
Anul XI • Nr. 143 • februarie 2018 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

CULTURA VÂLCEANĂ• O FLOARE DE PĂPĂDIE 
Daniel MEDVEDOV ..................................pag. 2

• FLOREA NIȚĂ: ”PE DRUMUL POȘTEI ȘI AL 
DOMNIȚELOR DIN BERISLOVEȘTI” 
Ion POPESCU-TOPOLOG ............................pag. 2

• O CASĂ - UN OM
F. SIMA ................................................pag. 2

• VÂLCEA, ZONĂ ÎNCĂRCATĂ DE ISTORIE 
Felix SIMA ............................................pag. 3

• ARGONAUTUL LÂNEI DE AUR
Ligia-Eugenia ZAPRAȚAN NICOLESCU .............pag. 4

• NICOLAE RADU. MEDIC ȘI SCRIITOR DE 
MARE ANVERGURĂ
Gheorghe PANTELIMON ............................pag. 5

• COMEMORAREA MARELUI DOMNITOR 
MIRCEA CEL BĂTRÂN LA MÂNĂSTIREA 
COZIA 
Constantin MĂNESCU HUREZI .....................pag. 5

• MIRCEA CEL BĂTRÂN - 600 DE ANI... 
S-P C ...................................................pag. 6

• FENIA DRIVA: ”50 DE FEMEI LAUREATE 
ALE PREMIULUI NOBEL, 1903-2015”
pcickirdan.............................................pag. 7

• LECA MORARIU: ”JURNAL VÂLCEAN 
(1944-1948)”  
Petre CICHIRDAN ....................................pag. 8

• NICU ANGELESCU: ”PLIMBĂRI ȘI MICI 
EXCURSII ÎN RÂMNICU VÂLCEA”
Csaky E POE ..........................................pag. 9

• DE DIN VALE DE ROVINE... 
Mihai SPORIȘ .......................................pag. 10

• ARHIM. VENIAMIN MICLE: ”ORIGINEA 
ICOANEI CREȘTINE” - SERIA ”CREDINȚA 
ORTODOXĂ” 
P. CICHIRDAN .......................................pag. 11

• CURIERUL DE VÂLCEA - 28 DE ANI ÎN  
SLUJBA CITITORILOR 
Gh PANTELIMON ..................................pag. 11

• CĂLIMĂNEȘTI: 600 DE ANI DE LA  
TRECEREA SPRE CELE VEȘNICE A  
VOIEVODULUI MIRCEA CEL MARE  
Simion PETRE ......................................pag. 12

• MIHAIL SĂULESCU
Iulian COMĂNESCU ................................pag. 13

• RĂSUCIRI 
Nicolae TOȘU .......................................pag. 14

• MĂRȚIȘOARE CU EPIGRAME
Ion MICUȚ ..........................................pag. 14

• YA YA SĂ TRĂIȚI!
Puiu Gheorghe RĂDUCAN ........................pag. 14

• ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUȚIONARE: 
APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI
Marian PĂTRAȘCU ..................................pag. 15

• † DANIEL: „BRANCUSI, SCULPTEUR  
ORTHODOXE” 
Constantin ZĂRNESCU ..............................pag. 16

• OLIMPIADA KOREA 2018
Felix SIMA ...........................................pag. 16

• NECROLOG: DUMITRU VLĂDUȚ ....pag. 16

Cuprins:

PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI
CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană • POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

Constantin ZĂRNESCU

S-au împlinit 10 ani (2007) de când a apărut numărul cel dintâi 
al gazetei „Cultura vâlceană”, instituție neîntreruptă, lunară, a 

culturii scrise, din „capitala Tipografiei românești” – cum o numea N. 
Iorga: Râmnicu Vâlcea. Acest ceas aniversar, structurat în nr. 141 (dec. 
2017) se deschide cu un editorial privind civilizația noastră carpatică 
(ale cărei simboluri fundamentale: rombul, spirala, funia solară sunt 
păgâne – precreștine), într-o regiune, aici, pe care părinții romani au 
numit-o „Dunărea de jos”. O cronică literară excepțională, semnează 
Prof. Ion Predescu, despre vol. de publicistică APROAPE LIBER, de 
Daniel Cristea Enache, tipărit de „Curtea Veche” (Buc., 2017), relevând 
deschiderea criticului spre „toleranță și generoritate”, inclusiv spre un 
„anticomunism cu față umană!”

Un esențial capitol al istoriei Râmnicului la sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial rămâne refugiul românilor basarabeni, în Oltenia de 
sub munte, la sugestia Mareșalului Ion Antonescu, aproape un milion 
de oameni, moment mereu aprofundat și amplificat, cu mărturisiri, 
memorii, jurnale, pagini extraordinare (ale unor personalități, ce 
au trăit, aici, până la sfârșitul vieții, precum: A. E. Baconsky, Traian 
Cantemir, Octavia și Leca Morariu, Rudolf Renner, Modest Cichirdan, 
Ligia Nicolescu etc. Dintre poeții vâlceni, reținem pe Felix Sima, Adina 
Enăchescu, Ion Micuț, Mihail Sporiș (acesta din urmă, cu un minunat 
poem, despre „micii creștini” și „razele magilor”, din care cităm: „Zorile, 
zorindu-se-nnoire,/ Cu revărsări din Soarele născut,/ Ne-or cuceri fără 
umbrire/ În drumul noi, nou început.// Cei mici, apoi, cu noua stea 
aprinsă/ Ne vor vesti cu glasuri cristaline,/ Că bezna nopții e din nou 
învinsă,/ Că te-ai născut, din vechi, Creștine!...”).

La rubrica „Ierarhi și preoți vâlceni, apărători ai Ortodoxiei”, 
prodigiosul istoric Eugen Petrescu impune concluzii, după documente 
noi, asupra misiunii teologice a Patriarhului Iustinian Marina (1948-

1977), născut în satul Șuiești, Lădeștii Vâlcii. Un alt studiu, de înaltă 
rememorare (420 de ani de la naștere) despre poetul „imperial” 
austriac Martin Opitz, care a călătorit „în țara aurului” – „la Zlatna”, 
rămânând aici doi ani, 1621-22, și a scris poemul „Zlatna – sau despre 
cumpăna dorului” (tradus de G. Coșbuc, apoi de Mihai Gavril), elogiind 
limba română – „ca sacru grai, născut din Ginta Italiei”; eseul e semnat 
de scriitoarea Claudia Voiculescu. Un alt acid articol, serial, publică 
Marian Pătrașcu, despre „Apucăturile postrevoluționare vechi, la 
vremuri noi”, relatând, ironic și memorabil „tarele” unor membri-
politicieni ai societății românești, amintind mereu și de acelea, pe care 
le-a semnalat Constantin Drăghicescu (și el vâlcean, din Măciuca), în 
celebra carte Psihologia Poporului Român. La rubrica „Proză”, scriitorul 
Nicolae Toșu, publică un fragment din romanul său istoric, aflat sub 
tipar: RĂSUCIRI.

„Izvoarele minerale ale Călimăneștilor”, reportaj și incursiune isto-
rică, subliniază valoarea lor, până azi, amintind că au fost descoperite de 
romani, semnat de un publicist cunoscut, dr. Gheorghe Mămularu. Un 
alt, cu adevărat studiu publică cel mai valoros „scriitor religios”, Arhim. 
Veniamin Micle al Mănăstirii Bistrița, originar maramureșan, din Mi- 
clești, despre Sf. Grigore Decapolitul, în Istoria Iconografiei creștine (una 
din reprezentările plastice excepționale fiind conservată la Vatican).

Directorul revistei CULTURA vâlceană este dl. Petre Cichirdan, 
care, în 2017, a câștigat premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, în urma recunoașterii activității sale (un adevărat sacrificiu 
- găsind sponsori privați, donatori generoși, mai rar Primăria!); chiar 
și la „Povestea Vorbei”, „Forumul vâlcean”, și Culturaarsmundi.ro, 
unde pe lângă rubricile sale de cronică muzicală, oferite, permanent, 
concertelor muzicienilor invitați de Filarmonica vâlceană și directorul 
ei, violonista Meda Stanciu, apar, în întregime și concertele filmate, 
audio-vizual și comentate, de acest prodigios intelectual și jurnalist, 
originar român-basarabean.

„Revista revistelor” în revista „Oraşul” din Cluj Napoca

Constanţa BADEA

Într-un stat există patru puteri: legislativă, 
judecătorească, administrativă și exe-

cutivă. Din cele mai vechi timpuri și până 
astăzi, începând cu perioada gentilică, aceste 
puteri au funcționat diferit, în funcție de 
spațiul și timpul istoric. Fiecare conducător, 
pentru admins-trarea teritoriului, pe care-l 
conducea, a avut nevoie de oameni politici, 
de un aparat ai cărui membri aveau funcții 
administrative, judecătorești și executive, care 
să-l ajute să-și pună în aplicare hotărârile sale.

ORAȘUL DOMNIEI MELE
Dacă studiem cu atenție Dicționarul lim-

bii române, Dicționarul de sinonime și pe cel 
Enciclopedic, găsim definițiile termenilor: a 
administra și a executa. A executa - a aduce 
la îndeplinire, a realiza (cu privire la legi, 
măsuri, ordine etc.); subordonarea ierarhică 
se bazează pe ordine stricte;  a administra 
- a conduce, a cârmui, a gospodări; în 
administrație există o altfel de subordonare 
ierarhică atât pe verticală cât și pe orizontală. 
Am ținut să fac aceste precizări, pentru că 
de multe ori se confundă atribuțiile celor 
două instituții importante ale statului. 

Municipiul Rm. Vâlcea ca „Oraș al 
Domniei mele” apare în hrisovul din 4 sept. 
1389, prin care Domnitorul lărgește hotarul 
mânăstirii Cozia, dăruindu-i „locul ce ținea 
de  Jiblea”.  Donația a fost pecetluită printr-
un înscris:  „Această scrisoare a fost (scrisă, 
n.n.) în orașul Domniei Mele numit Râmnic 
(Сыэжэ записанные быст в орaШи 
господства мы глаголемая Рыбник- 
Sieje zapisanie bâst v orași gospostva mi  
glagolemago Râbnyk)”, în fața Jupanilor și 
a altor Boieri din Sfatul Domnesc.

Hrisovul se încheie așa: „Acest atot-

Noi trebuie să vorbim 
întotdeauna despre cele două 

trăsături fundamentale ale 
românilor din acest spaţiu: 
latinitatea şi statalitatea! 

păstrarea statului! (Răzvan 
Theodorescu, pag. 6, „MIRCEA 
CEL BĂTRÂN - 600 DE ANI DE 
LA MUTAREA ÎN ÎMPĂRĂȚIA 

LUI DUMNEZEU,  1418-2018”)



Dacă ființa nu ar fi imensă, nici măcar n-ar fi ... (Zenon: cca. 490 î.Hr. – cca. 430 
î.Hr.)

*
Un om este ca un codru, iar ceea ce pot ști ceilalți despre un astfel de om e ca o 

creangă uscată ruptă dintr-un copac din marele codru.
*

Doream de mult să scriu cea mai scurtă autobiografie din lume - Autobiografia 
DANDELION.

Întotdeauna a fost ceea ce a fost odată. Și eu am fost ceea ce, odată, am fost. 
Păpădia - Dandelion

Păpădia- Dandelion are o floare galbenă. Petalele de aur se transformă cu timpul în albe și se întorc spre 
înăuntru, spre ele însele, - ca acele schele interioare de lemn sau de metal ce se poartă pe dedesubt la rochiile 
largi de jupon.  E aceeași floare, să nu vă mirați. Ca într-o ciudată geometrie spațială, formează un glob, o sferă 
semitransparentă și diafană de mici parașute vegetale pe care copiii le suflă în vînt, cu mare bucurie.

Așa m-am dus eu de-acasă, am plecat ca o petală albă de păpădie, ca o umbreluță diafană am zburat către lume. 
Nu am privit înapoi, m-am înalțat în vînt, ca o pînză de corabie, m-am lăsat dus pe aripile vîntului și cuvântului de 
miazăzi și de Zefir. Zburînd către lumea cea mare, spre orizonturile mele. Gândirea mea nu a evoluat, - în tot acest 
timp și în toți acești ani: gândesc la fel, doar conținutul gândurilor înaripate s-a schimbat. Nu o fi poate oare invers? 
Să vedem - o să încerc să scriu invers această declarație de principii, ca un palindrom: gândirea mea nu a evoluționat 
de-a lungul anilor, - doar gândesc diferit, însă conținutul gândurilor nu e altul. Sună frumos amândouă, așa că o 
să le las așa, ca un oximoron. În momentul de față, gândirii mele îi lipsește pînă și conținutul, dar s-a preschimbat 
în vid, ca golul. Nu e ceva negativ, e chiar fermecător, - e surprinzător: te preschimbi într–o oglindă ce oglindește 
lucrurile, ființele, vietățile, faptele, obiectele. Totul se vede ca într-un joc de lumini și de umbre, iar de multe ori 
pierdem înțelesul acestor aparențe din cauză că luăm totul prea în serios.

De cînd m-am născut, viața mea și toate peripețiile au fost un lung și fermecător drum către Ființă, către 
înțelegerea de sine și de fapt a trăirii. Demult, e demult de cînd am ajuns, deja, la asta. Tot acel zbucium 
delirant al întrebărilor existențiale s-a stins ca prin farmec. Detaliile tehnice ale vieții unei persoane nu au mare 
importanță: toți am făcut și am dres lucruri mici și lucruri mari. Ca atare, nu voi umple aici aceste pagini cu 
informații triviale. Cuvintele și cantitatea lor e ceva foarte important. 

Daniel MEDVEDOV

Mai întâi m-a impresionat casa; într-o arhitectură clasică, așezată în peisajul bogat al curții, în centrul 
orașului. Apoi, târziu, l-am cunoscut pe Om. În 2014, după operația de  la București. Am mers la 

Spitalul Județean pentru a-mi scoate un medic ațele cusăturii de sub torace. M-a zărit pe hol domnul doctot 
Constantin Ploscaru și m-a invitat înăuntru. A trebuit să mai merg și după aceea, de 2-3 ori, deoarece ațele 
trebuiau trase pe rând. Delicatețea, finețea cu care lucra m-au impresionat. M-au uimit mâinile fine, „ca de 
domnișoară” cu care pansa când i se dădeau betadina sau pensele. În timp ce lucra, discutam împreună despre 
viața culturală a Vâlcii. O cunoștea într-un fel, accentuând anumite laturi. M-a invitat la o lansare a cărții „Nicu 
Angelescu. Opere” - de care s-a îngrijit. Aici i-a fost făcută o prezentare amplă de către d-l prof. Nicolae Dinescu. 
Mi-au scăpat câteva amănunte din C.V.-ul foarte bogat pe care aș fi vrut să îl revăd, însă nu am mai avut prilejul. 
După un timp, am primit de la dumnealui, cu dedicație, o importantă monografie a comunei Berislăvești, un 
amplu album cu fotografii comentate, unde se dovedește un bun analist al situației zonei, cartea având și 
bogate studii de istorie, geografie, etnografie. Despre ambele cărți m-am pronunțat laudativ, în scris, în câteva 
articole, la timpul potrivit, în „Cultura vâlceană” și „Povestea vorbei”, unde îmi exprimam și gratitudinea pentru 
efortul depus spre culegerea materialelor documentare aduse la lumina tiparului, gratitudine pe care i-o aduc 
și astăzi, întrucât ne-a făcut mai cunoscători în privința unei zone mai puțin cunoscute de noi.

Acum câteva zile, spunându-i că îl ajut pe un vecin al său, Florea Niță, să tipărească o carte cu povestiri și 
legende ale zonei Berislăveștilor, mi-a răspuns cu următoarele fraze memorabile: „Mă bucur că faceți încă o 
faptă bună. Orice carte scrisă poate prezenta o frescă a trecutului, în sensul rememorării datinilor străbunilor 
venite din negura vremurilor trecute, pentru generația actuală pierdută în mreaja tabletei și a internetului și, de 
ce nu, un imbold pentru generația viitoare. Eu mă cunosc bine cu vecinul meu și nu pot decât să mă bucur de 
puterea și efortul său creativ, cu atât mai mult cu cât opera este supervizată de mintea luminată a unui valoros 
poet. Să vă dea Dumnezeu putere de muncă pentru cât mai multe acte de creație benefice pentru sănătatea 
noastră morală”. La primirea acestui lung mesaj, chiar prea laudativ pentru mine, nu am putut să-i răspund 
decât printr-un sms scurt, telegrafic, la obiect, fără ocolișuri, prin următoarele cuvinte: „Foarte frumos textul! 
Sunteți un om delicat și sufletist! Admitație!” Sper să avem și alte prilejuri de colaborare.

Felix SIMA, 28 ianuarie 2018

Locuitor destoinic al plaiurilor comunei Berislăvești – comună mare, alcătuită 
acum din șapte sate, situate pe văile Munților Cozia – Florea I. Niță din satul 

Dângești este persoana căreia i se datorează elaborarea celei mai mari părți din 
Monografia comunei Berislăvești de la origini până în prezent, lucrare de referință 
în domeniu, și-n condiții tipografice excepționale. Autorul Florea I. Niță s-a dovedit 
a fi un împătimit iubitor al locurilor natale și, ca atare, hotărât în a nu le lăsa uitării. 
Încă din copilărie și adolescență l-a stăpânit dorința de a consemna  tot ce a auzit 
– ca producție folclorică – de la sătenii lui vârstnici, de la părinți și neamuri, privind 
locurile, istoria înaintașilor – deci trecerea lor prin timp – sufletul lor cu toată bogăția 
de simțire exprimată în poveste, cântec și joc. În fond, comoara nemuritoare a unui 
neam. Sigur, aici pe aria geografică menționată. Și-aici e valoarea, fiindcă, această 
nouă lucrare a domnului Florea Niță devine o adevărată monografie spirituală a unei 
comunități umane, creatoare de cultură folclorică. Nu e doar o culegere de producții 
folclorice, ci și o creație de autor, cu deosebire în partea de legende. O exprimare 
concretă, la obiect, cu ritm și plăcerea relatării, face ca, mai ales colecția de legende, 
să se înscrie chiar într-un anume farmec de epocă. Sigur, prin capacitatea evocării, 
realizând chiar acel prezent durabil. E vorba, mai 
ales, de legendele toponimice. În întregul lor, 
conturează și fixează un topos, de neuitat, pe 
toată dimensiunea lui și proiecția, chiar cosmică, 
aș zice. Mai ales că reperul, dominant spațial, 
este masivul montan Cozia, cu înfățișarea lui 
de catedrală bizantină. Stă înălțat acolo între 
pământ și cer, dominând și infuzând veșnicie 
întregului spațiu din jur, de la Curtea de Argeș 
până la Olt, pe Drumul domnițelor valahe ce 
veneau aici în vilegiatură la ctitoria voievodală. 
Toate numirile celelalte de locuri, atât de pe 
Drumul domnițelor, cât și de pe Drumul Poștei, 
sau drumul roman, ce urcă de la castrul roman 
din Rădăcinești spre Dealul Groși, ca apoi să 
continue Valea Băiașului spre Câinenii de Argeș, 
pentru a coborî apoi tot pe Olt și a merge spre 
Transilvania, unde se întemeiase Ulpia Traiana 
Sarmisegetusa. Provincia romană se lega astfel 
într-un tot, aproape exact pe tiparul fostei Dacii. 
Și cine păstrează mai bine viul acela istoric decât legendele toponimice? Locurile, 
pe care au trăit și umblat oameni. Adică strămoșii, înaintașii, care au pus nume 
locurilor pe care și-au dus existența și le-a țesut povestea nemuritoare. Sunt 
câteva, precum Legenda poienilor Ilina, Mălaia și Poienița cu fântână sau Legenda 
Feței Pandurului sau Legenda poienii preotesei și a Plaiurilor Haidor și altele. E un 
anume viu în toate, un continuu nemuritor. Sigur că aceste comori nestemate – 
cărora dl. Niță le spune și situri, își așteaptă încă cercetătorii, ca și castrul roman de 
la Rădăcinești. 

Partea a II-a a lucrării de față constă din cântece și strigături, dar și balade și 
cântece lăutărești. Aici consemnarea s-a făcut pe măsura desfășurării propriei vieți. 
Cu alte cuvinte, sunt cântecele și strigăturile de pe vremea sa. Unele cunoscute și nu 
întru totul specifice, dar care au circulat, cadrul de joc, de petrecere de nuntă. Și-aici, 
în a doua parte, cred că partea cea mai interesantă, dar și ca valoare documentară, 
e cea a textelor legate de ritualuri, precum orațiile de nuntă, bocetele și cântecele 
legate de sărbătorile de peste an, de la Nașterea lui Iisus – cu bogata creație a 
colindelor – Învierea Sa, trecând prin Florii, apoi Rusalii, până din nou spre Crăciun. 
Culegerea – fiindcă, de fapt, toată cartea este o culegere de creații populare, se 
încheie cu prezentarea  Jocurilor copilăriei. Și-acesta este un capitol foarte interesant, 
mai ales că aceste jocuri sunt ale tuturor copiilor din lume. Și astfel, toate aceste 
creații folclorice, legate de țărâna unde dl. Niță a văzut lumina zilei, ca fiu al lui 
Niță Andrei Ion (zis Bălteanu) și al Mariei Bulbeș – fiica învățătorului Ion Bulbeș din 
Rădăcinești și Scăuieni – prin publicarea lor, intră într-un circuit mai larg, care scapă 
uitării, și-aici e meritul, incontestabil, al celui care le-a adunat la un loc. 

Ion POPESCU-TOPOLOG, decembrie 2017

cinstit hrisov s-a scris după porunca Marelui 
Voievod Mircea și Domn a toată Ungrovlahia în 
anul 6898 (1389), indiction 13, luna sept. 4 zile. 

+ Io Mircea Voievod, din mila lui Dumnezeu, 
Domn”(DRH, B, Țara Românească, vol. I, doc. 
din 4 sept. 1389, p. 28. ). Râmnicul a fost numit 
„orașul domniei mele”, deși nu a fost  oraș - 
capitală.

Dintr-un alt document ce datează din anii 
1409-1418, rezultă că Mihai I, fiul și asociatul 
la Domnie al lui Mircea cel Bătrân, a donat zece 
case „din orașul Domniei Mele, Târgoviște”, 
mânăstirilor Cozia și Cotmeana. În acea pe-
rioadă Târgoviște era oraș domnesc (DRH. B, 
Țara Românească, doc. nr. 39, pag. 83). 

De ce Râmniul a fost numit ”orașul domniei 
Mele”, deși nu a fost capitala țării? Explicația 

este următoarea: din punct de vedere admi-
nistrativ, Domnul era stăpânul întregii țări, 
autocratorul. Autocrator, în Dicționarul limbii 
romane, înseamnă (autocrat, potentat) -  s. m. 
1. titlu dat, în Grecia antică, deținătorilor unei 
autorități absolute. 2. bazileu ~ = (la Bizanț) 
titlu oficial al împăratului. (fr. autocrator, gr. 
autokrator;  vgr. autokratés,  autós, însumĭ, și 
kratéo, domnesc, adică  Suveran absolut). Dom-
nul putea folosi această sintagmă pentru orice 
oraș sau sat din țară.

