuite pentru explicarea unor fenomene
sociale.
În repere vâlcene, Mihai Sporiş arată că pe lângă
cunoaşterea profundă a fenomenelor, el are extraordinara
capacitate de a intui adevărul geografic sau istoric, de a
sesiza ceea ce este mai caracteristic în relaţia directă, milenară dintre om şi ceea ce-l încoanjoară, habitatul său, mai
ales acolo unde aceste relaţii ajung până la identificare.
Amintim aici astfel de repere: Cozia, Dintr-un Lemn,
Horezu, Bistriţa, Stănişoara, Frăsinei, Turnu, Loviştea,
Lotru, Drăgăşani, Costeşti, Muereasca etc.
Cartea aceasta arată o cunoaştere perfectă a izvoarelor
documentare, a oamenilor şi a locurilor pe care le descrie
autorul care îi prezintă celui interesat, cu multă grijă informaţii certe care pot fi oricând confruntate cu terenul, cu
viaţa, căci orice cercetare istorică necesită obligatoriu, o

cunoaştere aprofundată a regiunii, a locului descris.
Descrierea este mereu limpede ca apa de obârşii, ca ziua
cea plină de soare în care poţi cuprinde cu privirea culmile
şi piscurile, până la marginea tremurândă a bolţii albastre.
Cuvintele cuceresc culme după culme, figuri legendare şi
actuale încât unele descrieri au o muzicalitate, creând
impresia că te afli în faţa unui poem dedicat pământului şi
vieţii.
Am mai observat disponibilitatea domnului Sporiş de a
sta de vorbă, la sfat cu oamenii de sub marginea munţilor
care i-au fost tovarşi de drum în lungile sale peregrinări de
studiu, iar o parte din aceste descrieri sunt restituie în volumul în discuţie. Aceste restituiri reprezintă împlinirea unei
duble îndatoriri: faţă de autorul acestor pagini şi faţă de cititorii de azi şi de mâine care vor dori să-i cunoască opera.
Cartea Oltenia de sub munte, se înscrie într-o benefică
misiune de a prezenta puterea creatoare, dragostea pentru
frumos în strânsă legătură cu natura, relieful, ocupaţiile,
modul de viaţă, fiind totodată document a vieţuirii, de
continuitate pe vatra strămoşească.
În acest sens Nicoale Iorga enunţă mesajul către viitor:
« Omenirea care a trăit a lăsat monumente de tot felul: clădiri, statui, tablouri, monede, vase, ustensile, morminte, în
sfârşit urme scrise. Şi trebuie să preţuim, toate acestea pentru a cultiva generaţiilor sentimentul unic al istoriei, el fiind
acela care dă demnitate şi o mare conştiinţă de sine »
Un aspect ce se cuvine cu precădere subliniat este frumuseţea în sine a cărţii, tipărită în condiţii grafice deosebite
pe hârtie de calitate.

BACALAUREAT 2015
SUNT PREGĂTIŢI PENTRU VIAŢĂ ABSOLVENŢII DE LICEU?
Motto:
Învăţătura este cea mai bună avuţie...

C

onform datelor comunicate de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice, la sesiunea de vară a
Bacalaureatului 2015, cel mai mediatizat şi mai supravegheat examen din invăţământul românesc s-au înscris
169.000 de absolvenţi, cu 8000 mai mulţi decât în 2014,
144.000 provenind din promoţia 2015 şi 25.000 din seriile
anterioare. Au susţinut examenul 160.000 şi au promovat
106.064 - 66,41%, 100.058 din promoţia curentă şi 6006
din anii anteriori. Rezultatele au fost superioare celor din
2014 cu 7 procente şi celor din 2013 cu 12 procente. Faţă
de anul trecut au participat mai mulţi elevi cu 14.293. S-au
remarcat judeţele Cluj - 82,18%, Braşov 78,74 %, Bacău
78,34 % şi Sibiu 76,81%, la polul opus situându-se judeţele
Giurgiu 36,06%, Ilfov 40,92% şi Teleorman 42,73 %. În
municipiul Bucureşti au promovat 68%, iar procentul a
crescut cu 2.72% faţă de evaluarea primară, ajungând la
70,72 %. Promovabilitatea s-a ridicat şi la nivel naţional în