De asemenea, toate hrisoavele date, sigila-
te, parafate și contrasemnate de Domnitor în 
Sfatul Domnesc (organul legislativ) erau docu-
mente juridice.

Litigiile judecate de Domn, împreună cu 
Divanul, erau definitive. Voievodul, ca şi Împă-

ratul Bizantin, era unicul legiuitor, recunoscut 
ca reprezentant al voinței lui Dumnezeu pe 
pământ. El îmbina autoritatea sacră, dobândită 
prin « ungerea ca domn », cu cea rezultată din 
jurământul de credință dat în fața marilor boieri 
ai țării. Domitorul avea dreptul să judece, în 
ultimă instanță, orice pricină, să o întărească prin 
blestem, să pronunțe pedepse şi să-i certe pe 
cei vinovați. In concluzie, hotărârea domnească 
era definitivă, irevocabilă şi executorie, asupra 
căreia nu exista nicio cale de atac. 

Pentru a soluționa pricinile şi a lua decizii, 
Voievodul se consulta cu Sfatul Domnesc, care 
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea,  s-a 
numit şi Divan. 

Sfatul Domnesc nu era o instanță de ju-
decată, însă membrii acestuia, fiind Marii 

Boieri ai țării, îl ajutau pe Domn în cercetarea 
faptelor, în vederea stabilirii adevărului şi a 
judecății corecte, iar în cărțile şi hrisoavele 
domneşti apăreau în calitate de martori, 
întărind semnătura Domnului. Chiar și Marii 
Boieri, dacă erau împricinați, trebuiau să apară 
în fața Domnitorului, arătând respectul cuvenit 
judecății și judecătorului. Dimitrie Cantemir 
scrie că judecata era așa de înfricoșătoare și 
lipsită de părtinire încât „însuși Marele Logofăt 
dacă ar fi pârât și de un țăran, îndată ce aude 
că se face chemarea numelui, trebuie să se 
scoale de la locul său și până ce procesul a fost 
dezbătut, să stee la stânga țăranului”. 

Prin urmare, Domnitorul  se afla în fruntea 
tuturor instituțiilor statului, deci era suveranul 
absolut.

O Floare de Păpădie 
Auto-Biografia cea mai scurtă din lume 

(Viena 2011 / Madrid 2015) 

O Casă - un Om

FLOREA NIȚĂ:
„Pe drumul poştei şi al domniţelor din Berislăveşti”
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VÂLCEA, ZONĂ ÎNCĂRCATĂ DE ISTORIE
Felix SIMA

În vara anului 1955, fericit că am încheiat 
cu bine serviciul militar, am petrecut cea mai 
frumoasă săptămână de vacanţă din perioada 
studenţiei, în judeţul Vâlcea. [...] Zilele 
petrecute acolo m-au marcat atât de profund 
încât, de cum am intrat la Institutul de Istorie 
al Academiei R.P.R. (numit, ulterior, „Nicolae 
Iorga”), am început să parcurg „Arhivele 
Olteniei”, pentru a mă documenta asupra 
acestei provincii, total necunoscută mie. 
Mai târziu, am achiziţionat colecţia acestei 
excelente reviste, pe care şi astăzi o parcurg 
cu maximă plăcere. În paginile ei, am întâlnit 
contribuţiile unui tânăr cercetător, Dragoş P. 
Petroşanu, citite cu aviditate de mine. Dl. Felix 
Sima a avut excelentul gând de a strânge într-
un volum scrierile acestui  promiţător istoric, 
născut la 1915 şi mort în ultima zi a bătăliei 
pentru Odessa (16 octombrie 1941) .  [...]

De pe pagina de gardă a volumului, se 
constată că lucrarea tipărită de dl. Felix 
Sima reprezintă prima apariţie din colecţia 
„Restitutio” editată de Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea. [...] 
Aştept nerăbdător apariţiile următoare, cu 
atât mai mult cu cât sunt de acord că Vâlcea 
este o zonă încărcată de istorie, bogată în 
ctitorii şi dăruită cu privelişti minunate. 

       
  Acad. prof. dr. Florin CONSTANTINIU 
„Dosarele istoriei”, nr. 11 (123), 2006

*

DRAGOȘ  P. PETROȘANU

Puțini mai sunt, din păcate, aceia care l-au 
mai prins în viață pe preotul Petre Petroșanu 
din parohia Măgura, comuna Mihăești, județul 
Vâlcea: cei născuți prin anii 1920-30 au fost 
căsătoriți de el iar cei născuți prin anii 1940-
50 au fost botezați de el. Și mai puțini sunt 
cei care l-au cunoscut pe Dragoș Petroșanu, 
fiul lui, născut la 21 ianuarie 1915, la Măgura, 
absolvent al Facultății de Istorie, profesor la 
Școala Buftea – București, concentrat în cel de 
Al Doilea Război Mondial, ucis la 17 octombrie 
1941, la numai douăzeci și șase de ani și câteva 
luni, în cimitirul satului natal existând numai 
crucea ridicată de părinții săi, „Spre pomenirea 
fiului nostru”.         

Conform foilor matricole din anii 1921–
1922–1923– 1924, urmează primele trei clase 
elementare la școala din Măgura, după care 
figurează: Retras. Nu știm încotro a fost dus la 
învățătură. 

La data de 7 ianuarie 1935, se căsătorește cu 
Paula Dozescu, (în Foaia Matricolă de la U.M., 
căsătoria are data: 26 august 1934) la Horezu, 
având împreună doi copii: Petre – născut la 9 
august 1935 și Cristiana, născută la 9 aprilie 
1939.    

Dintr-o altă Foaie matricolă, obținută de la 
Arhivele Militare U. M. 02405 Pitești, fond D.C.I. 
Memorii, litera P, dosar nr. 728, filele 1, 2, 17, la 
rubrica Studii – figurează cu patru clase primare 
parcurse; urmează studii secundare: șapte 
clase liceu teoretic – cu bacalaureat. Strudii 
universitare: Licențiat Litere – Filozofie. Diferite 
alte școli: un an școala superioară de Arhivistică. 
Urmează Școala pregătitoare a ofițerilor de 
rezervă Nr. 1 – Ploiești, fiind soldat TR la 23 
noiembrie 1939, fruntaș la 11 ianuarie 1940, 
caporal la 11 februarie 1940, avansat sergent 
la 29 martie 1940, plutonier TR la 1 noiembrie 
1940, sublocotenent la 27 iunie 1941- profesor, 
doctorat.  Înălțimea: 1,73 cm, greutatea: 
86 kg, părul castaniu, ochii căprui, bărbia 
potrivită, fața smeadă, sprâncenele castanii, 
semne particulare – nu are. Locotenent post-
mortem. Aprecierile calificative de la școala 
ofițerilor de rezervă: tânărul este sănătos, 

energic, cu prestanță în fața frontului, cu ținuta 
în regulă întotdeauna, ca și cu armamentul. 
Cultură generală bogată. Licențiat în istorie. 
Cu spirit de cercetător de fond. A muncit mult 
la instrucție pentru a-și însuși tot. Cunoaște și 
aplică bine instrucția practică și cea teoretică. 
Se caracterizează printr-o muncă neobosită și 
conștiincioasă. Cu calități morale și intelectuale 
remarcabile. Elev exemplu. Comandă bine 
plutonul. Merită cu prisosință a deveni ofițer 
de rezervă. Posedă carnetul Md. E. 453 emis 
de Regimentul 2 Dorobanți și primit personal în 
ziua de 9 august 1941.    În 12 octombrie 1941 
este rănit în luptele de la Gniliacovo – Ucraina, 
iar în 17 octombrie 1941 este declarat 
mort în Spitalul de Campanie nr. 8, 
conform adresei O.Z. nr. 2188/ 
1941. Decorat cu ordinul 
„Coroana României”, clasa 
V-a cu spade și panglică de 
Virtute Militară, O.Z. Nr. 
80/1942.    

Grea trebuie să fi fost, 
pentru tată și mamă, pier- 
derea fiului lor care în-
cepuse, de tânăr, un stu-
diu temeinic al istoriei, 
publicând în reviste de pres- 
tigiu, alături de: Cons-tantin C. 
Giurescu, P.P. Panaitescu, Ioana 
Rosetti, Aurelian Sacerdoțeanu, 
C.S. Nicolăescu-Plopșor, Ștefan Meteș, 
Dumitru Tudor, Dumitru Berciu. Grea trebuie să 
fi fost durerea părinților și în anii ’50 când, de 
teama bolșevismului, din casa parohială vor fi 
trebuit să dispară, în focul sobei, manuscrisele 
și revistele de istorie în care au fost publicate 
studiile sale, în total vreo 80 de pagini. (Părinți 
arzând articolele fiului!) Personal, nu am avut 
liniște până nu le-am cules din presa vremii (pe 
cele de care am avut cunoștință, prin trimiteri) 
și am reușit, nu peste multă vreme, să le redăm 
în lumina tiparului, între coperțile unei cărți, 
de data aceasta, intitulată „Sfântul Grigorie 
Decapolitul de la Mânăstirea Bistrița - și alte 
studii din istorie”, în două ediții, până astăzi. 
Am reprodus originalele publicate între anii 
1937 - 1942 în revistele menționate la sfârșitul 
fiecărui studiu. Munca mea, efectivă, a fost de 
scotocitor în presa veche. Astfel, s-au închegat 
mai multe planuri. Dumnezeu și ființa Sa, 
Omul, să le redea la lumină și să ne odihnească 
după toate trudele.  Ne vom întâlni cu Dragoș 
P. Petroșanu nu numai la crucea din cimitirul 
satului și nu numai cu numele său înscris pe 
Monumentul Eroilor de la Măgura, ci îi vom citi 
gândurile și în rândurile unei cărți, luând aminte 
la cât sunt de trecătoare toate. Nu știm cum 
ar fi vrut Dragoș P. Petroșanu să se numească 
prima sa carte, pe care i-am publicat-o, însă noi 
i-am dat titlul cu gândul la El și la Ea. Am alcătuit 
totul cu gândul că Ea se adaugă unor rafturi de 
istorie și ne vorbeșre în graiul propriu, „graiul 
vechilor cazanii”.  

  F. SIMA
*

IN MEMORIAM 
DRAGOȘ P. PETROȘANU

„La închiderea acestui număr aflăm, cu 
întârziere, de căderea, pe câmpul de onoare 
din împrejurimile Odesei, a tânărului nostru 
cercetător Dragoș Petroșanu. Fiu de preot din 
județul Vâlcea, el și-a întrerupt prepararea 
lucrării de doctorat, pentru a răspunde la 
chemarea Patriei, pe care o servea și ca studios 
cercetător al trecutului ei. Revista noastră 
era mulțumită de a-l fi încurajat în această 
direcție, publicându-i primul articol în numărul 
ei anterior, cum și documentele din cel de 
față; ea era îndreptățită să aștepte de la acest 
tânăr, mult promițător prin zelul și pregătirea 
lui științifică, lucrări de valoare pentru viitor, 

speranțe pe care un glonț le-a curmat pentru 
totdeauna. Arhivele Olteniei, nemângâiate de 
prematura-i dispariție precipitată, vor păstra o 
înduioșată amintire lui Dragoș P. Petroșanu.”       

                                                            
 Redacţia „Arhivele Olteniei”, 

1941, XX, nr. 113 – 118
 

*

„Abia ne-a predat manuscrisul studiului 
despre Hurezi sau Romani („Hrisovul”, I, 1941, 
p. 192-209) și tânărul nostru absolvent a plecat 

pe front, în timp ce-i făcusem recomandarea 
pentru ocuparea unui post la Arhivele 

Statului din Craiova. Din linia de 
luptă, am primit adesea știri de 

la el. Se gândea totdeauna 
la arhive, cercetării cărora 

se devotase cu totul. I-a 
fost dat să cadă însă în 
lupta eroică de la Odesa, 
la 16 octombrie 1941, 
ultima zi a eroicei epopei 
românești de la poarta 
Basarabiei. Elev distins 

și pasionat cercetător al 
trecutului Olteniei sale, 

Dragoș Petroșanu nu și-a 
irosit timpul. A folosit fiecare 

moment spre a aduce un act 
nou, o interpretare serioasă. Astfel, 

a dat la lumină: „Schitul Lipovul din județul 
Dolj”, „Câteva acte vechi din Păușești-Măglași”, 
„Câteva schituri oltene necunoscute” și „Data 
Evangheliarului dăruit Mânăstirii Bistrița de 
Marcea Postelnicul”. Era un început deosebit 
de frumos, acuma pentru totdeauna curmat. În 
afară de ceea ce a putut da, strângea material 
pentru o monografie documentată a Mânăstirii 
Bistrița din Vâlcea și pentru lista de pecețile 
banilor Craiovei. Ar fi bine dacă această muncă 
de ani de zile va fi revizuită și dată la lumină. 
Publicația de față stă la dispoziție pentru a 
păstra mai departe, între noi, amintirea bunului 
și prețuitului nostru elev mort pentru patrie.”       

Aurelian SACERDOȚEANU „HRISOVUL”, 
II, 1942, pag. 225

*

„PREOTUL 
PETRE C. PETROȘANU 

În acea toamnă târzie a anului 1971, 
fiind oaspetele său, multe am aflat, răsfoind 
îngălbenitele pagini cu acte și însemnări sau 
ascultând emoționantul glas al popii Petre, în 
ceasurile pregătirii de plecare. Se născuse la 5 
februarie 1891, în Pietroasa de Vâlcea, ca fiu al 
învățătorului Constantin Petroșanu; la vremea 
cuvenită, a urmat cursurile Seminarului Central 
din București; a fost hirotonisit în anul 1913; a 
fost subprotoiereu și, apoi, protopop de Vâlcea, 
inspector al căminelor culturale al „Fundațiilor 
Regale” din județul Vâlcea.  Primind harul 
preoției pentru parohia Nisipi – Dejoiu în 1913, 
i-a fost dat ca, după trei luni, să se transfere 
la Mihăești, unde a păstorit cu râvnă până 
aproape de capătul zilelor. Greutățile, lipsurile 
și necazurile oamenilor de atunci nu le mai 
pot cunoaște cei de azi, care trăiesc în comuna 
ajunsă într-o stare generală de înflorire. Pentru 
acei oameni necăjiți, tânărul preot își începea 
misiunea pastoală prin înființarea Societății de 
asistență socialsanitară „Sfântul Gheorghe”.  
Pentru realizarea statului român unitar, preotul 
Petroșanu a pornit, apoi, alături de enoriași, 
înrolându-se voluntar, ca preot militar, începând 
cu anul 1916 și revenind în 1919, purtând pe 
piept răsplata ordinului „Coroana României 
cu spade”. Ajuns acasă, și-a reluat activitatea 
desfășurată atât de bogat și atât de variat: 

subprotoiereu încă din 1919, apoi protopop 
de Vâlcea; a fost răsplătit cu toate rangurile ce 
le poate primi un preot. I s-a mai încredințat 
sarcina de inspector al activității moralizatoare 
și culturale din parohiile județului Vâlcea, ca și 
pe aceea de organizator al corurilor Centrelor 
parohiale din Oltenia, până în 1930, precum 
și catedra de profesor de muzică vocală la 
Seminarul teologic vâlcean. Numele preotului 
Petroșanu de la Mihăești – Vâlcea a rămas 
scris, alături de activitățile sale pline de dăruire, 
în reviste și în rapoartele celor pe care i-a 
inspectat și cunoscut. Ajungând la vârsta celor 
șaizeci de ani, și-a mărginit câmpul său de lucru 
numai la mihăeștenii săi. Aici, a rămas preotul 
parohiei. A cules, de-a lungul anilor, „Flori alese 
din folclorul românesc”, le-a pus în semne pe 
portativ și, armonizândule, au devenit lucrări 
corale. O asemenea compoziție („De când 
badea mi s-a dus”) i-a fost publicată în volumul 
„Cântă Oltul, cântă Lotrul”, apărută în 1970, 
la RâmnicuVâlcea. Alături de însăilările laice, 
părintele Petroșanu și-a dovedit preocuparea 
pentru muzica și literatura religioasă, 
publicând: „Imne religioase” armonizate pe trei 
voci, în colaborare cu profesorul arhidiacon I. 
Mardare; „Colinde și cântece de stea”, pe două 
voci; piesa de teatru „Florile dalbe”, împreună 
cu Constantin Popian, volumul de legende 
ortodoxe „Când s-a plinit vremea”; „Carte de 
rugăciuni”, cu binecuvântarea Prea Sfințitului 
Episcop Iosif Gafton, precum și „Calendarul 
creștin-ortodox” pe anul 1950. Ultima sa 
lucrare tipărită se intitulează „Îndrumătorul 
Pastoral”, publicată în colaborare cu apropiatul 
său sufletesc – scriitorul și publicistul Al. Cerna-
Rădulescu. Dar, odată cu aceste preocupări 
spirituale, și-a adăugat purtarea de grijă și în 
latura economică și gospodărească. Revenind, 
sub acest aspect, la parohie, preotul Petroșanu 
primise o stare grea a bisericilor – „mai grea 
decât o las”, după cum singur afirma. Cu o 
perseverență rar întâlnită, neobositul preot, 
venit din război, reușește să biruiască toate 
greutățile și să aducă totul într-o neobișnuită 
strălucire. Între 1922 – 1927, restaurează cele 
trei biserici, construiește casa parohială model 
precum și casa de cultură parohială, în aceeași 
curte, cu bibliotecă și sală de adunare. Pentru 
toate acestea, au trebuit 954.000 lei. „Popa 
Petrică”, așa cum îi spuneau enoriașii, a bătut 
la ușile parohienilor și ale unor instituții. Și-a 
scos căciula, și-a plecat fruntea, dar și-a păstrat 
îndrăzneala și demnitatea. Anii s-au înscris pe 
răbojul vieții și apăsau, de acum, firesc, peste 
trupul căruia nu-i rămăsese decât acea inimă 
mare, chiar și la cei optzeci de ani. Vederea 
îi slăbise mult. Vlădica Iosif l-a înțeles, l-a 
binecuvântat și i-a aprobat retragerea, pentru 
a se încredința continuarea lucrării – după cum 
însuși spunea, „în mâini mai tinerești”. Ajuns 
acasă, și-a chemat enoriașii pentru rămas 
bun, încredințându-le, spre amintire, fiecăruia, 
câte o carte ziditoare de suflet, din biblioteca 
sa. Pe cele teologice i le răscumpărase Sfânta 
Episcopie. Astfel, într-o zi cu burniță de 
toamnă, cel care-i păstorise pe mihăeșteni 
timp de 56 de ani, își aduna bagajul și, însoțit 
de maica preoteasă Lucreția – exemplu pentru 
înțelegerea soțului preot și pentru slujirea lui – 
ieșea pe poarta casei parohiale, construită prin 
străduințele sale, în anii tinereții. Apoi... prin 
înțelegerea patriarhului Justinian, și-a ales loc 
de odihnă la Mânăstirea Dealu – Viforâta unde, 
peste un an, după ce-și pierduse complet lumina 
ochilor, închidea pleoapele veghetorilor de o 
viață, până la judecata din urmă și răsplătirea 
veșnică, la leatul 1972”. 

 
Preot Gh. N. Cârstoiu–Frunzaru 

(18 dec. 1912 – 9 ian. 1987). Îndrumător 
bisericesc, patriotic şi misionar”, Episcopia 

Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu-Vâlcea, 
1984, nr I, pag. 95-96 



ARGONAUTUL LÂNEI DE AUR ( I )
Lui Titel, care a devenit cel mai drag prieten al cuvintelor mele, cadou de Crăciun, mie, 

fiindcă astăzi a fost ziua numelui meu de bucovineanca-Evghenia!

Rar mi s-a întâmplat să citesc o carte pe 
nerăsuflate, fără s-o las din mână. Mi-

aduc aminte spre exemplu de „Martin Eden” 
a lui Jack London, de arhicunoscutul „Shogun” 
sau, de mult savuratul roman al adolescenței: 
„Omul de aur” scris de Jokay Moor, și alte 
câteva titluri care acum nu au importanța. De 
obicei citesc atent, aprofundat, câte un capitol 
sau două, după care le „gândesc”, uneori fac fișe 
cu citate, note pe subsol sau  diverse comentarii 
pe margine de pagină, și alte mâzgăleli necesare 
pentru a-mi satisface nevoia de a memora 
esența frumosului din ele.

Astea toate le făceam pe vremuri, când 
aveam timp. Reformulez: când timpul curgea 
altfel fiind prieten cu noi, lăsandu-ne să ne 
naștem și să creștem linișiti chiar dacă eram, 
mulți dintre noi, tributari sărăciei, nevoilor, 
lipsurilor uneori umilitoare. Toate astea ne 
motivau ridicarea spre stele din aplecarea 
către glie, spiritul de emulatie, conturarea 
unor identități ferme către idealuri în care 
locul principal era munca,  acea muncă sfântă, 
creatoare, careia noi ii eram în același timp și 
robi dar și stăpâni.

Azi, când timpul nu ne mai secondează 
amical și ne sfârtecă existența în fâșii brodate 
pe spaime, pe boli, pe crime, nu mai citesc ca 
și când mi-ar fi sete de viață ci, refugiindu-mă, 
lașă, în cărți. Atunci când ating (izbindu-mă de) 
mantinela lui „nu mai pot,”legumesc pacea, de 
fapt „normalul”  găsit intre foile cărților.

Spun „normalul”pentru faptul ca oricât de 
ieșite din comun ar fi poveștile, nu vor putea 
niciodată atinge anormalul cotidian de azi.

Ieri, nu contează care ieri, mișunând eu 
printre cărțile anticarului Costel din Vâlcea, 
mi-a căzut în mână o cărțulie subțirică, aproape 
îngălbenită de vreme, numindu-se ea „Teii 
înfloresc pentru Irina” și pe care am ales-o fiind 
scrisă de dragul meu prieten, proaspătul meu 
prieten, scriitorul Constantin Zărnescu. Am 
luat-o făr-s-o răsfoiesc, am deschis-o înainte 
de a adormi, neavând decât curiozitatea de a 
vedea cum scrie Zărnescu atunci când nu scrie 
despre istorie sau artă sau alte chestii serioase. 
Am luat-o deci ca să mă adoarmă...Dar cine a 
mai putut dormi???

Dragilor, prieteni, în viața mea n-am citit 
ceva asemănător, mai captivant, mai delicat, 
mai nostim! În viața vieților mele n-am intâlnit 
un scriitor care să creeze o capodoperă  dintr-
un subiect, nu banal ci ultra banal, firesc, 
cotidian. Atât de banal încât nici pe coloana de 
știri a vre-unui tabloid n-ar putea intra: un elev 
de liceu din ultimul an se îndrăgostește de o 
colegă; fata cocheta în același timp cu prietenul 

acestuia (ceva nou??) Cum-necum, după un 
timp indrăgostitul și fata ajung in pat iar după 
nouă luni apare plodul și... „sfârșit”! 

Ei... dar toate acestea... toate acestea  
povestite de Zărnescu... au atâta șarm, atâta 
parfum, încât atunci când după 85 de pagini 
mici, (aproape de dimensiunile unei cărți de 
buzunar) găsești scris cu litere groase, ferme: „ 
Sfârșit”, atunci, nu vrei asta. Te mai uiți o dată, 
poate ca ai sărit vreo filă și ai nimerit în alt 
capitol, poate că n-ai citit bine. Răsfoiești iar și 
iar. Dar nu! Chiar e sfârșitul romanului.