urma soluţionării contestaţiilor, la 67,90 %. Precizăm că o
situaţie similară s-a înregistrat şi la Evaluarea Naţională,
unde în ultimii doi ani promovabilitatea a urcat, ajungând la
79,36%. În judeţul Vâlcea s-au înscris la Bacalaureat 3701
de absolvenţi, s-au prezentat, 3488, au lipsit 213 şi au fost
eliminaţi din examen 3. Au fost declaraţi admişi 2275, promovabiitatea de 65,2% fiind cu puţin sub rata medie pe ţară,
în final mărindu-se la 66,34%. Niciun elev nu a obţinut
media 10. Peste 100 de absolvenţi au obţinut medie între 8
şi 9,99. În fruntea clasamentului s-au aflat Colegiul
Naţional „Matei Basarab”, Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovari”, Liceul Brezoi şi Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân”, iar în partea finală, Grupul Şcolar „General
Magheru”, Liceul Teoretic Măciuca şi Liceul Tehnologic
Oltchim.
La nivelul ţării într-un număr de 46 de licee, toţi candidaţii au reuşit, dar din păcate, în 55 de unităţi rata de promovare a fost 0 şi în opinia noastră acestea ar trebui transformate în şcoli profesionale. Numărul mediilor de peste 9
s-a ridicat la 20.640, faţă de 15.752 în 2014. Dar, în mod

nepermis, anul acesta au apărut discrepanţe mari între
notele iniţiale şi cele primite la recorectarea lucrărilr scrise
în urma contestaţiilor. 81 de candidaţi au obţinut media
generală 10, mai puţin decât în 2014 (108) şi în 2013 (126),
secretul succesului lor fiind munca asiduă pe parcursul
celor 12 ani de şcoală şi determinarea.
Declaraţia unui elev sucevean, care a promovat cu
media 10 este sugestivă: „când profesorii au dragoste pentru a-i învăţa, iar elevii prind drag să înveţe, totul este posbil”. Este de apreciat că a scăzut şi gradul de fraudare, situaţie anacronică pentru o instituţie care face educaţie. Dacă
în 2011 au fost eliminaţi din examene 900 de elevi, în 2015
au fost acuzaţii de fraudă majoră, în judeţele Bihor şi Timiş,
fenomen care trebuie eradicat.
Şi în 2015 au continuat controversele cu privire la acest
examen naţional de mare importanţă. Ministrul Educaţiei,
Sorin Câmpeanu, a apreciat că rezultatele sunt îmbucurătoare şi atestă o pregătire mai bună a elevilor. În opinia
domniei sale, subiectele nu au fost mai uşoare dar u fost formulate mai clar, iar baremurile de corectare şi notare
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întocmite mai atent. Un rol important l-a avut examenul de
simulare, când s-au identificat punctele slabe, lacunele din
pregătirea elevilor şi s-au întreprins măsurile necesare. Sunt
şi profesori, experţi în educaţie care consideră că abslvenţii
de liceu de anul acesta nu sunt mai învăţaţi, mai inteligenţi
decât cei de anul trecut. În opinia lor creşterea gradului de
promovare este mai mult artificială şi se datorează pe o
parte subiectelor facile, dar şi numărului mai mic al tinerilor care s-au prezentat la examenul de maturitate. Un
argument pertinent pe care îl aduc este acela că în şcoală nu
s-a produs un proces de îmbunătăţire substanţială a programelor şi manualelor şcolare, care să justifice o asemenea
creştere a promovabilităţii. Într-adevăr absenteismul, „fuga
de Bacalaureat”, constituie o realitate alarmantă. Dintre cei
187.000 de elevi de clasa a 12-a promoţia 2015, 43.000
(23%) nu s-au înscris la examen, din diverse motive. Doar
7% dintre cei picaţi în anii trecuţi şi-au încercat din nou
şansele. Cum recunoştea însuşi ministrul Educaţiei, este
îngrijorător că 340.000 de absolvenţi din ultimii ani nu au
diplomă. Acestora li se adaugă şi cei respinşi anul acesta,
repetenţii, cei cu situaţia şcolară neîncheiată, exmatriculaţii
pentru abateri disciplinare grave, cei care au abandonat cursurile etc. Suntem de acord cu multe accente critice referitoare la instabilitatea din sistem, neajunsurile în selecţia şi
pregătirea resursei umane, neasigurarea unor cadre didac-