Mai apoi însă, reanalizând, cu regret 
recunoști că povestea nu putea să continue 
fiindcă s-ar fi diluat ori s-ar fi risipit aiurea 
pierzându-se în alt sfârșit. Dar nu! Nu se putea 
altfel! Și atunci, deși sfârșitul acțiunii e „de bine” 
o mai ții puțin în mână, o mângâi cu palma, o 
mai întorci o data pe față, pe dos și cu deosebite 
regrete o pui înapoi pe masă, întârziind cu ochii 
pe ea cu nespusa duioșie. Și tot nu o poți lăsa, 
și te trezesti mângâind-o iar, tandru,  cumva de 
dragul „Teilor care înfloresc pentru Irina”.

Tot întorcând-o, pe toate părțile, pe copertă 
la sfârșit am găsit comentariul lui N. Steinhardt 
(acela???) Acesta m-a trimis instantaneu în 
vară când l-am cunoscut pe domnul Zărnescu, 
cu ocazia aniversarii a 50 
de ani de când terminase 
liceul, când, după cum 
am și povestit, în mijlocul 
unui discurs foarte serios 
și protocolar, domnia sa 
s-a întors spre sala  decla-
rându-și dragostea de 
licean purtată Oanei:

- Ce mult te-am iubit, 
Oana, ridică-te! Pentru 
tine am scris primul meu 
roman de dragoste.

Ergo, acesta este 
„Acela”!! 

Identificarea aceasta 
mă obligă să vă etalez 
bijuteriile măiestrite de 
artistul îndrăgostit. Dacă 
o luăm de la început, 
rămâi aiurit de la prima 
frază, de la prima decla-
rație, de la „ motto”-ul 
lui E, Ionescu „Și eu sunt golan! ” adică spus 
mai prețios, „et în Arcadia ego!” adică mai pe 
șleau: „Sunt fericit că sunt cel care sunt și că am 
făcut ce am făcut!”  Bref, subiectul. La 18 ani 
încă virgin, eroul principal visa, am spune azi în 
trei cuvinte, perfect corect definit și sec, primul 
contact sexual, precum și portretul robot al 

partenerei. Iată, însă, risipa 
de broderii de cuvinte 
a scriitorului Zărnescu:  
„Pănă la suferință râvneam, 
voiam și visam după acea 
întâie, dumnezeiască cuce- 
rire! Fata, femeia să fie, 
neapărat, cu câțiva ani 
mai... matură, să mă ini- 
țieze și pe mine, neșco-
litulși ignorantul, în dul- 
ceața aceea roză și amă-
ruie, înecătoare miere tai- 
nică, aiuritoare, beție sfân- 
tă și înălțătoare, pe care 
cei ziși bătrani, o fac și 
tac, tinerii o visează, o 
vorbesc și nu o cunosc-
unire în doi, niciodată unul; 
dulceață și înec, înger și 
drac,  porumbiță-berbec, 

pupăză și colac, beție, cucută-aiurire; numită 
dragoste...Numită IUBIRE!”

Ingineră fiind, am cochetat mereu și cu 
statistica, așa că, în stânga pa-
ginii am alineat cele 6 cuvinte de-
finitorii azi dorinței sale: „Primul 
contact sexual cu o femeie”. În 
dreapta am încercat să înșirui 
Zărnismele....dar nu se putea: nu 
încăpeau într-o pagină și mai mult 
de atât, nu se cădea, prea erau 
frumoase, prea stăteau agățate 
în pagină ca bucățelele de aur 
strălucitor stânse de argonauți în 
blana oii caucaziene sau pontice 
sau de unde va fi fost ea...

După definirea dezideratului, eroul 
principal trece la fapte construind conștient 
parțial, instinctiv în rest, un plan de acțiune a 
cărui rezultate, muncite, se văd deocamdată 
infructuoase. Statistica: În stânga, „ratarea 
contactului datorită stării emoționale și lipsei 
de experiență”, în dreapta:  ”Eram lipiți unul 
de altul, însă nu știam ce să facem...” „am 
îmbrățișat-o apăsător, copleșitor, sistematic, 
aproape frângându-i oasele; și nici asta nu ne 
mai ajungea. Respirația mea îi făcea, poate, pie-

lea ca de găină, pe obraji, 
spre ureche și ceafă; dar 
degeaba, nimic (...) am 
îngenunchiat, pe urmă, 
tremurând ca unul atins 
de Parchinson, și i-am 
cuprins genunchii fier-
binți în brațele mele și 
i-am ridicat... puțin...fus- 
ta neagră... din catifea 
mătăsoasă... și, îmbrăți-
șându-i coapsele, călcâ-
iele, am încercat să-i să- 
rut și căldura aceea din- 
tre pulpe... și golul ace- 
la încins, dintre ele...
sărutând, oftând, bâjbâ-
ind neîncetat, căutând ca 
orbul...”,... „și am început 
să caut, cu spaimă, fer-
moarul cromat, sau cop- 
ciile sau nasturii, sau 
ce-o fi avut ea, ca închi-

zătoare, încuietoare, interdicție... am început să 
o înconjor, mergând în genunchi, bălăbănindu-
mi mâinile ca apucații și negăsind nimica...”

Prima încercare se sfârșește lamentabil, 
fiind surprins în acțiune de tatăl său. Asta în 
stânga paginii, pentrucă în dreapta, licăresc 
în blana întinsă de furul Zărnescu, boabele 
de aur ale sensibilității sale: „eu, rătăcitorul, 
căutătorul, războinicul care nu știa să pătrundă 
în cetate...am simțit o mână grea, peste umăr, 
foarte apăsată,și mi-am zis: este brațul Judithei-
un semn de iubire, de permisiune, de inițiere. Și 
atunci m-am uitat în sus și, Doamne sfinte...în 
fața mea se afla tatăl meu...”

Urmează momentul filozofic pur, existen-
țialist, bergsonian:  „Ce se întâmplă prin lume? 
E oare ceva ce nu știu..cum să intru în cetatea 
dragostei...să fac dragoste!...”

Aiuritoare gingășie și atunci când a scris 
miniromanul (îmi pot permite aprecierea, fiind 
de-o vârstă).Cu atât mai mult astăzi!

Cu naivitate și candoare, prietenul fiicei 
mele, chiar mai mult decât prieten, pentru noi, 
părinții, m-a întrebat direct, acum vreo 15 ani, 
câtă vreme am pierdut, eu și soțul meu, iubirea 
vieții mele din facultate, ( încă din anul întâi,) 
cătă vreme am pierdut până am ajuns la pat. - 
Vreo trei, patru ani, am răspuns.

- Și ce Dumnezeu ați făcut atâta timp, cu ce 
vă pierdeați vremea când vă întâlneați?

Cum să-i explici? Cum să le explici ce 
înseamna un fior când doar te 
atingea? Cum să le povestești 
ce aventură năucitoare putea fi 
vizionarea unui film, când, după 
ce se stingea lumina te lua de 
mână, sau, dacă era mai curajos, 
te cuprindea de după umeri? 
Dacă văzutul filmului putea fi 
o aventură, condusul, drumul 
spre acasă, devenea o adevărată 
expediție în doi: plimbări pe 
alei prin parcuri, mână în 
mână, prin locuri mai ferite, 

întunecoase, unde pierdută puneam capul pe 
umărul său. Era uneori o bancă, neapărat „a 
noastră”, unde erau săruturi la început furate, 
apoi pătimașe, cu dinți care se izbeau hulpavi 
unii de alții, cu buze care nu se mai puteau 
închide de mușcături, atingeri măsurate dar 
promițatoare, cu mângâieri alunecate peste și 
pe sub haine până la extaz, de-a lungul trupului 
celuilalt, ( trup care, simțeai cu toate fibrele 
trupului tău că-ți aparține doar ție), dar nu 
mai departe, doar atât, stăpânirea  prelungind 
în închipuire „ACEL”moment când timpul avea 
să stea suspendat în alt  timp, al nostru doar, 
scurgându-se, sublimându-se în dragoste, în 
iubire pe vecie.  

Și așa era, pentru că prelungind o stare 
de extaz, activai în subconștient, se spune că 
în cortexul prefrontal, emoții atât de intense 
încât pe ele, mai târziu, se rezemau înțelepte, 
iertarea, înțelegerea, care, conjugate cu aceste 
amintiri, ulterior au stat la baza multor relații în 
care argumentul principal era stima, respectul 
pentru un partener al cărui parcurs în relație, 
alăturat ție, a așteptat coacerea, maturizarea și 
culegerea fructului iubirii.

Și iar cad în patima cifrelor, trag o linie sub 
cuvintele strânse în stânga paginii precum și 
sub cele ale Zărnescului, din dreapta. Descriind 
aceleași sentimente, în stânga stau stinghere 
câteva cuvinte. În dreapta, Zărnescu înșiruie un 
poem.  Să faci comparație? Nu se poate! Nu poți 
decât să te cuprinzi de o milă infinită pentru 
urmașii tăi, pentru copii tăi care , cu toată 
generația au fost luați de valul emancipării, 
care vor procrea probabil androizi la răndul lor, 
care nu vor mai fi înfiorați de o atingere, care 
nu vor sta cu un buchet de flori la o întâlnire, 
săraci în singurătatea lor plină de „prietenii 
electronice.” Nici nu are rost să mai răsucesc 
firele sentimentelor mele și merg mai departe 
cu acțiunea romanului.

Apar în acțiune celelalte două personaje: 
duduia Cordescu (? ăsta nume!) și prietenul 
George Barbu. Acțiunea se deplasează ușor 
ludic spre un amor platonic ”în trei”, presărate, 
spre deliciul meu și al altor căutători de bijuterii 
lingvistice cu incomparabile combinații: „Barbu, 
Irina și eu, ne plimbam pe sub teii înfloriți și 
înmiresmați ai străzilor întortochiate și obscure 
(probabil străzi existente în fiecare oraș și 
croite așa cotite și întunecate special pentru 
îndrăgostiți)...gânguream foarte puține cuvinte, 
negândite dar îngăduite, în locul altora pe 
care le tăinuiam...Barbu izbise, de necaz și de 
netot ce era, cu pumnul în suprafața lucioasă a 
genții...zgomot ce sperie toate vrăbiile din tei;  
și peste noi, peste băști, peste umeri, căzu o 
ploaie de muguri albi, moi, de n-or fi fost  chiar 
găinați, purtători de noroc, scăpați de frică...”

Ligia-Eugenia  ZAPRAȚAN NICOLESCU                       
24.12.17 / Horezu
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NICOLAE RADU
Medic şi scriitor de mare anvergură

Gheorghe PANTELIMON
                                         
Nicolae Radu, o personalitate proeminentă a medicinei și 

culturii românești, a ajuns la o vârstă venerabilă – 84 de ani, 
trăiți cu demnitate, încununați de realizări prestigioase. S-a 
născut pe 25 februarie 1934, în fosta comună Cremenari, una 
dintre cele mai vechi așezări de pe malul stâng al Oltului, locuită 
din antichitate, atestată documentar la 30 mai 1624, care din 
anul 1968 a intrat în componența comunei Galicea, din județul 
Vâlcea. Satul, bogat în cremene, piatră de la care și-a luat numele 
a fost locuit de moșteni, a căror particularitate, despre care 
vorbește vrednicul său fiu Nicolae Radu, este semeția, în sensul 
ei valorizant.   Așa se explică numărul mare de fii ai săi care s-au 
remarcat ca oameni harnici și destoinici, buni creștini, nu numai 
în sat, dar și pe alte meleaguri din țară sau dincolo de fruntariile 
ei, unde au fost purtați de destin. 

Din acest colț de rai, binecuvântat de Dumnezeu, cu dealuri 
domoale, împădurite, cu pajiști înmiresmate, au pornit în 
viață numeroși oameni de valoare, profesori, ingineri, doctori, 
economiști, preoți etc. Printre ei, la loc de frunte, se află Nicolae 
Radu, o personalitate de mare valoare, cu merite și calități 
deosebite, care face parte din elita intelectuală a României. Are 
o biografie spectaculoasă, imposibil de sintetizat.

Când rostim Nicolae Radu – numim un medic de excepție, un 
scriitor talentat, cu har, un patriot autentic, un model strălucit de 
viață, cel mai titrat fiu al Cremenarilor. Copilul, cu o inteligență 
sclipitoare, a primit o educație aleasă din familie, de la părinți, 
oameni cu credință în Dumnezeu, căliți în lupta cu greutățile 
existenței. De la cea mai fragedă vârstă i s-a inoculat convingerea 
că nu poți răzbi în viață fără știință de carte. Deviza „ai carte, 
ai parte” l-a însoțit  permanent, de-a lungul anilor. Conform 
propriilor confesiuni, prima „universitate” a fost cea de la izlaz, 
iar anii de învățătură de aici vor rămâne pentru tot restul vieții cei 
mai încărcați de rod, unde i-au fost profesori oameni neșcoliți, 
a căror știință se afla în vorbe de duh. Aici a învățat să iubească 
oamenii, să le înțeleagă suferințele, aici s-au plămădit altruismul 
și generozitatea față de semeni. Unii dintre ei sunt personaje 
în cărțile renumitului medic Nicolae Radu, unul dintre scriitorii 
români importanți. 

A avut privilegiul să descifreze tainele abecedarului sub 
îndrumarea învățătorului Dumitru Tomulescu, un dascăl haretian 
cu vocație, cunoscut de consăteni ca „omul cu cartea”, de care 
era nedespărțit, care a insuflat multor generații de copii dorința 
arzătoare de a se realiza în viață „de a ajunge oameni mari”, de 
a se autodepăși. Discipolul său l-a venerat fără rezerve. A avut 
profesori eminenți și la Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 
Râmnicu Vâlcea de astăzi, unitate etalon a învățământului 
preuniversitar românesc, pe care l-a absolvit în anul 1952.

Având un orizont cultural remarcabil, o memorie prodigioasă 
și o perseverență ieșită din comun, a urmat cursurile a două 
unități de elită ale învățământului superior: Facultatea de 
Medicină Generală din București și Facultatea de Filozofie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care le-a absolvit 

în 1959, respectiv 1974, anul în care a devenit Doctor în Științe 
Medicale.

S-a afirmat ca unul dintre cei mai apreciați anesteziști 
reanimatori din domeniu, profesând ca medic primar și Șef 
de Secție de Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul „Grivița” 
(actualul „Sfânta Maria”) și Titan din București. Recunoscându-i-
se meritele, o perioadă a lucrat în străinătate. Fiind un specialist 
de marcă a salvat de la moarte zeci de mii de oameni, le-a alinat 
suferința și a readus în familiile lor bucuria și speranța.

În paralel a desfășurat o susținută muncă de cercetare 
științifică. A debutat în literatura de specialitate în anul 1969 cu 
lucrarea „Manual de Anestezie și Reanimare”, publicată la Editura 
Medicală. Este autor și coautor a peste 70 de lucrări științifice 
în domeniul medical. Este membru fondator al Societății de 
Anestezie și Terapie Intensivă din România și al Societății Române 
de Acupunctură. 

Erudiția, talentul și sensibilitatea, iubirea față de semeni au 
stat la baza afirmării sale și în literatură. A debutat în presa literară 
în Revista „Amfiteatru”, în anul 1968, fiind cunoscut ca un scriitor 
de talie națională. Opera sa este valoroasă și cuprinde romane, 
nuvele, poezii, eseuri, memorii etc. și este apreciată de cititori și 
de colegii de breaslă. Așa cum remarca prof. univ. dr. Ion Rotaru, 
„...autorul e mândru de baștina sa, este obsedat, terorizat chiar, 
asemenea vechilor cronicari, de pierderea în negura timpurilor 
a faptelor celor de dinaintea noastră”. În creațiile sale redă, cu 
fidelitate, universul mirific al satului natal, Cremenari, de care este 
îndrăgostit iremediabil, readuce în atenție oameni și întâmplări 
care i-au marcat istoria frământată, scrie povestea familiei care 
provine din vechi moșteni, locuitori despre care a scris și marele 
savant Nicolae Iorga, care l-a vizitat în 1931. Mărturisiri în acest 
sens face însuși scriitorul Nicolae Radu: „...faptele prezentate 
în cărțile mele sunt adevărate, în bună măsură, rezultat al unei 
documentări pe care am făcut-o cu conștiinciozitate,  completată 
atunci când mi-au lipsit unele documente de ficțiune literară, 
evident subiectivă, dar plină de respect pentru concetățeni, 
pentru satul, comuna și din nou satul meu natal, cu nume de 
piatră care, lovită cu amnarul trimite ecouri în istorie, cântă sau 

plânge, scapără scântei, apride focul și biruie chiar tăria fierului”.
Nicolae Radu este membru al Uniunii Scriitorilor din România 

(1980), al Asociației Scriitorilor din București, al Uniunii Mondiale 
a Scriitorilor Medici și al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști 
din România. Pentru „bogata, prolifica și excepționala sa creație 
literară” i s-au conferit numeroase premii și trofee. Printre acestea 
menționăm: Trofeul „Cerurile Oltului”, Marele Trofeu și Diploma 
de Onoare „Curierul de Vâlcea -24”, care i-au fost decernate în 
anul 2014, cu ocazia împlinirii a opt decenii de viață. Conform 
dorinței, lucrările sale literare au fost înmănuncheate în patru 
volume care poartă titlul „Scrieri” – Opera Omnia și au apărut în 
anul 2017 la Editura „Antim Ivireanul”, condusă de prietenul său 
statornic, ziaristul și scriitorul Ioan Barbu, cu sprijinul Asociației 
Culturale „Curierul de Vâlcea”. Ele însumează 1651 de pagini și 
poartă următoarea dedicație: „Soției Olga și fiului Mircea – cu 
dragoste”. Volumele cuprind: „Memoria satului”, „Memorie 
uitată”, „Abecedar pentru adulți”, „Memoria moșilor”, „Memoria 
trăită – Incomodă” și „Memoria trăită – Afectivă”.

Din anul 1994, distinsa familie Radu s-a stabilit în Franța, 
în orașul Bourg-en Bress. Cu toate că se află la mii de kilometri 
depărtare nu a uitat satul care i-a fascinat copilăria, oamenii săi 
minunați și este la curent cu ce se întâmplă în țară, în județul 
nostru și pe meleagurile natale. În discuțiile telefonice pe care 
le purtăm, la început îmi adresează invariabil întrebarea: „ce 
mai este pe la Cremenari?” și se bucură din toată inima de 
fiecare realizare. Anul trecut i s-a mai împlinit un vis: pe 12 
iunie 2017, la Căminul cultural din sat, s-a produs un eveniment 
cultural memorabil: s-a lansat lucrarea monografică „Cremenarii 
Argeșului, pe firul istoriei, până în 1968”, autori Teodor Mavrodin, 
Gheorghe Cincă și Marin Cercel, Editura Geo, București, 2017. Cu 
acest prilej Nicolae Radu a trimis  o corespondență din Franța, 
care a fost publicată în cotidianul „Curierul de Vâlcea”- din 18 
iulie 2017, intitulată „Monografia Cremenarilor – o așteptare 
confirmată”, în care consemnează, printre altele: „Am citit-o 
cu mare atenție și interes și pot să spun că este o adevărată 
bijuterie, atât ca realizare tipografică, dar mai ales prin bogăția 
de informații ce le cuprinde, prin modul de structurare a textului 
și stilul care atrage. Toți cei trei autori au merite incontestabile în 
realizarea acestei lucrări monografice de excepție”.

Prin tot ce a întreprins, Nicolae Radu și-a onorat, cu prisosință, 
Titlul de „Cetățean de Onoare al comunei Galicea”.

Acum, Domnul doctor are o altă dorință arzătoare: „să nu 
lăsăm Cremenarii să moară!”. 

Celebrul scriitor peruan, Mario Vargas Llosa, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură, în anul 2010, cugeta: „ai 
atâtea vieți câte cărți ai citit”. 

Cărțile citite și cele pe care le-a scris Nicolae Radu îl fac pe 
medicul-scriitor nemuritor, iar satul Cremenari va rămâne înscris 
pentru totdeauna în istorie prin faptele mărețe ale oamenilor 
săi extraordinari. Și eu mă mândresc că sunt unul dintre fiii aces- 
tui tărâm de legendă și îmi exprim toată admirația pentru cele-
brul medic și scriitor, Nicolae Radu. Cu toată prețuirea, la ceas 
aniversar, vă urez din toată inima, „La mulți ani domnule doctor!”. 

COMEMORAREA MARELUI DOMNITOR MIRCEA CEL BĂTRÂN 
LA MÂNĂSTIREA COZIA

Constantin MĂNESCU HUREZI

Județul Vâlcea, prin poziția geografică, prin frumusețile 
naturale și prin bogățiile solului și subsolului, a jucat un 

rol important în istoria poporului nostru, încă din perioada 
etnogenezei sale. Meleagurile Vâlcei au atras pe mulți voievozi 
ai Țării Românești, după consolidarea sa ca stat independent, 
fie pentru a exploata aceste bogății și frumuseți, fie pentru a-și 
alege ca loc de odihnă veșnică mânăstirile pe care le-au ctitorit 
sau pe care le-au înzestrat cu darurile lor. Așa se explică faptul ca 
în pământul meleagurilor noastre își dorm somnul de veci trei 
domnitori ai Țării Românești: Mircea cel Bătrân la Mânăstirea 
Cozia, Moise Vodă la Mânăstirea Bistrița, ctitoria Craioveștilor, și 
Matei Basarab la Mânăstirea Arnota. 

În cursul lunii ianuarie 2018, privirile Înaltpreasfințitului 
Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, s-au îndreptat spre primul 
din cei trei voievozi menționați, pentru că la 31 ianuarie 1418, 
așa cum consemnează cronicile sârbești, ”s-a pristăvit marele 
voievod al Ungrovlahiei, Io Mircea”. Pentru a-i aduce un cald și 

respectuos omagiu acestei figuri glorioase a trecutului nostru la 
împlinirea a șase sute de ani de la mutarea sa la cele veșnice, 
Arhiepiscopia Râmnicului, în frunte cu Întâistatătorul ei, a inițiat 
o serie de manifestări Cultural - religioase dedicate celui pe care 
istoria l-a numit deopotrivă ”cel Bătrân” și ”cel Mare”, datorită 
înțelepciunii și faptelor sale mărețe.

Prima dintre aceste manifestări 
a fost Simpozionul Național intitulat 
”Voievodul Mircea cel Bătrân, apărător 
al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri 
sfinte”, care a avut loc la Casa Sfântul 
Calinic a Arhiepiscopiei Râmnicului, 
sala Iosif Episcopul, în ziua de 
Sâmbătă, 20 ianuarie 2018. Lucrările 
acestui Simpozion au fost deschise 
de Înaltpreasfințitul Varsanufie, care 
a rostit un Cuvânt de binecuvântare 
, deschizând calea invitațiilor, mari 
personalități ale culturii române 

contemporane, care au făcut parte din prezidiu. Acad. Prof. 
Univ. Dr. Răzvan Theodorescu, cercetător la Academia Română, 
a încadrat personalitatea voievodului Mircea cel Bătrân în 
contextul european al vremii sale, scoțând în evidență calitățile 
sale de conducător de stat, diplomat și viteaz conducător de oștii. 

Prof. Univ. Dr. Radu - Ștefan Vergatti, 
membru titular al Academiei Oamenilor 
de Știință din România a prezentat 
”Dobrogea lui Mircea cel Bătrân”. Prof. 
Univ. Dr. Nae Georgescu a vorbit despre 
”Mircea cel Bătrân în opera lui Mihai 
Eminescu”. Prof. Univ. Dr. Valentin 
Ciorbea, membru asociat al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, 
director al Centrului de Cercetare a 
Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 
României ”General Paul Teodorescu” 
a expus ”Politica lui Mircea cel Bătrân 
la Dunărea de Jos și Marea cea Mare”, 



MIRCEA CEL BĂTRÂN
600 de ani de la mutarea în Împărăţia lui Dumnezeu (1418 - 2018)

Preot dr. Ștefan Zară consilierul cultural al 
Arhiepiscopiei Râmnicului și directorul 

Seminarului „Sfântul Nicolae” din Râmnicu 
Vâlcea a moderat acest simpozion patronat 
de Arhiepiscopul Râmnicului ÎPS dr. Varsanufie 
și la care au participat alături de cercetătorii 
locali câteva personalități de renume, care au 
depășit de mult cadrul național: acad. Răzvan 
Theodorescu, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, 
prof. univ. dr. Nae Georgescu, prof. univ. dr. 
Radu Ștefan Vergatti...

În materialul anterior, publicat în acest 
număr al Culturii vâlcene, preotul de la Urșani, 
Constantin Mănescu a făcut o informare de 
ansamblu asupra evenimentului. Noi redăm 
în continuare câteva fragmente din cuvântul 
invitaților de marcă, pe care am reușit să le 
înregistrăm, cerându-ne scuze față de ceilalți 
pe care nu i-am avut pe reportofon. Am înțeles 
totuși din cuvântul moderatorului că toate 
lucrările vor fi publicate în cele două publicații, 
foarte cunoscute, ale Arhiepiscopiei...

ÎPS Varsanufie: Domnule Academician, 
domnilor membri ai Academiei de Științe din 
România, domnilor conferențiari, preacuvioase 
stareț al Mânăstirii Cozia, distinși oaspeți: anul 
2018 a fost declarat, după cum bine se știe, de 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca 
an omagial al unității de credință și de neam; 
și an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 
din 1918. Acest an ne oferă, prin rânduiala lui 
Dumnezeu, și posibilitatea de a-l comemora 
la 600 de ani de la mutarea sa în împărăția 
lui Dumnezeu pe unul dintre voievozii care au 
luptat cel mai mult pentru unitatea neamului 
românesc; pe cel despre care putem spune 
că este binecredinciosul voievod Mircea cel 

Bătrân. Acum 100 de ani, când s-a înfăptuit 
România Mare, tocmai se împlinise o jumătate 
de mileniu de când voievodul Mircea I Basarab 
a fost așezat în mormântul său de la Mânăstirea 
Cozia. Mircea cel Mare voievod credincios și 
înțelept al neamului românesc a avut grijă 
deopotrivă de bunăstarea spirituală și materială 
a poporului său tinzând către idealul unității 
naționale...El a pus un accent deosebit nu numai 

pe sfințirea sfintelor lăcașuri ci și pe sfințirea 
propriei vieți! În ceea ce privește activitatea 
desfășurată în spiritul bisericii putem spune 
că voievodul Mircea cel Mare a fost unul din 
marii ctitori de biserici din perioada medievală 
dar și unul dintre voievozii care întotdeauna 
a avut lângă el un cuvios părinte în persoana 
sfântului  Nicodim de la Tismana... Trebuie 
să facem precizarea că în timp ce el ocupa 
scaunul domnesc în  Țara Românească exista 
o Mitropolie a Ungrovlahiei cu sediul la Curtea 
de Argeș întemeiată înainte de 1359 când a fost 
recunoscută de Patriarhia Ecumenică și o nouă 
Mitropolie a Severinului cu o existență mai 

scurtă, de aproximativ trei decenii. Pe perioada 
celor două mitropolii voievodul Mircea a 
luptat pentru promovarea vieții bisericești. 
Mănăstirea Cozia...este una dintre cele mai 
frumoase și reușite realizări arhitecturale din a 
doua jumătate a secolului XIV. Aici Mircea cel 
Mare și-a ales locul de odihnă veșnică, precum 
și locul pentru a i se picta portretul votiv de 
mare voievod și domn pictat în partea dreaptă 
a naosului. Într-un document din 20 mai 1388 
voievodul spunea: „De aceea a binevoit domnia 
mea să întemeiez o mânăstire în numele sfintei 
și de viață dătătoare și nedespărțite treimi...
la locul numit Nucet pe Olt, adică, Cozia.” Cel 
care l-a sfătuit pe Mircea să ridice ctitoria de 
la Cozia pe locul unde se află astăzi, nu a fost 
altul decât sfetnicul său Nicodim de la Tismana. 
Se cunoaște că Nicodim a fost duhovnicul lui 
Mircea încă din tinerețe, și când aceasta a ajuns 
domn, acesta îl lua adesea pe Nicodim cu dânsul. 
Chipul lui Nicodim este zugrăvit în pronaos 
în partea de sud; și, tot el, Nicodim a numit 
primul stareț al mânăstirii, pe Ieromonahul 
Kir Gavril...Întreaga activitate a domnitorului 
a fost sprijinită și de doamna Mara, soția sa, 
al cărei chip se păstrează la Schitul Brădet, în 
județul Argeș...Despre peronalitatea marelui 
voievod stau mărturie frescele de la Bră- 
det-Argeș și Cozia în care se pot remarca privi-
rea pătrunzătoare și trăsăturile fine ale unei per- 
soane cumpătate și bine determinate...și din 
care se desprinde cu certitudine și viața creștină 
pe care acesta o ducea... La fel ca și Sfântul 
Gheorghe, marele Mucenic, care a dus lupta cu 
balaurul, voievodul evlavios Mircea a stat mereu 
apărând țara de năvălirea păgânilor și păstrarea 
dreptei credințe. ...Studiile din ultimii ani 
asupra voievodului Mircea îl așează alături de 

maii bărbați ai neamului românesc... a reușit să 
pună stavilă imperiului otoman în expansiunea 
sa spre occident, sprijinindu-l pe regele maghiar 
Sigismund de Luxemburg. Împreună cu Serbia 
și Bosnia a constituit un sistem de pază tampon 
între Regaul Ungariei și Imperiul Otoman cre- 
ând premizele, în continuare, dezvoltării so-
ciale și culturale a centrului și vestului Europei, 
premizele înfloririi în continuare a reușitei pe- 
rioade a Renașterii...Toate aceste realizări ale 
culturii și vieții sociale economice și spirituale 
sunt datorate acestui adevărat atlet al lui Hris- 
tos! În continuare ÎPS Varsanufie a enumerat 
operele literare și artistice din spațiul româ-
nesc, care au reflectat personalitatea și reali-
zările marelui voievod: „Scrisoarea a III-a” de 
Mihai Eminescu, „Umbra lui Mircea la Cozia” de 
Grigore Alexandrescu...Mircea cel Mare trebuie 
să constitue un model pentru conducătorii de 
astăzi, și pentru generațiile de astăzi și de mâine. 
Fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că fă- 
ră vitejia și jertfa sa nu ar mai fi existat nici un 
Ștefan cel Mare, nici un Mihai Viteazul, nici 
Mihai Eminescu, nici Nicolae Iorga, nici Constan- 
tin Brâncuși... „Binecuvântăm pe toți partici-
panții la acest simpozion”...

Răzvan Theodorescu: ...îmi face o 
deosebită plăcere să fiu aici și îl felicit pe 
Înaltpreasfințitul Varsanufie că a deschis acest 
simpozion național! că a deschis seria acestor 
sărbătoriri care vor continua și e bine să știți, 
niciodată atât cât merită Mircea... Dar acum 
ne pregătim de centenar!... Un lucru foarte 
serios și mai important decât cei 600 de ani!  
Academia Română vă va urma în 31 ianuarie, 
ziua morții voievodului, cu o sesiune în Aula 
Academiei... Eu personal sunt foarte legat 

iar Cercetătorul Dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de 
Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca a 
prezentat Mânăstirea Cozia așa cum apare ea în cartografierile și 
descrierile austriece din secolul al XVII-lea.

Au mai rostit apoi comunicări Pr. Dr. Laurențiu Rădoi (Mircea 
cel Bătrân și Biserica Neamului), Conf. Univ. Dr. Ioan St. Lazăr 
(Considerații privind dimensiunea spirituală a personalității 
lui Mircea cel Mare), Arh. Drd. Anca Mihaela Coșa de la Școala 
Doctorală de Urbanism a Universității de Arhitectură Ion Mincu 
din București (Cercetare folosind imagini din satelit asupra 
ctitoriilor Sfântul Nicodim de la Tismana), Prof. Dr. Dumitru 
Garoafă, Inspector la Arhivele Naționale Vâlcea (31 ianuarie/13 
februarie 1918: comemorarea a 500 de ani de la trecerea în 
veșnicie a Domnului Mircea cel Mare) și Pr. Drd. Constantin 
Mănescu de la Parohia Urșani - Horezu ( Scrierile lui Nicolae Iorga 
despre Mircea cel Bătrân).

În cadrul Simpozionului, s-a relevat faptul că sub conducerea 
marelui domnitor (23 septembrie 1386-31 ianuarie 1418), 
poporul român a constituit un puternic scut de apărare a 
libertății multor popoare din Europa, amenințate de Imperiul 
Otoman, stăvilind pentru decenii întregi înaintarea acestuia spre 
inima Europei, ceea ce conferă domniei sale o uriașă valoare și 
semnificație internațională. Comunicările susținute au evidențiat 
că, sub conducerea domnitorului Mircea Voievod, țara a cunoscut 
a cunoscut o perioadă de puternică dezvoltare economică și 

socială, de promovare și înflorire a culturii românești, de sporire 
a forței si capacității de apărare a țării, a gliei străbune, de apărare 
a independenței și suveranității patriei. Lucrările simpozionului 
s-au ridicat la o înaltă ținută științifică, toată această manifestare 
având ca moderator pe Pr. Dr. Ștefan Zară, consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Acest simpozion a fost urmat de slujba de parastas pentru 
Voievodul Mircea cel Bătrân, săvârșită la Mânăstirea Cozia în 
ziua de Duminică,  21 ianuarie 2018, acolo unde însuși voievodul 
”lăsase cu limbă de moarte, cum și unde să fie îngropat”. Din ziua 
de 4 ianuarie 1418, voievodul Mircea își doarme somnul de veci 
în ctitoria sa de la Cozia, el rămânând în conștiința românilor din 
generație în generație, trăind neîncetat în sufletele și admirația 
tuturor celor ce i-au fost și îi sunt de un neam. 

După cum era și firesc, momentul cel mai important în 
comemorarea voievodului Mircea cel Bătrân îl reprezintă chiar 
ziua trecerii sale la cele veșnice. Astfel, în ziua de miercuri, 31 
ianuarie 2018, s-a săvârșit la Mânăstirea Cozia Sfânta Liturghie și 
slujba de parastas pentru marele voievod român, de către un ales 
sobor de preoți, condus de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie. 
Sute de credincioși din împrejurimi, dar și din țară, au fost prezenți 
la ctitoria lui Mircea, în ale cărei ziduri izbesc valurile Oltului de 
630 de ani. Credincioși și copii îmbrăcați în costum național au 
adus în felul acesta o cinstire celui ce a luptat pentru unitatea 
națională, pentru credința ortodoxă, pentru neatârnare față de 

turci. Au fost de față autoritățile județene și locale, precum și 
reprezentanți ai mai multor instituții de cultură și învățământ. 
În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie a prezentat, printre altele, personalitatea complexă 
a marelui Mircea Voievod, aducându-se aminte de portretul său 
zugrăvit pe peretele de vest din naosul bisericii mânăstirii Cozia, 
”cu sabia la coapsă, încununat cu o coroană împărătească, dar 
și în zale și cu mâna pe plăselele armei de apărare a țării care-i 
fusese încredințată”. A fost pentru noi toți o adevărată lecție de 
istorie, o trăire a unor sentimente înalte, de apartenență, prin 
neamul din care facem parte, la valorile materiale și morale 
lăsate de Mircea Voievod. Prin slujba parastasului, am intrat în 
comuniune cu spiritul lui Mircea cel Bătrân, ceea ce ne-a făcut 
să ne simțim cu adevărat români. Trebuie să ieșim din starea de 
derivă, de dezorientare sau de debusolare, în care ne aruncă cei 
care nu ne doresc binele. Să avem model pe Mircea cel Bătrân, 
care a rămas nemuritor prin credința sa, prin ctitoria de la Cozia 
și prin multe alte locuri în care și-a însemnat numele.

Evenimentul din 31 ianuarie 2018 de la Sfânta Mânăstire 
Cozia se înscrie și în cadrul manifestărilor organizate pentru a 
sărbători cei 100 de ani de la Marea Unire, care se împlinesc 
anul acesta. Nu trebuie să ne uităm istoria națională, și mai ales 
generațiile tinere nu trebuie să uite pe cei care au luptat pentru 
unitatea poporului românesc, pentru a dovedi că merităm să 
stăm alături de popoarele civilizate ale Europei și ale lumii.

Latinitatea şi statalitatea! păstrarea statului!
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Carte lansată în Călimănești pe 14 
decembrie 2017, la Biblioteca Orășe-

nească „A.E. Baconsky”, și scrisă în același an, 
și editată de „Rotipo” Iași; tehnoredactare, 
scanare și copertă: Fenia Driva, corectura apar- 
ținând Georgetei Tănăsoaica... Iată, perso- 
nalitate de cultură, un „factotum”, care refu- 
ză să apeleze la persoane specializate pen-
tru delicata profesiune de tehnoredactare 
(estetica formală a scrisului - din care rezul- 
tă și plăcerea cititului), cum cei mai mulți 
dintre confrații noștri, mai noi, procedează 
astfel! Între toți acești confrați, unul singur 
nu a dat greș până acuma, unul din elita 
monahală a scrisului de la Mânăstirea Bistrița, 
Arhim. Veniamin Micle, care singur își culege 
textul, îl tehnoredactează, îl editează, îl 
tipărește cu mâinile sale, rezultând o carte 
fără greșeală sau cu greșeli aproape neobservabile, dar 
nici una de emfază a scrisului: nu boldește, folosește co-
rect italicul, ghilimelele, le folo-sește acolo unde trebuie, la 
fel și litera majusculă! Arhim. Veniamin Micle are o sută de cărți 
și toate sunt de cea mai înaltă ținută es-tetică a... scrisului. Cu 
alte cuvinte, o spunem din start, tehnoredactarea lasă de dorit, 
iar fotografia, trebuie să se știe, că, este o artă, și nu una 
oarecare...De preferat la cărțile scrise cu ajutorul Internetului 
să nu se folosească fotografii colorate, albul și negrul rămânând 
apanajul timpului, și decenței, în general valorii umane; expresia, 
economia reală, ferindu-se de imaginea colorată...roză!

FENIA DRIVA:
„50 de femei laureate ale Premiului Nobel, 1903-2015”

La lansarea cărții, în sală, au fost persoane 
pertinente în a gusta actul elevat de cultură: 
Adrian Bușu-vicepreședinte CJ Vâlcea, primarul 
Călimăneștiului-Florinel Constantinescu, Mihai 
Sporiș, Nicolae Melinescu-cunoscutul comenta-
tor, expert de politică externă, de la TVR (dacă 
greșim în exprimare - asupra dumnealui - cu 
toată condescenența ne cerem scuze; Mihai 
Călugărițoiu, oameni de cultură din Călimă- 
nești, numindu-i aici pe Vasian Mircescu, 
Nicolae Ghinoiu, Nicuță Ioan Lungu; alți 
domni și doamne foști sau în prezent 
profesori de liceu; măicuțe de la Mânăstirea 
Ostrov și câțiva elevi. Toți cei care au primit cartea, 
și s-au oferit s-o prezinte, au făcut-o la modul 
superlativ!... ceea ce trebuie să reprezinte un 
semnal de alarmă, căci, lansările de carte 
la noi, la Vâlcea, Biblioteca Județeană, 

încep tot mai mult să semene cu vernisajele de artă plastică, 
în care, la mai toate, avem de a face cu...genii! Știm,  
ne-am convins, că, oral, nu există critică corectă! în fond, cărțile 
sau lucrările de artă mai trebuind să se și vândă...

*
Am zărit în „Argument”, întâiul capitol, referiri la cartea 

Alinei Mugiu Pippidi, „De ce nu iau românii premiul Nobel” și 
imediat ne-a venit un gând exprimat de noi în multe rânduri; 
faptul că, nu recunoaștem, de o sută de ani încoace, și mai bine, 
exagerăm în antisemitism! Până și regimul comunist din România 
postbelică, al lui Nicolae Ceaușescu,  nu a fost atât de antisemit, 
cum este societatea românească după anul 2000; probabil, 
și pe bună dreptate, nemulțumită de cum se aplică legile noii 
Europe în pedepsirea autorilor, și iată, acum, și nesimpatizanții 
...Holocaustului! în fond, neexistând decât un singur Nuremberg, 
celelalte victime din al Doilea Război Mondial, și după, prin 
consecințele directe apărute în țările din lagărul comunist, 
rămânând nepedepsite (românii nord bucovineni și basarabeni 
masacrați de „Scorpia Roșie”)!

O carte scrisă fără copy space conform unei lumi care elimnă 
biblioteca și care este lumea Internetului, scrisă fără alte referiri 
sau adăugiri, sau comentarii.

La pagina 86, și până la pagina 92, constatăm un capitol 
închinat Ritei Levi Montalcini (1909-2012), laureată în 1986 a 

premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină. Credem că pe 
lângă datele din text, autoarea putea să facă o referire la ziarul 
Cultura vâlceană apărut în 2010, nr. 25-28, în care noi publicam 
o traducere a interviului pe care Rita Levi Montalcini îl acorda, 
în 2005, unei publicații franceze, și care avea un conținut colosal 
pentru prezent...

La capitolul referitor la Christianne Nusslein-Volhard, laureată 
a premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină, 1995, pur și 
simplu nu se mai citează nimic ca și cum întregul material vine ca 
narațiune dintr-o experiență anterioară...

Dorim să mai facem o recomandare de care au nevoie foarte 
mulți scriitori astăzi!...este suficientă (normal, și necesară) 

referirea la subsol de pagină sau la sfârșit cu adresa, spre 
exemplu, www.nobelprize.org în loc de .<http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/ medicine/laureates/1995/nusslein-volhard-
bio.html>

Iată doar câteva observații, care vin numai dintr-o răsfoire 
a cărții. Pentru periaoada 1903-2015, orice perioadă, ar fi fost 
suficientă doar o enumerare de nume, dacă ne referim la efortul 
creator al autorului; în rest, Internetul este la locul său, și bine că 
e, că există și nu-l poate înlocui nimeni! Cărțile și ziarele, revistele 
și filmele creează Internetul, și, niciodată, în mod serios, nu se 
întâmplă invers!... 

pcickirdan

de Cozia, și mă bucur să fiu aici și să-l revăd 
pe starețul mânăstirii; și să-mi amintesc de o 
lucrare a mea de acum 45 de ani, referitoare la 
acvila bicefală dela Cozia cu care m-am lansat 
internațional, dar și cu o lucrare recentă care 
se referă la iconicul călugărilor isihaști din 
pronaosul aceleiași mănăstiri...așa cum s-a 
reconstruit vizual, spațial și mental. Mircea 
este ctitorul Țării Românești. Întemeietor a fost 
străbunicul său, bunicul său a fost întemeietorul 
Mitropoliei, unchiul său patern și tatăl său au 
fost importanți voievozi din speța Basarabilor; 
toți în necropola de la Argeș, Mircea a fost 
cel dintâi care și-a particularizat biografia și 
demersul prin ctitoria necropolă pe care o iubim 
atât de mult. Undeva Eminescu spune despre 
Mircea că este „cel mai mare domnitor al Țării 
Românești”... A stăpânit cel mai întins teritoriu, 
inclusiv ambele maluri ale Dunării, de la 
Severin la „Marea cea Mare”, și prima trăsătură 
pe care o voi aminti în fața dvs...pe care am 
subliniat-o și în lucrarea mea de la Academie 
intitulată „Marele voievod herzig despot ctitor 
de țară Mircea I” ... Într-un document pe care 
l-a dat la Tismana, în 1406, înainte de întâlnirea 
cu Sigismund de Luxemburg își desfășoară 

întreaga titulatură care îl aseamănă cu monarhii 
occidentali..Vreau să subliniez realismul acestui 
voievod care a stăpânit atât de mult! ...Titlul de 
despot nu i l-a dat împăratul bizantin, ci pur și 
simplu și l-a luat el! și tot el și l-a abandonat 
după bătălia de la Nicopole. Realismul acesta, 
cred, că, după cucerirea Dobrogei s-a reflectat 
în sculptura de la fereastra naosului de la 
Cozia, acvila bicefală, precum și cea pictată pe 
costumul său... Un realist din toate punctele 
de vedere. A doua mare trăsătură a acestui 
ctitor de țară! a fost sinteza orient-occident 
care s-a  petrecut în vremea domniei sale. Să ne 
gândim la relațiile pe care Mircea le-a stabilit, 
aproape de egalitate, cu împăratul Sigismund 
de Luxemburg,  cu ducele Burgundiei, cu 
marii cruciați occidentali. Aura sa occidentală 
este confirmată și de costumul său pe care îl 
admirăm în naosul Coziei. Mormântul său, acel 
sarcofag antropomorf, este tipic occidental... 
Era o atmosferă în Țara Româneaacă cu totul 
specială care semăna cu cea din occident! 
În 1399, la Marienburg se semnalează un 
spielman (menestrel) din Valahia!  unde, iată, 
există joculatorul medieval!  În Valahia condusă 
de Mircea se întâlnesc elementele artistice și 

de civilizație ale Renașterii, pe de o parte, pe de 
altă parte aura bizantină a îngerilor imperiali de 
pe epitaful din 1396 de la Cozia...Noi trebuie să 
vorbim întotdeauna despre cele două trăsături 
fundamentale ale românilor din acest spaţiu: 

latinitatea şi statalitatea! păstrarea statului! 
existența  dinastiilor... Și mai important că 
din dinastia basarabilor apar branșe, ramuri 
dinastice cum sunt cele ale lui Dan I și Mircea 
I...dăneștii și drăculeștii; dăneștii care se vor 
stinge curând prin Neagoe Basarab și drăculeștii 

care se vor stinge foarte târziu...Pătrașcu cel 
Bun, Mihai Viteazul...Chiar Bucureștiul apare 
sub această ramură a drăculeștilor! Spun asta 
chir într-o lucrare care se află sub tipar... A treia 
caracteristică, interesant să ne referim la ea, 
este toleranța spirituală care se crează în Țara 
Românească pe vremea lui Mircea. Pe de o 
parte vin în Țara Românească acei răuvoitori, 
se spune, față de biserica bulgară, care se 
așează la Vâlcea! este vorba de catharii de la 
Râmnic cercetați de profesorul meu Aurelian 
Sacerdoțeanu! Este vorba de bogomilii care au 
existat în acest spațiu și pe care-i cunoaștem 
prin Nicodim de la Tismana. Aceste personaje, 
eretice până la urmă, se retrăseseră în Țara 
Românească și fuseseră acceptate; lucru intuit 
de genialul Hașdeu, cu care nu toată lumea 
a fost de acord, dar pentru mine a fost o 
recompensă inestimabilă că lucrarea mea de 
acum vreo 40 de ani, legată de Hașdeu, a fost 
citată de marele Mircea Eliade... Aici se retrage 
la sfârșitul secolului al XIV-lea un personaj 
extraordinar al islamului, șeicul seleucid care 
propovăduia o cristianofilie, o apropiere între 
călugării isihaști și bectașii islamici...