tice competenete în toate şcolile, salarizarea lor nestimulativă, nemotivantă etc. De asemenea este o realitate că s-a
mers prea mult pe perpetuarea memorării şi reproducerii
mecanice a cunoştinţelor, că încă nu avem un sistem de
învăţământ performant, axat pe formarea de abilităţi şi
competenţe. Pornind de la aceste realităţi bacalaureatul nu
trebuie să fie un scop în sine. Problema de fond rămâne ce
vor face aceşti tineri în viaţă? Certifică acest examen că
sunt pregătiţi temeinic pentru viitor sau şcoala continuă să
rămână o „fabrică” de şomeri? Pentru ce sunt formaţi cât
timp nu există o perspectivă clară cu privire la modul cum
va arăta piaţa muncii în următorii 10-15 ani? Evident că şi
elevii au partea lor de vină. Un semnal de alarmă a venit
chiar din partea unei absolvente de liceu din judeţul
Botoşani, notată cu 10 la Bacalaureat: „Este trist că elevii
de astăzi nu mai acordă o atenţie deosebită studiului, iar
cerinţele la care trebuie să răspundă în societate şi pe piaţa
muncii ajung să fie peste capacitatea şi pregătirea lor”. Cum
cauzele acestei situaţii sunt multiple, complexe, la fel sunt
şi soluţiile. Printre ele susţinem reintroducerea examenului
de admitere în clasa a 9-a, schimbarea structurii învechite a
subiectelor de Bacalaureat, reintroducerea notelor la probele orale etc. Cu toţii recunoaştem că România va progresa
numai prin competenţă. Cu toată diversitatea de viziuni,
concluzia fundamentală este că se impune în mod imperios,

reconstrucţia neîntârziată a sistemului de invăţământ românesc în conses cu cerinţele şi exigenţele unui învăţământ
modern, performant, de nivel european. În mod deosebit
tinerii nu trebuie să considere că vechiul proverb „ai carte
ai parte” şi-a pierdut conţinutul. Cine nu are carte nu are
viitor.

Gh. PANTELIMON
Nota Redacţiei: 1. La competenţă nu se poate ajunge
decât prin pregătire teoretică şi practică. 2. La şcoală elevul
trebuie să meargă ca să înveţe şi nu să se pregătească acasă.
3. Notele trebuie date de două ori pe an, pe trimestre, prin
examen, şi nu prin notarea la oră, în clasă. Trebuie eliminată nota la purtare şi la materiile care depind de
îndemânare. 4. Materiile de bază sunt Matematica, Limba
Maternă, Desenul, Muzica, Istoria, Geografia, Fizica,
Chimia... 5. Bacalaureatul trebuie să fie standard pentru
nivelul mediu de pregătire în viaţă, cu el având dreptul
practicării oricărei meserii, iar Facultatea se face fără influenţa notelor din liceu sau de la bacalaureat, acesta fiind însă
o condiţie. 6. Preferabil un învăţământ fără concursuri
locale, naţionale şi internaţionale, gen olimpiade etc. mai
puţin la acele materii care ţin de îndemânare, de fizic, jocuri
sportive...

EPIGRAMIŞTII VÂLCENI AU OBŢINUT PREMII LA FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL DE EPIGRAMĂ DE LA CRAIOVA

Î

n zilele de 3 – 5 iulie 2015 s-a desfăşurat la Craiova
ediţia a IV-a a festivalului Internaţional de Epigramă
„Traian Demetrescu“, organizat de Primăria Municipiului
Craiova, Universitatea din Craiova, Casa de Cultură a
oraşului, Uniunea Epigramiştilor din România, Cenaclul
Epigramiştilor Olteni.
Temele stabilite pentru această manifestare umoristică
de amploare au fost :
„ Dacă dragoste nu e, nimic nu e “, izvorâtă din vechiul
mesaj biblic rostit de Sfântul Pavel şi „Natura şi sănătatea“, propusă de către ing. dipl. Stefan Manea, Director
General al Hofigal, producător de concentrate polivitaminice din plante medicinale, de revigorare şi tonificare a
organismului uman, care a acordat şi premiile câştigătorilor la aceeastă temă, precum şi diplome de excelenţă pentru toţi epigramiştii laureaţi.
S-au primit pentru concurs cca 120 de lucrări transmise
de epigramiştii din România, Republica Moldova şi din
partea altor români ce locuiesc în străinătate.
Juriul festivalului a avut următoarea componenţă:
George Corbu – preşedinte al Uniunii Epigramiştilor din
România, preşedintele juriului;
Stefan Cazimir – profesor univ. dr., scriitor; Tudor Nedelcea – profesor dr, scriitor, eminescolog; Cosmin Dragoste – lector universitar dr.,
manager al Casei de Cultură „Traian Demetrescu“ Craiova;
Gigea Gorun Petre – ambasador, Preşedinte al Cenaclului
Epigramiştilor Olteni.
Festivităţile s-au desfăşurat în Sala Mare a Primăriei
Municipiului Craiova şi cuvintele de întâmpinare au fost
rostite de Lia Olguţa Vasilescu, primarul Municpiului
Craiova.
În zilele următoare s-au vizitat principalele obiective
istorice şi arhitectonice din Cetatea Banilor, printre care

Muzeul de Artă, deschis recent după ample lucrări de
reabilitare în care se află lucrări de Grigorescu, Aman,
Toniţa, Brâncuşi, Luchian, Andreescu, precum şi artă europeană.
Cei peste 30 de epigramişti prezenţi au recitat din
lucrările lor, s-au purtat spumoase dueluri epigramatice, sau făcut schimburi de cărţi, reviste.
În colaborare cu Facultatea de Filologie, fiecărui epigramist i s-a tradus câte o epigramă în limbile engleză,
franceză, italiană, germană, spaniolă de către studenţii de
la litere, care au fost prezentate în faţa publicului.
S-a vizionat şi o expoziţie de artă plastică a artistului
Vasilescu Ion Florin Petre.
Este de remarcat că, în cadrul Cenaclului Epigramiştilor
Olteni, sunt şi câţiva membri nevăzători, autori ai unor
lucrări umoristice, din care, personal, au recitat în cadrul
festivalului, bucurându-se de admiraţia şi aprecierile celor
prezenţi.
În ziua a doua a festivalului, juriul a acordat premii pentru cele mai bune creaţii.
Pentru noi, cei din judeţul Vâlcea, a fost o mare satisfacţie ca Premiul I al festivalului, la tema „Natura şi sănătate“ a fost acordat epigramistului Nichi Ursei, Preşedinte
al Clubului Umoriştilor Vâlceni. Totodată, premiul special
„Tudor Arghezi“, la cealaltă temă, a fost acordat tot unui
vâlcean, respectiv Ion Micuţ, secretar al clubului din Rm.
Vâlcea.
Laureaţilor li s-au acordat diplome şi premii în bani,
fiind felicitaţi în cadru festiv.
Redăm mai jos o parte din lucrările premiate ale vâlcenilor noştri:

A consemnat Ion MICUŢ

Ziarul CULTURAvâlceană nr. 112 mulţumeşte doamnei Elena Georgescu
pentru sprijinul financiar acordat.

NOTĂ
Ziarul apare cu 16 pagini, când poate, ca să respecte Legea 186/2003! Ziarul se adresează cetăţenilor cu
diverse preocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului. Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 25 august 2015

NICHI URSEI
Natura, sănătate
curată

Sfat

Un adevăr, ce-i de dorit
Să fie crezul vieţii tale:
Ce-ţi dă natura gratuit,
N-ai să gaseşti în cinci spitale.

Bunicul meu ieşi în cale
Cu vorbele-i interesante:
„Nu da naturii chimicale,
Că ţi le dă-napoi prin plante!“

ION MICUŢ
Odă Anei de la
Argeş

Iertarea de păcate

Manole şi-a-mplinit menirea,
Prin Ana înalţând zidirea,
Că a jertfit-o din iubire,
Să-l însoţească-n nemurire.

Precum i-a spus arhiereul,
Ea la icoane se înclină,
De i se vede decolteul
Ş-atunci şi îngerii suspină.
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