S-P C

„Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri,
omul care nu citește trăiește o singură viață”

(George R. R. Martin)

ANTICARIAT CENTRAL - COSTEL CRĂCIUN
Râmnicu Vâlcea

oferă cărți pentru o mie de vieți!



violoncelist...şi aşa se mai ajută între ei la 
procurarea de...gaz (nota din 4 noiembrie). 
Salariul lui Leca pe octombrie 57 850 lei (cum 
e domnule istoric de la Lahovari cu adunatul 
chiștoacelor sau domnule Papuc, cum vorbești 
dumneata de batjocorirea profesorilor univer-
sitari la Vâlcea, „refugiați”? Pe 10 11 44 repetiție 
seara cu „imnul englez, american și rus”. 

Pe 13 noiembrie sunt chemați la Poliție să 
dea declarații că nu se întorc la Cernăuți și că 
n-au venic cu de-a sila la Râmnicu Vâlcii; dar și 
o declarație cu nu vor despăgubiri. Spre seară 
află că „noi cei din 1940, nu dăm declarații.” În 
14 11 44 îi sosește ziarul „Gazeta Transilvaniei” 
nr.59 cu articolul său publicat: „Dintr-ale daco-
românului Iraclie Porumbescu”. Iată daco-
românii de când se află!...Pe 19 noiembrie află, 
tot de la poliție, că numai cei care în 1940-1941 
au rămas acolo dau declarații. Din noiembrie 
orchestra este condusă de d. Verjbițky. Încep 
vizitele la d-na și d-ul primar Tică Ștefănescu 
- „oameni drăguți”. Recepție la Leca: doctorul 
Duda cu d-na și cei doi băieți (Dan -violonistul și 
Rene „pianist”, Zamfira (Onciul) cu copilele..15 
inși. Apare nota (279) că Rene este tatăl  
„prințului” Radu Duda! Se pare că notele i-au 
pasionat mai mult pe cei doi referențieri, decât 
textul în sine sau realitățile despre Leca și 
Râmnic. Iarăși surpriză neplăcută, la pag. 138, 
nota 281, I. G. Duca, Ministru al Educației!...

În 31 decembrie 1944 Leca face revelionul 
cu prefectul și primarul! Tot mai des în viața 
lui Leca Morariu pictorul Emil Ștefănescu, care 
a fost și profesor de desen și director legionar 
la liceul Lahovari. Cu Emil Ștefănescu cei mai 
mulți vâlceni am studiat desenul și pictura 
la Palatul Culturii în perioada 1960-1967. În 
acea perioadă la Școala de Muzică preda și 
Teodor Geantă. Am studiat violoncelul cu Leca 
Morariu, la Școala de Muzică, apoi acasă la el, 
în locuința palat de pe Mihai Bravu; am studiat, 
după mpoartea lui Leca, și cu Teodor Geantă, la 
Școala de Muzică...

Pe 04 ianuarie 1945 citim în Jurnalul lui 
Leca Morariu că împreună cu Teodor Geantă 
i-a făcut o vizită lui Emil Ștefănescu, la casa 
acestuia care era o „Vilă pitoresc situată, pe-
un platou dominant, înconjurat la cuvenită 
distanță (vila este și astăzi în cartierul Traian, 
înconjurată de blocuri cu patru etaje n.n) de 
munții Vâlcii. Distribuiesc (lui Ștefănescu și 
lui T. Geantă) câte-un trio din Haydn. Tăiat 
lemne.” Sâmbătă 6 ianuarie Leca vorbește 
despre „Parada Iordanului” în Zăvoi, „searbădă 
și lipsită de duhul adevăratei evlavii creștine” 
și, care, fără Mitropolitul Nifon, parcă, nu 
are sens, „ceilalți behăie ca o turmă fără de 
berbec”... Patinoarul de alături, la „concurență 
cu Iordanul”. Iar o jumătate de pagină, aberații 
paganelitiste, note, despre Emil Ștefănescu și 
T. Geantă care, amândoi au cântat în orchestra 
semisimfonică a Râmnicului înființată de Leca 
Morariu!...am văzut că Leca fusese chemat 
să cânte în ea...Duminică, 7 ianuarie Leca 
merge la spital la Radu Gyr, internat, şi care-i 
citeşteproaspăta sa creaţie „Prometeu” 
pentru care Leca îl răsplăteşte cu un sărut! În 
sfârșit o sursă la Radu Gyr (7) pag. 143...desigur, 
de pe Internet! Pe 11 ianuarie o știre „trăsnet”, 
refugiații originari din Basarabia și Bucovina vor 
restitui bunurile „transportate în țară” după 22 
iunie 1944. Iată, în această privință am greșit, și 
eu, când spuneam-scriam de-a lungul timpului, 
din 2003 încoace, că evacuați sunt cei care 
au intrat în România mamă între 19 martie și  
23 august 1944! Rămâne valabil între 19 martie 
și 22 iunie! Deși Leca și Octavia se simțeau  
ca niște „umbre nesigure” ei participau la fie-
care serată muzicală. Pe 14 ianuarie îi întâlnim 
și în două triouri cu Nicolae Popescu (vioară), 
la el acasă, și cu Emil Ștefănescu (vioară), pe 
rând... 

   (continuare în nr. viitor)

Petre CICHIRDAN

Pentru ziua de 21 mai Leca își programează 
să meargă la Ștefănești Vâlcea să se 

întâlnească cu Ion N. Popescu...Apare în subsol 
o notă iarăși neobrăzată; scrisorile dintre cei doi, 
din 1921, au apărut în 2008 în revista „Povestea 
vorbei”, câteva copii, fiindu-ne date de nepotul 
lui I. N. Popescu, colegul nostru din Govora, Ion 
Popescu... La pagina 78 apare nota 187 în care 
iarăși sesizăm o trăznaie, „Heda Halițchi cânta 
la pian în orchestra încropită de Leca Morariu” 
total neadevărat, aceasta mergea acasă la Leca 
unde o acompania la pian pe Octavia Morariu 
care cânta voce... la însemnarea „Miercuri. 
24/V” aflăm că străzile adiacente centrului nu 
erau canalizate fiindcă wc-urile se vidanjau, deși 
majoritatea locuințelor le aveau încorporate 
în casă...iată și o caracterizare a Râmnicului 
postbelic până la distrugerea Oltului: „...Și 
mereu răcoros Râmnicu ăsta, și umed,: adevărat 
râmnic. Cu mulți lăstuni și drăpne, seara...încât, 
iarăși, ești în vraja Pătrăuțiului. Mare e puterea 
și minunea adevăratelor impresii din copilărie!” 
Oltul, până în a fi transformat în lacuri, era un 
puternic creator de curenți pe vasta sa vale de 
curgere între Loviștea și Drăgășani... Miercuri 14 
aprilie prima „scaldă” în apa Olăneștiului care-i 
amintește de apa Sucevei. A doua zi, joi, după 
amiază ședința Institutului Cernăuți „ședință, 
iarăși splendidă, cu 12 participanți (între care 
noi: Iancu Prelipcean și Mihai Cazacu) și 10 
comunicări. Chiar și Al. Ieșan și ...C. Tomescu. 
Ploaie torențială. ... Seara Al. Ieșan cu știrea că: 
Nici unul dintre noi nu-i pus  într-o comisie de 
bacalaureat!” 

În 21 iunie îi scrie ministrului Petrovici 
și îi reproșează lipsa lor din comisiile de 
bacalaureat. Românii au crezut că războiul lor 
împotriva sovieticilor este unul sfânt! Și Leca 
era unu susținător înfocat: „Trei ani de război 
sfânt, al nostru!” scrie pe 22 iunie. Și mai scrie, 
în continuare: „Radio București anunță: În 
Bucovina au început ororile. Trenurile din gara 
Dornești îmbarcă populația spre deportare. 
Sătenii din Burla și Volovăț, neprezentându-
se la tren au fost împușcați!!! Și mai citează-i 
pe națiune, d-le Mareșal (desființător al 
Universității Cernăuți), pe cei ce-au stat locului! 
Iar tu Găgălină, perie-ți mobila salvată-cu toți 
ai tăi!” Vineri 23 iunie Leca mai spera și el în 
arma germanilor cu care aceștia să-i învingă pe 
americani: „Canaliile! Gata iluzia  cu noua armă 
germană-care ar fi desființat bombardarea 
copiilor și femeilor!”. 

Marți pe 4 iulie vizitează mânăstirea Turnu 
unde aflăm că erau adăpostită mobila de la 
Mitropolia Cenăuți: „...Aberație arhitectonică 
cu un turn la mijloc și-chipurile-patru turnulețe 
pe la colțuri. Impresia generală-inclusiv cea a 
ferestrelor lunguiețe: templu jidovesc. Rămâne 
de mai văzut arhondaricul.” Vizitează și Stănișoara 
unde observă: „Năvală a destrăbălării tinerești 
și a mahalagiilor în mânăstire.” Da, numai că 
după 1960 Mânăstirea Stănișoara devine un 
loc mult căutat de familiile basarabenilor, loc 
de odihnă și de discuții privilegiate...la cei 11-
12 ani ai mei, mi se părea un loc dumnezeiesc. 
Pe 27 iunie chiria la d-na Deșliu, pe prima lună: 
2000 lei (bărbatul ei maior Deșliu pleacă acum 
pe front). Pe 15 iulie aflăm că pe lângă lemnele 
cumpărate orice vizită la pădure se lăsa cu flori 
și un braț de lemne... „Seara cu U. T. la pădure: 
flori, lemnișoare, lectură. Apoi Ilie Doboș Boca 
pe la noi ... Îi dau 20 ex. din Anuarul Armoniei 
pentru vânzare.” Pe 16 iulie, duminica, vizită 
la Ocnele Mari pagini de încântare reală față 
de această localitate...Luni 17 iulie primește 
„ Istoria literaturii Române moderne de 
Cioculescu, Streinu, Vianu: un vacs superficial! 
Alte abonamente pentru Făt Frumos-care aici 
la Râmnic a încasat până acum 16 400 lei. Apoi 
lectură: Iorga, Drumuri și orașe din România-
atât de anemic și lacunar pentru Râmnicu 

Vâlcii și nedrept: N-am văzut nici un om și nici 
o femeie în adevăr frumoși -ed.II27-, unde, din 
contra, , cu dr. Victor Halițchi, noi, deunăzi, 
constatam la unison contrarul.” Deci, vedem, 
până în 23 august viața lor de evacuați, încă, 
nu are de suferit, din contră! Încă (18 iulie 44) 
concerte în familie, el cu Octavia: B. Marcello și 
Händel. La pagina 106 o descriere a Brezoiului 
care are „cea mai mare interpridere industrială 
de exploatarea lemnului din România, un orășel 
în devenire.” și unde trotoarele sunt de lemn 
peste scurgerile de apă (cum erau și la Lipcani 
altădată n.n). Tot aici aflăm că erau două școli, 
una a Societății Carpatina, și una a Brezoiului 
sat!...și trei biserici: una ortodoxă, una greco 
catolică, și romano catolică... La căminul 
cultural vine din când în când Teatrul Municipal 
București!...Trei brutării, una nemțească! trei 
măcelării (credem că surori cu cele din Versailul 
râmnicean cu măcelari din Austro Ungaria-
țigani vienezi!) și un monument impresionant 
al Marii Uniri pe care se află „epigrafia tuturor 
Provinciilor în piatră roșie: deci Ardealul, 
Basarabia, Bucovina...Ce vis, ce vis de aur!” 
Din aceste pagini, adevărate scrieri literare 
deducem că și basarabenii și bucovinenii 
care au poposit aici au fost gata, imediat, de 
preluarea pentru ducere mai departe a unei 
adevărate culturi locale! Pagini excepționale 
105-110 cu descrierea Brezoiului și Văii Lotrului, 
cu întâlnirea cu Radu Gyr, pagini în care notele 
referențiatorilor sunt umbrite de explicațiile 
intrinseci ale expresiilor lui Leca Morariu sau a 
celorlalte personaje...Note care chiar dăunează 
textului, pag. 108! Atenția cititorului este 
maximă, aproape surescitată de întâlnirea cu 
Radu Gyr! Este clar că aceste note trebuiau să 
se afle undeva la sfârșitul capitolului sau cărții! 
„Luni 24/Iulie. ...În vagonașul deschis stau 
lângă Radu Gyr, cu care (ca și aseară la cină)  
sunt de acord în estimarea unor pezevenchi 
culturali ca: Șerban Cioculescu, Octav Neamțu, 
D. Caracostea, Al.Rosetti, etc, pe urmă o dăm 
pe coarda folclorului...Radu Gyr recită: U-iu-
iu pe dealul roșu/ N-are baba ce-are moșu/ 
N-are moșu ce-are baba/ Se-mprumută și-și fac 
treaba. ... (Ajungând la o nuntă aud chiuituri 
de-ale locului, care ar trezi interesul și unui 
Gh Piele, de la Argeș, autor de strigături cu 
pulereze n.n) ... Vai săracul bietul tata/ Dintr-o 
pulă m-a dat gata ...și Haida duru duru duru/ 
S-a certat pizda cu curu/ Că de ce e puturos/ 
Și-i aduce ei miros. Până se amestecă și domnul 
Napoleon Crețu în vorbă, cu (lăutărismul  de 
care domnia sa e încântat): Când îți văd gâtul 
spălat/ Și mărgeanul revărsat/ M-aș băga la 
tine-argat/ Dar ce fel argat să-ți fiu?/ Doar în 
brațe să te țiu/ Ziua să-ți spăl vasele, / Noaptea 
să-ți moi oasele.” 

Miercuri, 26 iulie la Olt la scaldă: „Dar ce 
sălbatec și veșnic murdar e Oltul ista!” ...Și 
informația care ne interesa și care neagă nota 
(pag.78) cu „orchestra încropită de L.M.” 
referitoare la Heda Halițchi... Delectările 
familiei Morariu erau concertele de acasă, duo 
sau trio, Leca, Octavia, Halițchi și mai târziu Emil 
Ștefănescu... „5 iulie ziua de naștere a lui Leca 
Morariu, 57 de ani! 

Sâmbătă, 29/VII. ...D.a. cânt în orchestra 
Râmnicului - la conferința lui Lascarov 
Moldoveanu, Țara noastră-conferință cu lacrimi. 
Conferențiarul amintește și de reprezentantul 
Bucovinei în orchestră: bunul  și vechiul meu 
amic L.M. Poștă de la M. Hacman, Kirileanu, 
Em. Iliuț.” Pe 3 august 1944 Radio București 
vorbește despre revista „Făt Frumos” de la 
Râmnicu Vâlcii! scoasă de Leca Morariu. Leca 
este încântat de ștrandul din Zăvoi (sâmbătă 19 
august): „Aspect civilizat. Frumoasa educație în 
plin aice. Și avem satisfacția că totuși aparținem  
și acestei  generații!” Dar mai ales de „Colțul 
de rai” din Călimănești, Hotelul Central, unde 
în 20 august cu orchestra Râmnicului dă un 
concert în faţa răniţilor, unde iarăşi notează 

trimful (al doilea, după concertul de la Govora) 
Octaviei, cu: Scheleti, Ce te legeni, codrule?, 
Brediceanu, Mult mă-ntrebă inima şi aria din 
Samson şi Dalila. Pe 23 august notează: „Seara 
la 10.00 teribila bombă: regele Mihai vestește 
încetarea ostilităților  pe front!... Pe 24, a 
doua zi, Radio București anunță: „Doamnelor 
și domnilor și dragi tovarăși...Salutăm armata 
roșie eliberatoare...”  Scrie Leca în 25 august: 
„România se consideră în stare de război 
cu Germania -pentru că nu și-au respectat 
angajamentul  luat cu cuvânt de onoare ca 

să plece din țară fără arme...Cuvântul lui Iuliu 
Maniu, optimist.” Pe 28 august se întâlnește în 
gară cu Radu Gyr și cu doamna „despre care azi 
dimineață Cicerone Mucenic îmi spunea că a 
plecat cu Tomescu, N.Crainic etc.” În 31 august 
este agitat că se anunță intrarea în Râmnic  a 
armatei roșii și că „nu este momentul să ținem 
ședința Institutului Cernăuți” îi spune Al Ieșan. 
01 sept. moare Liviu Rebreanu iar nota lui Leca 
nu-l iartă că i-a refuzat cererea de înființare în 
Bucovina a unui Teatru Național!  Zilnic aproape 
Leca face baie în Olt și scrie pe malul său! „Scriu 
de-mi pârâie degetele. Să mai salvăm cât putem! 
Mai presus de vremuire, noi!” (Duminică, 3/IX) 
Căt de adevărat și frumos în vremuri neclare, 
și de neînțeles scrisul -publicistica-salvează! 
așa am simțit și noi în 1990 și mai ales în 2003! 
Notează pe 06 septembrie că convoaie de 
militari („și mongoli printre ei”)și armament 
greu se scurg prin Râmnic. Nimeni nu-i aplaudă. 
Notează pe 7 sept, că un domn cade îmbrâncit 
pe scările Poștei strigând „Au tăbărât rușii” iar 
„La Pascu un teterist  cu știri  despre forțarea  
domiciliului noaptea cu pistoalele-ntinse luând 
ceasornice, bani și pofitind femei. ... Noaptea 
spargere la Milan Șesan.” 

Pe 20 09 44 dr. Prelipcean îl controlează de 
gâlci (sparte!). Pe 22 septembrie capătă cameră 
de închiriat de la pr. maior Vidrighinescu, T 
Vladimirescu 33, care se oferă singur decât să-i 
bage forțat „ruși păduchioși”. Ne scandalizează 
nota 256, pag. 123, care ne spune că „Părintele 
și dr. maior Dan Duda” care locuia la aceeași 
adresă cu Leca este bunicul „prințului Radu 
Duda”! De unde până unde? Unde este sursa? 
este Radu Duda, prinț?... Agitație în lumea 
basarabenilor evacuați. Pe 4 octombrie Leca 
notează că se anunță întoarcerea prin zona 
Dorohoiului și Rădăuțiului. Dimineața, căci după 
amiaza itinerarul de întoarcere contramandat. 
Marți 24 oct. Institutul „Cernăuți” devine 
Institutul „Arboroasa”...30 oct. prima ședință 
a Facultății, 1944-1945. 03 noiembrie Leca 
depune jurământul pentru „Rege”, la Decanat! 
Șeful de poliţie, Emil Sufleţel, este violonist 
în orchestra Râmnicului, unde Leca este 
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NICU ANGELESCU:  
„PLIMBĂRI ȘI MICI EXCURSII ÎN RÂMNICU VÂLCEA” ( II )

Mai adaugă Nicu Angelescu, despre av. 
Lazăr Popescu... „Când, de pildă, a 

căutat să deschidă ochii politicienilor asupra, 
marelui pericol pe care-l prezintă pentru țara 
noastră capitalismul, nimeni nu l-a crezut și au 
văzut în aceasta mai mult o gogoriță de speriat 
copiii. La acea dată, realiștii și clar văzătorii 
oameni politici pledau dimpotrivă pentru 
legături cât mai strânse cu Apusul” (influența 
timpului, comunismul, atât de virulent 
răspândit în Europa centrală și de est...). După 
1990 proiectul acestei Căi Ferate a fost complet 
părăsit deși o mare parte din el fusese realizat, 
doar unele zvonuri fiind răspândite în media 
că solul pe unde trec viaductele (și azi stând 
ca lumânări drepte-2016) nu asigură rezistența 
fiind posibile alunecări de teren...Noi știm că 
asemenea construcții se fac cu probe care 
depășesc cu mult imaginația...o garnitură de 
șaizeci de vagoane duble cu piatră trebuind 
să suporte un pod. Dar de ce nu a fost dat în 
folosință pentru trenurile ușoare cu călători 
gen „Săgeată” sau „Motor”!? În două articole 
din Cotidianul 2013, 2014, dar și în presa locală 
am dus o campanie virulentă pentru salvarea 
economiei românești, ruinată complet, și care 
numai pentru județul Vâlcea, prin reluarea 
și modernizarea Căii Ferate Pitești-Curtea de 
Argeș-Râmnic-Sibiu, linie dublă și electrificată, 
ar fi însemnat cea mai reușită variantă de 
dezvoltare economică pentru cele trei județe, 
da, din Europa în secolul XXI! 

 În același capitol Nicu Angelescu ne 
face cunoștință cu casele arhitectului Alex. 
Referendaru (mâna dreaptă a arhitectului 
N.Ghica Budești) cel care a ridicat prima aripă 
(cea de est) a Liceului Lahovary (pe cea din 
nord a ridicat-o Antoniu Copetti iar pe cea din 
Vest, Serafim Rovelli -stabilit în 1899), precum 
și clădirea Băncii Vâlcea, care până în 1989 a 
fost Banca Națională Sucursala Vâlcea; astăzi 
Biroul Populației (unii l-au vrut sediu de Muzeu 
de Artă Modernă! hodoronc tronc-încă nu 
s-au prostit de tot vâlcenii). Mai aflăm că până 
în 1885 arhitecții erau mai ales macedonieni 
sau sârbi. După 1886 erau italieni. În 1894 
vine în oraș Antonio Copetti, cel care-și pune 
semnătura pe multe bijuterii arhitectonice ale 
Vâlcii (Primăria actuală, Regimentul de vânători 
de munte, Școala mixtă nr. 2-actuala Waldorf), 
specificăm noi, dar mai ales pe Monumentele de 
artă (C. Brâncoveanu din fața Primăriei, Statu- 
ia Independenței și Grupul statuar din Zăvoi, 
toate, utilizând tehnologia cioplitului în modu- 
le de marmură sau piatră folosită de sculptorii 
italieni din suita lui Copetti conduși de Raimondo 
Lozupone, și veniți odată cu el în județul Vâlcea. 
Stefanelli a ajuns la Iași. Sunt date în aceste 
pagini toate construcțiile bijuterii arhitectonice 
unele până în anii 70 (când s-a demolat centrul 
Râmnicului) altele până astăzi!Capitolul se 
încheie cu o istorie a medicinei în Râmnicu 
Vâlcea, motivul fiind construcția Spitalului 
vechi între 1890 și 1905; o istorie care începe 
cu primul medic sas adus de la Sibiu de către 
Voievodul Pătrașcu cel Bun în 1557. Până în 
1837 întâlnim tot medici sași, iar în 1837-1844 
medicul grec Anania Vasile. Între 1853 și 1856 
se înființează un spital mixt cu 15 paturi...

În  Cap.III Nicu Angelescu descrie strada 
Carol numită altădată „Ulița Episcopiei”, Carol 
de astăzi, fostă Argeș. Parcurgând-o de la nord 
spre sud ea se termină în digul râului Olănești 
construit sub îndrumarea inginerului italian  
Zanonini, în 1900, aceslași care a construit din  
piatră și picioarele podului central (Calea 
lui Traian). Pe strada Carol, în partea opusă 
digului, în 1913 septembrie 22, se pune piatra 
de temelie a noului Seminar de la Râmnic, 
până atunci, 1876-1881, elevii seminarului 

numărând 400-800. În 1881 existau 80-100 de 
elevi interni!

În Cap.IV ni se descrie strada Traian care 
era numită așa din perioada 105-106 dH, al 
doilea război dus de Traian împotriva Daciei. La 
Stolniceni romanii au trecut Oltul și pe partea 
stângă au ajuns la Cozia, au ocolit acest munte 
și au pătruns în Dacia de peste munte. De la 
Stolniceni până la râul Olănești (Râmnic) s-a 
chemat Ulița „Metohul Coziei”, iar de la râu 
până la Valea Episcopiei (valea Capelei la nord 
de Liceul Lahovari) s-a numit Ulița Mare, iar 
între Valea Episcopiei și Valea Lespezilor (str. 
Republicii, în Cetățuie) s-a numit Ulița Herarilor 
(de la fierari). Menționăm noi că Lespezi vine de 
la faptul că Oltul din dreptul acestei văi și stradă 
era căptușit cu lespezi și se chema „Tău” fiind 
foarte lat (cât Oltul Mare și Oltul Mic din drep- 
tul insulei) și unde acum, în locul Tăului se 
află lacul de acumulare al hidrocentralei. 
Ulița Herarilor, ne mai spune Nicu Angelescu 
era locuită de sălașuri de țigani foști robi ai 
Episcopiei și care aveau ocupația principală, 
fierăria. Observăm, că nu erau negustori, frizeri, 
lăutari, măcelari. 

În 1902 ne spune Nicu Angelescu hala 
din centru era suficientă pentru cei aproape 
5000 locuitori, adăpostind și brutării. Acestea, 
treptat, s-au mutat în cartiere... „Din hală au 
dispărut brutăriile, probabil din grija părintească 
a edililor ca pe viitor cozile să fie pe cartiere, în 
vederea unei cât mai bune educații cetățenești 
și a formării virtuțiilor civice de răbdare. 
Gheretele măcelarilor sunt acum goale, iar 
când se distribuie din când în când carne, mai 
ales cu prilejul marilor evenimente, se strâng 
atunci cu noaptea în cap toate gospodinele, iar 
măcelarii devin obiectul adulațiunii generale. 
Cu ani în urmă, pe lângă lucrătorii lor, la aceste 
gherete serveau înșiși patronii măcelari:Grigore 
Cherbălău, Tache Cernea, Gheorghe Vărgătoiu, 

Tănase Caliu, Ioniță Vlad, Mihalache Caliu 
și Gogu Mihăescu-care-ți ofereau politicos 
să-ți alegi după plac marfa lor, ieftină și din 
belșug.” Tonul folosit, și limbajul, ascunde 
oarece ironie, constatând că memoriile sunt 
scrise după 1950, posibil chiar 1960. Cartea 
este un extraordinar prilej de a face comparații 
între ce înseamnă un oraș înainte de 1944, în 
anii 70 și ...astăzi, mai ales pentru cei născuți 
după 1950; pe acest gen de cărți trebuie să 
renască patriotismul local, analiza istoricilor 
a acestei perioade postbelice, după 1980 și 
până astăzi când urbanismul a căzut total fără 

șansă de revenire, edilii, permanetizându-și în 
mandate doar grija pentru măturarea prafului, 
timițându-l în locuințe, și plantatului de 
panseluțe...Mai aflăm în acest capitol că turla 
bisericii Cuvioasa Paraschiva a fost construită 
în 1879-1880. Parcurgând stradas spre nord 
autorul se oprește asupra Băncii Râmnicului, 
înființată în 1916-„Citadelă a Partidului Liberal 
Vâlcea”, motiv pentru a  face referiri despre 
viața politică din țara noastră. „Viața politică 
după 1866 a fost la noi întotdeauna o simplă 
farsă. Frumoasele înscrise în Constituție au 
rămas literă moartă, iar viața noastră publică 
a fost condusă după bunul plac al politicienilor 
organizați în partide aflate în permanentă luptă 
pentru putere. Nu interesul țării îi mâna pe 
acești oameni de toată mâna, ci interesul lor de 
partid, pe care-l puneau mai presus de orice.” 
Referitor la a doua Reformă , împroprietărirea 
din 1919: „S-a distrus marea proprietate, 
dar nu s-au luat măsuri ca averea moșierilor 
trecută în stăpânirea împroprietăriților să fie 
tot așa de productivă.” Băncile au dat bani 
plugarilor, politic, și nu pentru unelte și mașini, 
ruinându-i mai degrabă, băncile, alimentând 
clientela politică. Se vorbește în continuare 
despre creditul bancar care este esența vieții 
economice....Legea Conversiei, 1932, o prostie 
fiindcă tot ce s-a întâmplat atunci, nu a lovit 
decât în credit! Să urmărim o remarcă de la 
pag.120, alin.4: „Abia atunci când s-a produs 
conversiunea mi-am dat seama cât am fost de 
naiv și ce greșală mare am făcut să pun temei 
pe buna credință și mai ales pe recunoștința 
politicienilor, această tagmă de oameni cu 
inima uscată și lipsiți de orice scrupul.” Știm și 
noi că după 1990 a existat această sintagmă: 
„Jigodirea prin bancă” ...Înaintea farmaciilor 
s-au înmulțit  băncile sau unități specifice lor, 
amândouă sortimentele lund locul alimentărilor 
și aprozarelor cu aceleași nerușinate produse: 
conserve de spanac și urzici! Aceste bănci sau 
unități similare au fost încredințate clientelei 
politice, cei mai mulți din vechile industrii, 
oameni politici, comuniști nerușinați, nesimțiți, 
luându-le în primire; și, aceștia, acordând 
credite de la dobândă zero la sută la sută și mai 
mult!...Da, jigodirea ca decădere socială, atât a 
clienților păgubiți cât și a directorilor de unitate 
bancară! Este admirabil discursul lui Nicu 
Angelescu privind averea individuală corect 
însușită, care este ca o oglindă a profilului moral 
al individului, aproape religioasă (și Iisus a sfătuit 
la înmulțirea arginților prin economisire). Da, 
ne-am încălzit și mai facem și noi o divagație... 
Regalitatea a însemnat dintotdeauna o lovitură 
de moarte dată liberalilor și comuniștilor, ambii, 
având deviza „prin noi înșine!” cu voce tare și 
pe murmurate „scopul scuză mijloacele”...
Și totuși, la pagina 124, alin.4 Nicu Angelescu 
le spune avocatului Mihai Mateescu și altor 
prieteni politici că „în curând o imensă lespede 
de mormânt se va așterne peste toate partidele 
noastre politice.” Nu este greu de intuit la ce fel 
de „lespede” se refră autorul.

Pagini pline de informații reale care definesc 
etape din evoluția noastră istorică din cele mai 
vechi timpuri dar și contemporane... despre 
țiganii Râmnicului bunăoară. Iată vorbindu-
se despre credit la anul 1600; credit, care nu  
poate fi ocolit. „La 17 august 1594, Mihai 
Viteazul întărește lui Sârbu, mare stolnic, și 
fratelui său Stan jumătate din satul Bistrița și 
țiganii, cumpărătură de la Badea și fratele său 
Radu cu 700 de aspri, care și-au plătit cu acești 
bani datoria la evreul Avram din Ocnele Mari.” 
Mai aflăm că în 1832 se înființează o școală cu 
două clase în casele lui Ghiță Vlădescu de pe 
Știrbey Vodă...În 1838 se termină școala,  elevii 
învață să scrie pe nisip pe banca clasei!...

SPRE CETĂȚUIE
Pornește de la poarta Episcopiei, pe Carol 

I, spre nord și ne vorbește de casa dr. Amedeu 
Florantin, fiul lui Ioan Pop Florantin, unul dintre 
întemeitorii ”Junimii” după Primul Război 
Mondial. Casa Florantin era în perimetrul 
actualului bloc, nou, construit de Mircia Gutău, 
vis a vis de blocul 3 pe strada Carol. Urmează 
casele Petre Partenie fost profesor și director 
la Seminar, apoi casele lui Zavricescu și casele 
lui Alfred Cernea, actualul bloc 5 peste drum 
de actualul Han al Haiducilor...Peste drum de 
acest bloc, peste Calea lui Traian („Traian” și 
„I. G. Duca” în interbelic, „Lenin”, după 1947 
sublin.n) era un scuar unde se tăia marmură și 
alături era casa lui Mitică Scărlătescu, cizmar, 
ne spune Nicu Angelescu: „La care îmi fac 
mici reparații la încălțăminte”. Adăugăm noi 
că era o casă destul de frumoasă care numai a 
cizmar nu părea a fi și în care a fost primită în 
chirie familia tatălui meu, care, și el, pe lângă 
Mitică Scărlătescu, mai repara pantofi-desigur, 
la negru și de nevoie! Urmează o descriere a 
acestui cartier, numit „Țigănie” (în documente, 
doar câteva case între Danil Ionescu și fosta 
frizerie a lui Chichi undeva peste drum de fostul 
Elegant, stația de Călimănești, fosta „Piața 
Mică”), iar verbal toată zona dintre Podul lui 
Hozoc și Spitalul Județean, și căreia, mai târziu, 
1960, noi i-am zis „Versail” de la Versailles. 
Ideea ne venise de la unii țigănuși din cele trei 
sălașe de țigani de pe Danil Ionescu pe care-i 
chema Napoleon...iar zona aceea de stradă (D. 
Ionescu)  i se spunea Furnicari nume venit de 
la Dealul Furnicari! În 1960 regăsim cele câteva 
case descrise de N Angelescu, dar ce ni se pare 
curios, curiozitate pe care am întâlnit-o și la Titi 
Mihai Gherghina, care-ne spunea: „N-am poze 
cu Versaiul, că nu m-a interesat!”, este faptul că 
descrierea ilustrului profesor nu cuprinde nici un 
nume, nici o casă dintre cele mai reprezentative 
ale Versaiului și care erau ale celor așezați aici, 
odată cu italienii, sosiți pe ruta  Sibiu (Austro 
Ungaria)!... unul dintre ei, cel mai bogat, țigan, 
negustor de vite, Vasile Vlad, și care a cumpărat 
aproape toată partea dreaptă a străzii Traian în 
sensul descrierii lui Nicu Angelescu. Relatarea 
respectivă, însă, ne confirmă ideea, eronată, a 
istoricilor, că Versaiul, „Țigănia” în interbelic, a 
fost un cartier întemeiat de țiganii foști robi ai 
Episcopiei! Numai că noi, cu mijloacele artelor 
vizuale, avem credința că acești țigani, indigeni, 
au fost asimilați de către țiganii negustori și 
meseriași (moderni) veniți din Austro Ungaria 
și ceilalți români veniți din teritoriile adiacente 
și mai îndepărtate (bucovinenii și basarabenii 
după 1940)... Așa se explică apariția acestui 
cartier de lux, Cartierul Nord, axa Calea lui 
Traian, dar și ale celor două străzi Matei 
Basarab și Dr. Hacman, fiindcă pe aceste 
zone au locuit și au avut gospodării cetățenii 
adevărați ai Noului Râmnic, cel care s-a 
instalat după 1940, și ai căror fii s-au instalat 
la conducerea societății după 1968, din păcate, 
neavând timp să stârpească năpârcile politruce 
care au demolat Vechiul Râmnic-Centrul... 
Acești cetățeni nu s-au lăsat demolați decât în 
schimbul apartamentelor construite în aceeași 
zonă, același confort!!! Institutul de Proiectări 
Județene, al Vâlcii, ctitorit în 1968, este noul 
comanditar al acestui cartier de lux, cu blocuri 
de lux, confort I, care s-au construit, după 1970, 
între Tribunal și Cetățuie....Tendința pozitivă pe 
care o semnalăm între 2004 și 2012 a însemnat 
reluarea acestui tronson și, împreună cu cele 
două străzi amintite, M. Basarab și Dr. Hacman, 
realizarea aproximativelor minuni de astăzi...
între care „Versailul”...domină! 

 (continuare în nr. viitor)
Csaky E POE



Grăim despre Constantin Brâncuși – 
intenție declarată!-, nu din gura cu 

tura-vura,/ să ne arătăm bravura,/uneori biata 
mărgică,/ adevărul ultim, cică,/ scriem dară-n 
slovă,/sătui de vorovă,/ poate în artă,/modă ce 
se poartă,/ asumându-ne crezul permanent,/ 
prin scripta manent.

Duminicii, premergătoare/datei de născare 
–chiar 18.februarie!/ În palat cu nalte uși/
laic, slujim lui Brâncuși. Lume bună se adună 
la liturghia de-a-mpreună. Gătiți sunt de 
sărbătoare/ cu fețe importante, tare/ Sub 
policandre între oglinzi/ Interesanți, gălăgioși, 
dar blânzi/ de cuminecări noi, flămânzi/  
renumiți rapsozi cu cobze/ lume să le facă 
poze/reporterii, răspândaci de bine/ de-o fac 
cum se cuvine/poeți, istorici, scriitori/„savanți” 
cu descifrarea, salvatori/ Și... credincioșii 
spectatori.

 Oficiantul arhitect, moderator select, artist 
și la clape, nimic să nu-i scape, în timpul cu ceas, 
pune cerințe cu referințe că aici, acuș, vorbim de 
Brâncuși, la aniversare pentru a sa născare. I-au 
înțeles mesaj, intrând în siaj, cavalul în cojocel, 
omul la violoncel, tânără fecioară-vioară, Măria 
de odinioară. Superba poezie, îmbrăcată-n ie, 
amintind desenul maestru, poem însuși, Marin 
Sorescu.

 Te întrebi cu dreptate/ cu ce-ai rămas 
nepoate?!

Cu jar, cu har divin, soprana (Ilinca Zamfir)
Cu vocea-i vâlvă ne-a aprins coloana.
O carmină coloană, cu romburi sacadate
Se înălța în fondul sonorizat de clape 

(Cristian Ciomu)

Era chiar miez de zi, de Făurar
 silențios, tremur în buzunar
Spunea că soarele cel mare
Aprins-a, și el,  lumânare.

A fost momentul unic rar
Cum se întâmplă în altar
Cel pomenit venise între noi
Și ne-amintea de sfinți și de eroi.

A venit cu timbrul corzilor omenești 
violoncelul să-i rostească în limbaj universal 
iubirea sărbătoritului Constantin Brâncuși, 
mâine 19 feb, 2018, numărând 142 de ani de 
la naștere (compoziție și interpretare Mircea 
Suchici). Dinspre tatăl, către fiica sa iubirea 
s-a făcut înstrunare de 
vioară și o melancolie 
a înserării ne-a dedat 
meditației. Apoi o su-
perbă Humoresca ne-a 
reamintit că Brâncuși 
al nostru este al lumii 
întregi, cu adevărat un 
om universal.

Au fost și guri mai 
slobode/ pe unii să-i 
îmbrobode./ Nu totu-i 
demonstrație/când cazi 
sedus de speculație! 
Afirmația care neagă/
rar poate și... dezleagă! 

Pe umăr plete-i curg ... lung
Disursul lung, prea lung
Prea redundant și cu sentințe
Ne amintește trist de unele ședințe

Să dai în brânci de-atăta brâncă
Să ne impui ca pe-o poruncă:
Biserica potrivnica ansamblului?!
E joc tardiv... hazardului!.

Să nu-nțelegi pe Pavel și pe Petru
Universali creștini, cu sceptru
Pentru toate neamurile creștine,
temeliei, celor divine?

Îl contrazicea chiar pe Brâncuși,
Genialul o spusese  însuși:
Că cei în Dumnezeu când au văzut
N-au cercetat și au crezut!

De prea lung s-a lungit durata, 
iar teama de prelungiri și lovituri de 
penalitate ne-a adus abrupt cobzarul, 
să încheie abrupt, cum începuse (Ion Crețeanu, 
ca peste tot, ne întristase la momentul 
sărbătoresc cu ... Balada lui Brâncoveanu!). 
Acum, pro domo sua, în amintirea cobzarului 
care i-a însuflat meșteșugul și i-a dat repertoriu, 
ne-a grăbit plecarea (unii plecaseră din timpul 
lungului discurs, despre toate, ale domnului 
Iovan  (etimologie, istorie, simbolistică, 
monarhie, religie, artă ș.a), la Galeriile de Artă, 
nu departe de Muzeul de Artă, se vernisa, cu 
program anunțat, o expoziție de artă plastică.

Ne-am înghițit mesajul pregătit, în numele 
Cercului de la Râmnic. În sala golită, de alt 
interes, mesajul își pierduse sensul. Fusese 
anunțat, în deschidere, dar prea tânguiala cu 
Brâncoveanu (prezent cu păcatul redundanței 
peste tot – la Mircea Eliade/Pitești; Anton 
Pann/Rm. Vâlcea; Rotonda plopilor aprinși/ Rm. 
Vâlcea etc.) , temele aplicate prea simbolurilor, 
într-o reuniune aniversară cu altă menire 
(trăirea, ca o chemare între noi a sărbătoritului- 
în bună măsură provocată!), ne-a amintit că și 
mari simfonii au rămas neterminate...

Mi-am rostit în gând, de două ori interior..., 
Mesajul:

În frumoasa Oltenie a Oltului, prin care 
curge Jiul, aici în Craiova, capitala lui Mihai  
care a dat semnul marii întregiri, în anul 
centenar de la marea izbândă, venim să vă 
aducem salutul nostru, în numele Cercului de 
la Râmnic: România Grădina Maicii Domnului, 
îndeplinindu-ne  misiunea pe care ne-am 
asumat-o : cinstirea patriei și a marilor ei 
personalități. 

Vă felicităm că onorați de câțiva ani, într-
un eveniment public, pe Constantin Brâncuși 
și vă asigurăm de toată prețuirea noastră. În 

anul centenar vrem să 
amintim aici, onoratei 
asistențe, conexiunile 
lui Brâncuși și ale 
Craiovei cu Centenarul!

1. Acum, mai bine 
de șase veacuri (17 
Mai, 1395), pe Jiu , 
Mircea cel Bătrân, la 
Rovine, învingea pe 
Baiazid, într-o bătălie 
emblematică pentru 
istoria neamului 
românesc. Anul acesta 
este anul când am 
împlinit şase veacuri  

de statornică veghe a lui Mircea, pe malul 
Oltului, la Cozia (31 ian. 1418); tot pe Jiu în sus, 
la podul de fier de la Târgu Jiu, acum peste o 
sută de ani, oltenii gorjeni, ai eroicului târg, vor 
fi dat măsura eroismului, cu efecte geopolitice 
în realizare Marii Uniri, căreia tot anul acesta îi 
serbăm CENTENARUL.

2. Constantin Brâncuși, prezent acum la 
acest eveniment prin 
frumoasa noastră 
aniversare, a lăsat, 
împreună cu femeile 
gorjene (admirabil 
eroismul Ecaterinei 
Teodoroiu!), darul cel 
mare eroilor neamului:  
Ansamblul Monumental 
„Calea Eroilor”. Să 
spunem tuturor 
despre acest dar, cu 
semnificație specială 
pentru români, dar și 
mărturie românească 

de apartenență la valorile de patrimoniu ale 
umanității.

3. Pentru corecta descifrare a semnificaților, 
în slujba unității neamului, să facem din 
marea diversitate a semnificațiilor atribuite 
ansamblului, una coerentă pe înțelesul tuturor

4. În 1976, la centenarul nașterii lui 
Constantin Brâncuși, după marea eclipsă de 
sub sovietici, Brâncuși era cinstit cu o Carte-

De din vale de Rovine… (Craiova 18 feb.2018)

Omagiu, editată de revista Tribuna. Era restituit 
patriei artistul de cuprindere mondială, sincron 
doctrinei ateiste a unui realism șchiop. Azi, încă, 
taina creștină a culturii maestrului, este eludată 
pentru că nu ar răspunde , vezi Doamne!, 
cerințelor de imagine a lumii globale.

5. De zece ani împreună, vâlceni și gorjeni, 
i-am dedict un parastas, pe 16 Martie, la una din 
mănăstirile Olteniei de sub Munte. S-a hotărât, 
după un periplu prin lăcașele de cult (Polovragi, 
Cămărășeasca, Hobița, Tismana, Cotmeana), ca 
loc statornicit de pomenire anuală să rămână 
Mănăstirea Lainici (la jumătatea drumului făcut 
de Coloana fără sfârșit, dintre Petroșani și Târgu 
Jiu) Anul acesta evenimentul are loc pe 17 
Martie.

6. Brâncuși, opera sa, ni s-au dat nutririi 
firii noastre trăitoare. Să ne cuminecăm, prin 
gândul său explicit și prin contemplarea operei 
sale, până la înțelegere, a acelei taine care este 
și în noi și poate să erupă vâlvă a descoperirii, 
de noi înșine, precum focurile peste comorile 
din adâncuri.  

De din vale de Rovină carte scrisu-ți-am  
grădină, despre norii cu lumină. Pentru umbre 
tu ne iartă, păreri multe sunt în artă!

Am privit din Palat, printr-o fereastră la 
iubirea alb-albastră. Theodor Aman privea 
verzui bizar spre gardul din vecinătate, unde 
o proiectată lucrare pentru... Brâncuși (că 
doar învățase meseria la Craiova și cântase 
pe la Madona Dudu!) își așteaptă o nouă 
îmburuienare. M-a străfulgerat gândul că 
trăirea nu este numai festivismul lăudăroșeniei 
ci dovada faptei care vorbește prin sine. Azi aici 
soprana, cavalul, violoncelul, vioara, pianina, 
poezia au fost autentice, iar muzeul de artă al 
Craiovei un loc binecuvântat. Felicitări pentru 
tot ceea ce a fost bun! (Foto Mihai Sporiș)

Mihai SPORIȘ

10 februarie/2018
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ARHIM. VENIAMIN MICLE:
”ORIGINEA ICOANEI CREȘTINE” - SERIA ”CREDINȚA ORTODOXĂ”

Dumnezeu a făcut om după chipul și 
asemănarea Sa! În Vechiul Testament a 

existat permanent ideea că Dumnezeu există și 
că El trebuie căutat printre oameni sau, că, prin 
oameni se poate intra cu El în contact. Acest 
lucru îi deosebește pe evrei de greci și de alte 
popoare (mai puțin islamicii fiind de aceeași 
sorginte, mai puțin credință-Avraam este tatăl 
lui Ismael! frate cu Isaac). Acestea se întâmplă 
toate până în sec.I (d.H) odată cu identificarea 
Sa în Iisus Christos.

„Și, auzind acestea toate despre Tine, 
am gândit una dintr-acestea două: Că, sau 
Fiul lui Dumnezeu ești, făcând acestea, sau 
Dumnezeu.” (Avgar, regele Edesei - „Originea 
icoanei creștine”, Arhim. Veniamin Micle, seria: 
„Credința Ortodoxă”, Sfânta Mânăstire Bistrița, 
Eparhia Râmnicului, 2017). 

Misterul despre Dumnezeu cel viu, din 
ceruri, este și va rămâne veșnic o fabuloasă 
taină odată cu ridicarea lui Iisus Christos la Tatăl 
ceresc...

Ca să existe, icoana, este necesar să existe 
starea iconică! Iconicul de care vorbește Sorin 
Dumitrescu (vezi-l pe cel al Brâncovenilor expus 
în urmă cu doi ani la Caterdala Arhiepiscopală) 
și pe care noi am l-am numit, atunci, revoluția 
ÎPS Părinte Varsanufie care a chemat, asistat și 
binecuvântat această icoană la prezentarea ei, 
oferind vâlcenilor o mostră și lecție de cultură 
plastică așa cum nu au mai văzut ei...Iconicul 
fiind definit ca stare-alură-trăire de a fi, de a 
exista, simbol al sfințirii, autoîntremării. Iconicul 
acesta al chinului Mântuitorului din Săptămâna 
Patimilor, „mahrama” cu care s-a șters, după 

spălarea pe față, a fost cea dintâi icoană 
nefăcută de mâna omului cu care Anania s-a 
întors la Avgar ca prin puterile ei tămăduitoare 
să-l vindece pe acesta.

A doua icoană nefăcută de mâna omului 
este Mahrama Sfintei Veronica, sfântă, care 
a șters Fața Mântuitorului plină de sânge, pe 
Via Dolorosa, în aceleași zile din Săptămâna 
Patimilor, mahrama, căpătând mai apoi puteri 
tămăduitoare...Icoană devenită „Vera-Icon”, 
adică „Adevărata imagine” (iată înțelesul 
preafrumosului nume Veronica)!

*
Simbolismul-desenul-fapticul icoanei creș-

tine ortodoxe este mai aproape de realitatea 
vieții omului, decât realismul reprezentărilor 
nonortodoxe, cel dintâi fiind ma aproape și de 
subînțelesurile sacre, și de iconicul original-
antic, egiptean, și, mai ales, de cel al nevăzutului 
chip al Dumnezeului lui Israel (Cel care s-a luptat 
cu Dumnezeu)! Fără transcedental, nu există 
sacru; ori acesta nu poate fi reprezentat decât 
transfigurat; fără transfigurare neputând exista 
stare emotivă înaltă. Iconicul ortodox, rezultă, 
există deasupra realismului imitativ, chiar cel din 
biserica (și derivatele sale) catolică, care, mai 
mult, cel din urmă, contravenind decalogului 
moisian (să nu-ți faci chip cioplit-care înseamnă 
mai mult decât desenat)...Transfigurarea 
iconicului realist, deci și ortodox, se află la 
baza transformărilor moderne, succesive, ale 
tuturor artelor vizuale de-a lungul timpului. 
Cum nu se poate poezie fără stare poetică, tot 
așa nu se poate artă vizuală, fără transfigurarea 
realității...

*
Sfânta Veronica a dăruit Mahrama cu 

sângele lui Christos papei Clement (88-97) 
iar în 1297 aceasta a fost depusă în custodia 
Vaticanului... „Imaginea este aproape identică, 
potrivit martorilor, cu cea de pe Giulgiul de la 
Torino.” (pag. 17)

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 
purtând în brațe pe Fiul său Iisus Hristos” 
este prima icoană făcută de mâna omului, iar 
autorul este „Sf. Evanghelist Luca”. Aceasta, 
icoana, a fost prezentată Sf Maria-mama 
Domnului nostru Iisus Christos-împreună cu 
alte două icoane și ea a zis: „Darul Celui de Sus 
s-a născut din mine și, al meu, să fie cu icoanele 
acestea”Despre Luca-pictor- mărturisește în 
sec. VI, „Teodor Anagnostul, istoric bizantin-
lector la Catedrala Sf.Sofia din Constantinopol”... 
Sf Luca i-a pictat și pe Sfinții Petru și Pavel... „de 
la dânsul s-a început zugrăvirea Sf. Icoane, întru 
slava lui Dumnezeu, a Maicii Sale și a tuturor 
sfinților pentru împodobirea Bisericii.” Această 
istorie „de buzunar” a icoanelor, nu poate ocoli 
perioada iconoclastă, autorul ei, concentrând în 
câteva fraze, fapte care aveau să ducă pentru 
aproape două mii de ani la utilizarea lor sau nu 
în cultele bisericii creștine... Din fericire biserica 
ortodoxă pe toată această perioadă a depus 
un efort stăruitor în dezvoltarea de tehnici de 
producere a acestor icoane... „Declanșarea 
luptei împotriva icoanelor de către Leon al 
III-lea, Isaurul (714-741) a fost prilejuită de o 
erupție vulcanică, care a avut loc în anul 726 
între insulele Thera și Therasia și a produs un 
cutremur. În acest fenomen natural, împăratul 

a văzut dovada mâniei lui Dumnezeu din cauza 
idolatriei, pe care o constituia cinstirea icoanelor. 
În acest an, împăratu a tat semnalul de începere 
al iconoclasmului, distrugând icoana lui Iisus 
Hristos ce era amplasată deasupra Porții de 
bronz a Palatului, înlocuind-o cu o cruce.”

P. CICHIRDAN

CURIERUL DE VÂLCEA - 28 DE ANI ÎN SLUJBA CITITORILOR

Am intrat în anul în care vom celebra Centenarul Marii 
Uniri (1 Dec. 1918 – 1 Dec. 2018). Anul 2018 a fost 

declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul 
omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ 
al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Încă din primele zile, 
instituțiile de cultură și educație, Arhiepiscopia Râmnicului, 
organizațiile neguvernamentale au trecut la realizarea unor 
programe complexe de activități dedicate Centenarului Marii 
Uniri – cel mai important eveniment din istoria românilor. Astfel, 
pe 15 ianuarie, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, Forumul 
Cultural al Râmnicului, Asociația Seniorilor, Arhiepiscopia 
Râmnicului, unitățile de învățământ au inițiat diverse acțiuni, cu 
prilejul împlinirii a 168 de ani de la nașterea poetului național 
Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei românești și marcării Zilei 
Culturii Naționale. 

Cu aceeași însuflețire, vâlcenii au sărbătorit 159 de ani de  
la Unirea Principatelor Române – Mica Unire, din 24 ianuarie 
1859. În intervalul dintre aceste evenimente memorabile, pe 
22 ianuarie 2018, în Sala de festivități a Bibliotecii Județene 
s-a desfășurat, în prezența unui auditoriu select, o manifestare 
omagială complexă, de înaltă ținută, sub genericul „Curierul de 
Vâlcea – 28 de ani împreună cu cititorii”, în organizarea Asocia- 
ției Culturale „Curierul de Vâlcea” și a instituției gazdă. 
Președintele de onoare al cotidianului sărbătorit, unul dintre 
fondatori, cunoscutul om de presă și scriitor, Ioan Barbu, 
moderatorul acțiunii s-a referit la drumul parcurs de noua 
publicație independentă în cei 28 de ani de apariție  neîntreruptă, 
la  dificultățile  pe care le-au întâmpinat, în acea perioadă 
tulbure care a urmat evenimentelor din decembrie 1989 și a 
adus mulțumiri celor care au sprijinit acest demers jurnalistic: 
prefectul de atunci, dl. Iulian Comănescu și conducerea fostei 
Uzine de Sodă Govora, care acum aparține companiei poloneze 
CIEH Soda România.

„Curierul de Vâlcea” a rămas copilul meu de suflet, pe care 
l-am încredințat fiului meu Sorin Barbu a spus veteranul Ioan 
Barbu. La acest moment aniversar, încărcat de semnificații, 
au rostit alocuțiuni reprezentanți ai autorităților județene și 
municipale, colaboratori și prieteni, care au apreciat, în termeni 

elogioși, conținutul și calitatea publicației, eforturile celor care o 
pun în operă.

Părintele dr. Ștefan Zară a prezentat Mesajul Înaltpreasfințitului 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care conține o bogăție de 
idei despre menirea presei în societatea românească, marcată 
de transformări, despre responsabilitatea civică, morală a 
formatorilor de opinie. „La acest moment solemn, prilejuit de 
împlinirea a 28 de ani de apostolat mediatic al ziarului «Curierul 
de Vâlcea» aducem mulțumiri Preasfintei Treimi și îi pomenim în 
rugăciune pe toți cei care au ostenit și ostenesc în această lucrare 
misionară sfântă de cultivare a conștiinței și unității neamului 
nostru”, se spune printre altele în Mesaj.

Directorul general al „Curierului de Vâlcea”, Sorin Barbu a 
precizat că noul ziar a fost fondat pe 19 ianuarie 1990, iar primul 
număr a apărut luni, 22 ianuarie 1990, fiind primul cotidian 
particular din România. Principiul care i-a călăuzit în cei 28 de 
ani de existență neîntreruptă este cel înscris pe frontispiciul 
publicației: „Orice adevăr merită citit!” și a fost respectat cu 
sfințenie, de aceea a rămas o tribună a adevărului, care își 
slujește cu credință cititorii.

Cuvinte calde, emoționante, felicitări și urări de succes, în 
continuare, au adresat domnii: Florian Marin, prefectul Județului 
Vâlcea, delegatul Consiliului Județean Vâlcea, al președintelui 
Constantin Rădulescu, Adrian Mihăilă, Florin Epure, director 
executiv al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, Claudiu 
Tulugea, directorul Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, 
Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene, Gheorghe 
Pantelimon, vicepreședinte al Forumului Cultural al Râmnicului 
și al Asociației Seniorilor. S-au făcut aprecieri la adresa activității 
prodigioase a domnului Ioan Barbu, un deschizător de drumuri în 
presa din România, care a imprimat ziarului o notă de echilibru, 
de abordare principială, în spiritul cerințelor democratice. În 
context, dl. prefect Florian Marin a afirmat că viața culturală din 
județ nu poate fi concepută fără Ioan Barbu. Și ÎPS Varsanufie, în 
Mesajul transmis l-a felicitat în mod deosebit pe dl. Ioan Barbu, 
președinte de onoare al ziarului, căruia i se datorează apariția lui. 
Totodată au fost subliniate meritele deosebite ale realizatorilor 
de astăzi ai publicației, tineri talentați, pasionați de meserie, care 

muncesc cu profesionalism și respect față de adevăr și față de 
cititori.

Această echipă redutabilă practică un jurnalism modern, 
abordând, în spirit  obiectiv subiecte din diverse domenii de 
activitate. Este foarte important că situeză pe pe primul plan 
promovarea valorilor tradiționale ale poporului nostru, ale 
societății românești și deopotrivă pe cele ale culturii și civilizației 
europene din care facem parte. O mare calitate a ziarului este 
aceea că a rămas echidistant, nu răspunde unor comenzi politice, 
nu incită la ură și dezbinare, nu defăimează, nu promovează 
agresivitatea, are o abordare constructivă. La ceas aniversar, pe 
adresa redacției au sosit numeroase mesaje de felicitare printre 
care și cel al academicianului Gheorghe Păun, de la Curtea de 
Argeș, care a transmis „Curierului de Vâlcea” un gând bun la 
frumoasa aniversare.

În partea a doua a manifestării a avut loc „Gala Premiilor 
Anuale” acordate de Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea” 
și Grupul Cultural Public Cervantes-Inspirescu Satu Mare. 
Premiul „Excelență în Cultură și Spiritualitate” a fost conferit 
Înaltpreasfințitului Părinte dr. Varsanufie Gogescu, Arhiepiscopul 
Râmnicului, la împlinirea vârstei de 50 de ani, pentru promovarea 
valorilor românești eterne în Sfânta Eparhie a Râmnicului. Alte 
premii au fost decernate scriitorului Dinu Săraru, academicianului 
Gheorghe Păun, prof. Ion Drăghici, prof. Gheorghe Daniel 
Tudosoiu, ing. dr. Sergiu Ștefan Gorjan, conf. univ. dr. Corneliu 
Zeană, prof. Claudiu Tulugea.

În ultima parte a festivității s-a lansat volumul de proză 
„Fugarul”, de Marius Nicolae Cărbunescu, apărut la Editura 
„Antim Ivireanul”, căruia i s-a acordat premiul „Gib I. Mihăescu”. 
Este o carte de debut, de literatură contemporană, despre care 
au vorbit scriitorii Doru Moțoc, Ioan St. Lazăr, Ion Drăghici și 
nonagenarul Aurel Ivănescu, fostul învățător al autorului lucrării, 
care au apreciat că Marius Cărbunescu are calități literare, știe să 
scrie și va deveni un prozator important. 

Cu acest minunat prilej, urăm la rândul nostru, „La mulți  
ani «Curierului de Vâlcea», realizatorilor ziarului și cititorilor  
săi!”

Gh PANTELIMON



CĂLIMĂNEȘTI:
„600 DE ANI DE LA TRECEREA SPRE CELE VEȘNICE A VOIEVODULUI MIRCEA CEL MARE 

ȘI CENTENARUL UNIRII”

La Biblioteca Orășenească A. E. Baconsky, în 30 ianuarie 
2018, a avut loc Simpozionul cu titlul de mai sus moderat 

de Georgeta Tănăsoaica-director al Bibliotecii-la care au 
participat având și alocațiuni: primarul Florinel Constantinescu 
(Cuvânt de deschidere); starețul Mânăstirii Cozia, Vartolomeu 
Androni (Mircea cel Mare și Mănăstirea Cozia); Gheorghe 
Oprica, directorul Liceului din Călimănești (Mânăstirea Cozia 
vatră de cultură și spiritualitate românească: amintește de 
Tetraevangheliarul-1405- primă operă de artă, capodoperă, a 
miniaturii religioase concepută de Cuviosul Nicodim, care, după 
realizarea ctitoriei de la Cozia îl părăsește pe Mircea cel Mare și se 
retrage la Prislop; amintește de Filotei, în jurul anului 1400, autorul 
consacrat al pripealelor, cântări „plăcute în vorbe și melodie”; 
semnalează în planul ferestrii bisericii, dreapta, acvila bicefală, 
iată o primă sculptură, și imaginea acvilei pe îmbrăcămintea 
ctitorului; în 1415 este atestată prima școală condusă de Kir 
Sofronie, nastavnic, și care va dura până în sec.XVIII; amintește 
de autorul Lexiconului slavo-român din 1694 scris de Mardarie 
Cozianul; semnalizează în 1700 o primă Universitate grecească); 
Ligia Rizea (Portretele lui Mircea cel Mare de la Mânăstirea Cozia: 
în fond lucrarea este o provocare pentru cercetători de a stabili 
fizionomia reală a ctitorului după studiul picturii din naosul 
Coziei, picturii lui David și Radoslav din Bolnița Coziei, și pictura 
lui Dobromir de la Curtea de Argeș ctitoria lui Neagoe Basarab-
oricum am primit asigurări că  lucrarea Ligiei Rizea poate fi 
urmărită pe Facebook-ului cercetătoarei din  Călimănești); Fenia 
Driva, președinte al Forumului Cultural al Călimăneștiului (Mircea 
cel Mare și Cozia în scrierile vremii: o enumerare a personalităților 
istorice, personalități ale artei contemporane care s-au referit în 
lucrările lor la Mânăstirea Cozia, ctitorului ei, Mircea cel Mare... 
Gavril Protul, Paul de Alep, Grigore Alexandrescu - recită Paula 
Cozian „Umbra lui Mircea la Cozia”, Alex. Odobescu, Dimitrie 
Bolintineanul, Mihai Eminescu - citește Georgeta Tănăsoaica 
„Scrisoarea a III-a”, Nicolae Iorga, A E Baconsky, Adrian Păunescu, 
Dumitru Ciurez -cel înhumat la Cozia, Felix Sima, Gh Mămularu, 
Nicolae Ghinoiu - recită din propria creație, Vasian Mirceascu - 
Nicuță Ioan Lungu a citit o poezie închinată lui Mircea cel Bătrân 
de către poetul călimăniștean Vasian Mircescu în cartea sa „Mai 
aproape de mine”...

... Au participat oameni de cultură din Călimănești și Râmnicu 
Vâlcea, preoți și monahi, elevi de la liceul din localitate. 

*
   Florinel Constantinescu: este un moment deosebit pe care 

noi cu toți îl trăim în aceste zile pentru că în fiecare an pe 31 
ianuarie comemorăm, iată, trecerea în odihna veșnică a unui 
domnitor numit sau supranumit „cel Bătrân”; spunem noi sau 
spun istoricii în primul rând că a fost primul cu acest nume, Mircea, 
și în al doilea rând datorită înțelepciunii sale prin măsurile pe care 
le-a luat, dacă vreți, în economie, în administrație chiar fiind, în 
perioada respectivă, o ordine desăfârșită în Țara Româneaască 
dar și în relațiile cu vecinii printr-o diplomație care a făcut să 
piară pofta ungurilor și polonezilor, care vroiau să ocupe Țara 
Românească și să aibă ieșire la gurile Dunării; sau prin acțiune 
directă, prin luptă, cu imperiul Otoman în prima parte sau tot la 
fel, printr-o diplomație reușită...Prin măsurile pur economice pe 
care le-a luat, în perioada respectivă, sigur, și acestea i-au atras 
renumele de „cel Bătrân”; sigur sunt mulți care nu sunt de acord 
cu acest nume, dar eu am considerat, din tot ce am citit despre 
Mircea, că, noi, călimăniștenii este foarte important să scoatem 
în evidență personalitatea deosebită a domnitorului Mircea...
Două dintre deciziile luate de Mircea ne-au marcat existența 
de-alungil multor generații; prima a fost aceea când a hotărât 
să zidească aici Mânăstirea Cozia și a doua când a hotărât să-
și doarmă somnul la această mânăstire...Suntem datori să ne 
cinstim înaintașii, cu atât mai mult pe Mircea cel Bătrân, care 
prin documentele lăsate a atestat pentru prima dată localitatea 
noastră, 20 mai, dar nu numai a Călimăneștiului dar și alte 
localități din jur!...Știm că în același document este atestată și 
capitala județului Râmnicu Vâlcea-„orașul domniei mele”-și 

multe alte lucruri importante pentru istoria noastră...Desigur, în 
cuvântul său, primarul Călimăneștiului Florinel Constantinescu 
a mulțumit Bibliotecii, Forumului Cultural al Călimăneștiului, 
și nu în ultimul rând starețului Vartolomeu Androni că este 
prezent la acest Simpozion, domnia sa dând mai multă greutate 
evenimentului fiind reprezentantul cel mai de seamă al acestei 
neasemuit lăcaș de cult, dar fiind și un împătimit al marelui 
domnitor de țară, Mircea cel Mare!

Vartolomeu Androni: onorată asistență, rog pe toți care sunt 
aici să se considere că fac parte! din această asistență; din păcate, 
nu văd prea bine și nu-mi dau seama exact pentru cine vorbesc 
cu ocazia acestei mărețe zi...600 de ani! de la plecarea spre 
veșnicie a domnitorului Mircea cel Mare!...Eu nu o să vorbesc 
despre ce a însemnat Mircea cel Bătrân pentru istoria poporului 
român; un izvor inepuizabil de istorie...permanent se descoperă 
câte ceva în plus față de cele știute, și se face referire la Mircea 
cel Bătrân. El va fi amintit la orice nouă descoperire, pentru că 
Mircea cel Bătrân, nu poate să dispară...Despre mine ca stareț al 
mânăstirii ce să spun?...sunt bucuros că am apucat această vârstă 
de 600 de ani! Ca stareț al mânăstirii mă aflu la numărul 85!  se 
va spune „stăreția lui Vartolomeu Androni”, care nu este nici 
veche în comparație cu timpul,  care nu este fără sfârșit, dar ne 
mândrim că suntem a 85-a generație adăugată celei dintâi, a lui 
Nicodim de la Tismana, reorganizatorul monahismului pe Valea 
Oltului, cel care i-a dat sfaturi înțelepte lui Mircea cel Bătrân și 
prin el, acest domnitor, dând mai departe sfaturi pentru ca 
biserica noastră să fie reorganizată, și pentru noi ca monahi! 
Acuma vorbesc stricto senso pe linia aceasta, de monah, el ne-a 
organizat și l-a sfătuit pe domnitor să aplice regulamentul și la 
numirea stareților!...Se știe că în Imperiul Bizantin când nu 
aveam o structură proprie ca biserică se amestecau cei din 
Patriarhia Ecumenică și la numirea de episcopi, și la numirea de 
stareți! Cozia a trecut printr-o istorie dramatică! mai ales după 
Mircea, mai ales în perioada fanariotă. Mircea a stabilit acest 
canon ca la alegerea starețului la Cozia, numai obștea să 
hotărască: „obștea să-și aleagă starețul” (iată, sfârștul secolului 
XIV, în Valahia mică, exemplu de democrație în perioada 
înfloritoare a evului mediu românesc n.n)! Atunci a fost ales Kir 
Gavril, primul stareț, care a fost un om destoinic; el a dat drumul 
la școală, aici a fost o primă școală la care au învățat carte copiii 
din Călimănești; acestea sunt lucruri esențiale pentru că ele sunt 
baza de creare și cultivare a unui popor, emblema sa (amintim că 
numele lui Filotei de la Cozia apare ca primă personalitate a 
învățământului românesc și nu numai, și ca poet și muzician, în 
„Istoria Muzicii Universale în date”-Iosif Sava și Petru Rusu, Ed. 
Muzicală 1983 n.n)! Se știe că monahi de la Cozia au fost vameși 
între Austro Ungaria și Țara Românească, și că viața lor nu a fost 
prea ușoară, știindu-se că comunitatea ortodoxă din Transilvania 
nu era recunoscută, și mulți asupriți căutau adăpost la Cozia, în 
Țara Românească; și atunci Mircea cel Bătrân, și Nicodim, s-au 
gândit să ridice la Cozia cetate de scăpare, și de adăpost, dar și 
pentru aflare aici a sfatului duhovnicesc... Pentru mine Cozia 
înseamnă recunoștință continuă și prin generațiile care au trecut 
și care vor veni înseamnă recunoștință perpetuă lui Mircea cel 
Bătrân, care a pus bazele statului român modern...Mircea cel 
Bătrân nu s-a gândit numai la destinele poporului român; s-a 
gândit la întreaga ortodoxie și mai degrabă la întreaga 
creștinătate...Se știe că Apusul, Occidentul, se dezvolta în timp ce 
Mircea apăra granițele!... Se știe că unde era un centru 
mitropolitan, episcopal, era și un centru administrativ! Iată 
amolpoarea politicii personale a domnitorului român, aceea de a 
se ocupa și de spirit, dar și de viața de zi cu zi!..așa, lângă 
Episcopia Râmnicului, a existat și „orașul domniei mele”. Deci, nu 
este numai sărbătoarea Coziei, este și sărbătoarea întregului 
județ! Sărbătoarea tuturor românilor! fiincă Mircea a fost 
domnitorul întregii Țări Românești, dar și a unei părți din 
Transilvania ... Important, pentru noi de știut, este să știm că 
niciodată poporul nu va fi slab, dacă va fi împreună! dacă vom fi 

uniți. Împreună biserică și popor! Poporul român este un popor 
credincios, chiar dacă sunt voci care spun altceva. Într-un popor 
pot fi mai multe credințe, dar, important pentru noi este să 
credem, să susținem pentru toți această sorginte română. Mircea 
este un model, un român, care a luptat pentru apărarea credinței 
creștine! Să nu uităm că una dintre fiicele lui Mircea a trebuit să 
se căsătorească cu Sultanul, numai, doar, din dorința ca țara 
noastră să nu fie transformată într-un pașalâc turcesc (Serbia, pe 
care nu a ajutat-o nimeni, a trebuit să asiste neputincioasă cum 
rămășițele sfinte ale Sfântului Sava au fost batjocorite în centrul 
Belgradului n.n)...Mircea a știut că de unul singur nu poate ține 
piept puhoiului militarizat turcesc. Se știe că și-a oferit ajutorul la 
Kosovo, la Câmpia Mierlei! ...  Mircea a plecat la luptă cu o armată 
de oșteni români! Aici pe Valea Moraviei, unde l-aștepta Cneazul 
Lazăr, Mircea a văzut capodoperele, mânăstirile, de unde se 
crede că s-a orientat și pentru mânăstirea noastră! care este 
aproape identică cu Mânăstirea Ravanica, dar nu la fel! Astăzi 
Mânăstirea Cozia, ca și celelalte mânăstiri din România, este vie 
și pare mereu a învia din nou! Acolo, pe Valea Moraviei mănăstirile 
există și astăzi, dar nu sunt vii! Acolo este o activitate religioasă 
mai scăzută. Și, revenind Mircea a cerut să intre în luptă alături 
de Lazăr, dar a fost refuzat, și sârbii au suferit cea mai grea înfrân- 
gere... Și tare mă supără că istoricii români nu sunt consecvenți; 
spre exemplu, când am fost la școală am învățat că Bătălia de la 
Rovine a fost o victorie! acum aflu că a fost o înfrângere! Este 
nepermis să-l minimalizăm pe acest mare domnitor, astăzi, când 
noi habar nu avem prin ce greutăți a trecut el atunci ca să-și 
apere țara, credința, să apere întreaga creștinătate. Și nici măcar 
nu încercăm să-i punem în evidență, mai mult, meritele! Atunci 
oamenii luptau cu sabia, cu arcul, cu sulița, nu aveau tunuri...
erau foarte curajoși! atunci oamenii mureau în războaie extrem 
de sângeroase pentru creștinătate! ...Un merit deosebit al lui 
Mircea este iubirea sa pentru poporul său și pentru credința po-
porului său, dar și față de cei cu care intra în legătură; n-a trădat 
pe nimeni! A preferat să plătească tribut, dar, nu și-a alterat cre-
dința, așa cum au pățit alte popoare ale căror teritorii au devenit 
pașalâcuri...Bosnia, Herțegovina spre exemplu au devenit țări 
fundamentaliste...Vedem astăzi ce rău produce, în Europa, acest 
fundamentalism! Mircea și-a păstrat eceastă curățenie spirituală 
pe care o avem și noi, iată, astăzi. Lui îi datorăm această curățenie 
spirituală!... Aș vrea să concluzionez: Mircea, dacă vreți, a fost un 
„transromân”! nu s-a gândit numai la țara lui, s-a gândit și la 
popoarele vecine! Pentru noi la Cozia important este că Mircea 
ne-a lăsat cetate de sine stătătoare! ne-a lăsat cetate și un 
edificiu care a rezistat vremurilor; Mircea și Nicodim ne-au lăsat 
cetate și edificiu pe un teren foarte dur și tenace; dacă vă amintiți 
de cutremurul din 1977, aflați că la Biserica Cozia, atunci, nu s-a 
clintit nici măcar ceva din tencuială...Ea este construită pe stâncă 
având un eșafod din piatră! Și atunci, și astăzi, Cozia demonstrează 
că a avut ingineri foarte buni, și conducători la fel! De aceea îl 
cinstesc cu mare prețuire pe acest foarte mare om și conducător 
din istoria noastră. ... A ținut cu glia, poporul, cu religia! ... Mai 
bine sărac, dar independent! ... Nu am voie să fac politică, dar la 
vot să mă duc! ... Cu cine să votez? ... Dacă nu mă duc acolo 
însemnează că nu mai sunt cu dânșii! ... Revenind la Mircea cel 
Bătrân, datorită politicii lui a reușit să reziste! Dacă nu avea o 
politică isteață nu avea de ce să fie lăudat, nu avea cum să 
domnească și să reziste. ... De luat aminte este politica lui Mircea 
cel Bătrân, astăzi, când sărbătorim în acest an Centenarul Marii 
Uniri! dacă nu erau românii ăștia din Basarabia, care primii au 
venit în ajutorul nostru, din Bucovina, chiar din Ungaria, astăzi nu 
am fi sărbătorit unirea noastră cu Transilvania (pe care bine a 
intuit-o și Mihai Viteazul!) și rămânerea în spațiul românesc vital 
pentru, iată, o sută de ani! și va mai rămâne, atâta timp cât vom 
avea aceeași credință... 

    Un discurs emoționant care a dat strălucire întâlnirii de 
la Călimănești, strălucire și mai mare acestui spațiu sacral aflat 
lângă Arutela și muntele Basarab!... 

Simion PETRE

12 februarie/2018
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Iulian COMĂNESCU

Au fost şi sunt tineri talentați în diverse domenii, dar din 
anumite cauze obiective sau subiective, dispar din viață 

şi sunt uitați. Unul dintre aceştia este şi poetul, prozatorul şi 
publicistul, Mihail Săulescu. S-a născut la București în urma cu 
130 de ani, pe data de 23 februarie 1888. Urmează liceul “Sf. 
Sava” şi “Matei Basarab”, însă profesorul Mircea Florian, prieten 
din copilărie cu Săulescu, ar fi declarat că poetul n-ar fi absolvit 
decât 4 sau 5 clase liceale. Rigorile şcolare nu l- au împiedicat 
însă, să păşească, cu mult înainte de a-şi termina studiile, în 
sânul acelei “națiuni libere”, amintită undeva de Erasm şi care 
nu este alta decât lumea poeților.    În 1906, la vârsta de 18 ani, 
i-a apărut prima carte intitulată “Versuri” care avea o copertă 
desenată de pictorul şi profesorul Eduard Săulescu, fratele 
poetului. Încă din adolescență, poetul s-a aratăt receptiv la toate 
manifestările vieții şi ale artei, astfel că, în 1904, s-a înscris  la 
Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti.  Faptul că în 1907 
începuse să izbunească revoltele țărănești, Mihail Săulescu a 
plecat în Gorj, unde a rămas vreo saşe luni. Aici, a observat viața 
grea a sătenilor pe care nu o va uita niciodată. 

Nu este exclus ca ideea realizării „Săptămânii Luminate” să 
fi germinat în mintea lui Săulescu, în acele zile tragice când o 
parte însemnată din Vechiul Regat, era cuprinsă de răscoală și 
când puteau fi văzuți destui țărani împușcați, trăgând să moară. 
În această stare de fapt, a rămas într-o strânsă și permanentă 
legătură de suflet cu țărănimea.

Acolo la țară, la Gorj, s-a înfiripat dragostea puternică a 
poetului pentru lumea chinuită, ceea ce l-a determinat să 
prezinte  tabloul unei înmormântări:

Un car cu boi, un popă, coșciugul, o bătrână/ Și scara 
ce coboară, pe toate încet stăpână --/ Cum soarele se lasă, 
îngălbenit și pal,/ Privind în urmă lumea din coama unui deal./ 
Atât …E tot ce poate să’nsemne-o îngropare!/ Pe nas îngână 
popa o rugăciune-arare./  Bătrâna plânge’n poală și boii merg 
la pas,/ Încet, cu gândul poate c’aproape-s de popas…/  Atât! Se 
lasă satul în urmă, pe o vale,/ Și nu-i de plâns nimica, și nu-i nimic 
de jale,/Un car cu boi, un popă, bătrâna, un coșciug –/Trag boii’n 
jug nainte, așa cum trag la jug…  

Tot viața rurală îi inspiră poezia „La țară” publicată doi ani  
mai târziu, în „Săptămânalul” condus de Aurel C. Popovici. Poetul 
se afla la începuturi, iar prezența sa în câteva numere ale acestei 
publicații, nu s-a datorat  vreunei afinități de ideologie literară, 
ci doar dorinței - firești celor mai mulți dintre începători - de a-și 
vedea versurile tipătite, nu importa în ce publicație.

Încă din 1909, Mihail Săulescu a fost primit în  Cercul  
„Convorbirilor critice” unde scriitorii, discuțiile și pasiunile 
literare erau mult mai vii, mult mai apropiate de temperamentul 
arzător al poetului și insațiabila-i dorință, de a cunoaste totodată 
alte proaspete speranțe, ca: Liviu Rebreanu, George Gregorian, 
Mihail Sorbul,etc.

Prin 1908-1909 lăsându-și plete și îmbrăcând haine țărănesti, 
Săulescu se află învățător-suplinitor la Posada, unde principesa 
Marta Bibescu are surprinderea să descopere în dascălul ciudat, 
pe un lector sensibil de literatură franceză.

Prin 1911, poetul trece munții și ajunge la Sibiu unde rămâne 
câteva luni, lucrând la „Luceafărul”. Contactul cu spiritul viu al 
Ardealului, cu pământul și cu oamenii lui, l-au influențat mult. 
Alături de falanga scriitorilor transilvăneni: Octavian Goga, 
St.O.Iosif, I. Agărbiceanu, Ilarie Chendi, Ion Gorun, Gh.Bogdan 
Duică, Zaharia Bogdan etc...și lângă scriitorii din Vechiul Regat:  
E. Lovinescu, Mihail Sadoveanu, D. Anghel, Cincinat Pavelescu, 
Corneliu Moldovanu, D.Nanu, Caton Theodorian, Al. Cazaban, 
Elena Farago, Emil Gărleanu și alții, ..numele lui Mihail Săulescu 
se afla pe lista permanentă a colaboratorilor „Luceafărului”.

Înapoiat în Capitală, la sfârsitul anului 1911, intră redactor 
la ziarul „Rampa” (cotidian teatral muzical literar artistic) și, mai 
târziu se pare bibliotecar la biblioteca populară „Socec”. Din 
când în când, poetul mai facea câte o traducere, pe care izbutea 
să o plaseze, singur sau în tovărășia vreunui frate. A tradus între 
altele, Păpușile lui Wolf, tălmăcire ce a fost semnată împreună 
cu Victor Eftimiu, dar care se datora, după afirmatia acestuia, 
numai lui Săulescu. Adevărul asupra modului de colaborare 
dintre Mihail Săulescu și Victor Eftimiu era îdeajuns de notoriu, 
căci începuseră să circule glumele: Săulescu o traduce,/ Eftimiu o 
semnează:/ Asta cam a ce aduce?/ A nimic!/ Colaborează!

Din leafa sa de bibliotecar, din cei câțiva lei cu cât se plătea 
o poezie, din suma neîsemnată luată pentru o traducere, nu 
se putea duce, totuși, decât o viață mai mult decât modestă, 
neocolită de lipsuri. Datorită acestei stări de fapt, de multe ori, 
făcea eforturi deosebite pentru echilibrarea cheltuielilor cu 
veniturile.

Clătinat între avânturile visurilor și între lipsurile care îl 
readuceau pe pământ, adică în redacția „ Rapsodiei” sau la 
bibliotecă „Socec”-  Săulescu scria, la începutul anului 1913, într-o 
singură noapte „Săptămâna luminată” (o cronică dramatică).

În toamna anului 1912, când a izbucnit războiul balcanic, 

MIHAIL SĂULESCU
se zvonea ca România va participa cu 350.000 de ostași, fiind 
pregătiți să treacă Dunărea. Săulescu vibra de nerăbdare să plece 
pe front, deși era dispensat de a face serviciu militar. Totuși, s-a 
înrolat voluntar în 29 iunie 1913, în Regimentul 21 infanterie și 
cerea să fie trimis pe front ca și Vasile Pârvan, C. Moldovanu, 
I.Minulescu, Petre Lăcusteanu, etc. Dintre scriitori, 
mai pornesc la unitățile lor: Mihail Sadoveanu, N. 
Iorga, Liviu Rebreanu, I.A. Basarabescu, Al. Davilla, 
N. Davidescu, Emil Gârleanu, Radu D.Rosetti, s.a.

 Marea dorință a sa, nu a fost însă satisfăcută, 
pentru că tatăl său, maiorul Nicolae Săulescu, cu 
grija părintească a intervenit și solicitarea fiului, nu 
a fost luată în considerare cu atât mai mult, cu cât în 
31 iulie 1913, a început demobilizarea.

În așteptarea clipei când va putea fi și el de mai 
mult folos țării, Mihail Săulescu își intensifică, în 
acea perioadă, activitatea publicistică. Dragostea sa 
pentru țărani este dublată de o mare iubire pentru muncitori, 
pentru cei umiliți, pentru lumea anonimă din ateliere și din uzine, 
pentru tot ceea ce alcătuia nevăzuții plămâni ai orașului. Acest 
cosmos ignorat până atunci, se oglindea nu numai în versurile 
poetului, ci și în lupta permanentă și dezinteresată, de susținere 
a acestora. Poetul ținea atât de mult la dreptate și demnitate, 
încât își închipuia că nimic nu poate fi mai natural decât ca ele 
să fie proprii tuturor. Starea de umilință în care se găsea cea mai 
mare parte a țăranilor -lipsiți de pământ, nu le mai dădea nici o 
speranța, că vreodată va apuca  să vadă împărțirea latifundiilor. 
Observațiile lui Mihail Săulescu sunt de mare bun simț, viziunea 
sa era profetică.

Comportamentul oamenilor politici, egoismul lor, 
nesinceritatea conducătorilor, a produs atâta amărăciune lui 
Săulescu, încât acesta nu și-a mai putut tempera virulențele 
pamfletare, stiind că ele nu fac altceva, decât să exprime într-o 
formă reală, adevărurile.

„E ceva putred în această Danemarca a policianismului 
nostru” scria într-un articol Mihail Săulescu iar după doi ani 
continua  „E ceva putred înăuntrul nostru. Pe cât de frumos 
ar părea totul pe dinafară. Și e ceva de vindecat aici, de tăiat, 
de curățat, de extirpat! Nenorocirea ar fi dacă ne-am putea, 
în sfârșit încredința că nu ceva, dar totul e de vindecat, tăiat, 
curățat și extirpat”... „Dar dacă într-adevăr nici o învățătură nu 
poate schimba năravurile unui popor,  să înceapă lucrul acesta 
urmașii nostri de mâine, din acel mâine victorios, în care cred 
alăturea de puțini poate, dar nu mai puțini puternici”.

Când „Noua Revistă Română” îi tipăreste lui Săulescu marele 
poem „Capitala” se produce o mică revoluție. Vocile pro și contra 
se încrucișează. În „Ramuri” poetul este înălțat în slăvi pentru 
ca în numărul imediat următor, să fie decretat „victimă a școalei 
celei nouă”.

„Facla” îi consacra un întreg articol, scriind: “În  Noua Revistă 
Română” găsim, în sfârsit, „Capitala”, poemul d-lui  M.Săulescu. 
A fost un eveniment literar  intim, organizat la „Terasă”, în seara 
apariției. Poemul inspiră o oarecare teamă. Era prea lung… 
si Săulescu face atâtea diversiuni, trece  asa de ușor de la una 
la alta, cugetă și poetizează! Săulescu nu-i niciodată concis și 
efectele sale nu se obțin prin concentrare. El își răsfață ideile, 
le dezmiardă, le lasă să plutească într-un vag neguros și mistic, 
care, dacă ai o clipă de distracție în timpul citirii, te învăluie și nu 
te lasă să mai vezi nimic la un pas înainte sau….înapoi!

Nu mai puțină pasiune pentru personalitatea seducătoare a 
poetului Mihail Săulescu, găsim în rândurile scrise de prietenul 
său Mihail Sorbul la apariția volumului ”Departe” (1914):

„E cel mai poet dintre contemporani săi; poet în tot ce scrie, 
fie vers, fie proză; poet prin caracterul său pe cât de bun, pe atât 
de țâfnos; pe cât de naiv, pe atât de cunoscător al sufletului;  
entuziast și blazat, cast și…; în sfârșit, o întreagă complexitate 
de antiteze, ce se luptă între ele fără încetare, când dramatic, 
când tragi-comic, când duios, când enervant. Și rezultatul acestui 
amestec ciudat, dar adânc omenesc, sunt poeziile sale, a căror 
melancolie statornică și dureros de sinceră, învăluie volumul său 
Departe într-o atmosferă de pesimism filozofic, ridicat până la 
misticism….” 

În 1914, gloanțele lui Gabriel Prinkip, trase, la Sarajevo, 
în perechea arhiducală austriacă, au determinat deslănțuirea 
primului război, în aproape întreaga Europă. Carnagiul s-a 
declanșat.  Au mai trecut doi ani până ce și România a ridicat 
armele luptei de întregire.

Funcționar în serviciul profesional al Ministerului Instrucțiunii 
și mai târziu, impegat la ”Casa Bisericii” (informații date de D. 
Cristescu ca director la Ministerul Educație Naționale în 1940 și 
fost coleg de birou cu poetul) Mihail Săulescu desfășoară în acest 
timp, o activitate literară și publicistică febrilă. Scrie la o seama 
de reviste precum „Flacăra”, „Noua Revistă Română”, „Capitala”, 
„Universul literar” s.a., colaborează asiduu la revista ”Seara”, 
sub direcțiunea lui  Bogdan Pitești, unde are colegi de redacție 
pe Tudor Arghezi, D. Karnabatt, Emil Isac, s.a. Este redactor si la 
”Rampa noua ilustrată”. 

Viziunea sa asupra lumii devine mai gravă, scrisul său 
aduce nedumeriri mai scormonitoare și mai tragice. Sunt parcă 
întrebări puse destinului însuși. Ororile războiului îl cutremură. 
Poetul scrie: „Din vremurile acestea din urmă, când voi muri sau 
când va fi să fiu numai un bătrân, voiu duce o amintire bogată 

mai mult de desgust ….”
Lunile care au premers intrării noastre în război, 

au fost de supremă înfrigure pentru poet. Pe stradă, 
la birou, la cafenea, în cercul prietenilor, el pleda 
pentru intrarea României în acțiune. Poetul punea 
mare pasiune în gesturi ca și în vorbă. În acea 
perioadă Săulescu desena fără a pregeta harta 
României viitoare, cu planuri de întregire a ei. Datele 
asupra timpului dintre plecarea lui Mihail Săulescu 
pe front si moartea sa vitejească la Predeal, sunt 
destul de sărace.

Poetul trece cu regimental 46 muntii și ajunge la 
Brașov. Listele ostașilor morți sau răniți pornesc să umple coloa- 
nele ziarelor, în timp ce Brașovul era incendiat. Coloanele tru-pelor 
noastre se înapoiază încetul cu încetul, dar luptând cu disperare. 
     În zorii uneia din zile, bombardamentul si atacul la Predeal 
s-au intensificat, punându-i capăt vieții lui Mihail Săulescu. 

Împrejurările în care a murit poetul nu se cunosc nici astăzi. 
Se știe doar că, prevăzând o zi de luptă grea, comandantul 
companiei sale, vrând să-l scoată pe poet din linia de foc, i-ar fi 
ordonat să ducă un raport la divizie. 

E atât de frumos..!  ar fi exclamat Săulescu, privind 
primejdioasele jocuri luminoase ale grenadelor și ale obuzelor 
ce explodau și s-a rugat să fie lăsat acolo în transee.

„Când ofițerul, (povestește Corneliu Moldovanu), într-un 
târziu avu răgaz să privescă în juru-i, îl zări pe nefericitul poet, 
moale și cald încă, rezemat pe spate de peretele șanțului, cu 
ochii pe jumătate închiși și cu zâmbetul neșters pe buze, ca în 
luminișul unei supreme inspirații”. 

Era într-o dimineață de septembrie 1916, când poetul „a 
căzut” pe câmpul de luptă, iar locul în care a fost îngropat nu se 
cunoaste cu exactitate nici în ziua de astăzi…poetul erou dispărea 
la 28 de ani. Trupul său ar fi fost pus într-o groapă comună, dintr- 
acelea săpate în grabă și despre care versurile profetice povestesc. 
   Corneliu Moldovanu în „O lacrimă pentru un poet” din 8 
oct. 1921, conform declarațiilor făcute de generalul. Spiridon 
Săulescu, fratele poetului, afirma: „Mihail Săulescu a fost 
înmormântat în apropiere …la umbra brazilor desfrunziți de 
obuze, între stâncile de granit ale Bucegilor”. Nimeni din familia 
sa nu știe exact unde este înmormântat.

Înainte de a intra în lupta din care nu a mai iesit, trecând pe 
străzile Brașovului în flăcări, s-a desprins din coloană ca și când 
l-ar fi acuzat cineva de sedere, încearcând să se dezvinovățească 
și să arate de aici inainte, cum intelege el să-și facă datoria. A 
aruncat câteva invenctive la adresa scriitorilor care rămăseseră 
la București și a rupt-o la fugă, după compania care se depărtase. 
Compania a cotit la stânga spre munte, ducând la atac printre 
soldații ei oboșiți, pe acela care suferise pentru alții, care se 
chinuise nopți întregi prin cafenele și care nu putea să se împace 
cu gândul, ca el, să nu ia arma la umăr după ce cântase războiul. 

În 6 septembrie 1930, Ion Minulescu scria în „Rampa”: Mihail 
Săulescu de la regiment, probabil, expediază fratelui său mai 
mare, poetul Eduard Săvulescu o scrisoare „am acasă în birou 
doua manuscrise, unul de poezii, intitulat „Cultul Mortilor” şi un 
altul cu poemul meu dramatic „Călătorii”, din care am scris un 
act și jumătate. Le vei păstra pe amândouă pănă la venirea mea. 
Dacă s-ar întâmpla contrariul, pe cel dintâi (“Cultul Mortilor”) 
dăi-l lui Mihalache Dragomirescu, iar pe cel de-al doilea, rupe-l 
si azvârle-l în foc. E o lucrare, care, dacă ar ramâne în starea 
fragmentară de acum, nu ar avea nicio valoare. 

 Încă odată vă îmbrățișez din suflet și cu drag pe toți!
8 ora seara, poate o oră înaintea plecării,  21 august 1916 ”

În august 1933, M.Sorbul, scria despre Mihail Săulescu: 
„Era un mare patriot, își iubea țara cu pasiune și nu visa decât 
o Românie întregită. De cum a izbucnit războiul mondial, 
Săulescu era un veșnic agitat. Urmărea cu pasiune mersul 
acestui război, cerea o imediată intrare și a României. Șimțea că 
acesta-i momentul întregirii neamului nostru și pentru că sincer 
îl preocupa și-l înfrigura această întregire, făcea hărți peste hărți 
a acestei Românii, ce s-a infăptuit și pe care Săulescu n-a avut 
norocul s-o vadă nici măcar în agonie”. Săulescu voia să lupte, 
nu doar pentru o Românie mai fericită, ci și pentru o lume mai 
dreaptă și mai luminoasă. 

După consumarea pilduitoarei jertfe a poetului erou, 
camarazii de condei și de vise, au știut să-i glorifice amintirea, 
ridicând în 1930 “Monumentul de la Predeal”. Restituirea unei 
imagini complete a operei săulesciene, se făcea după prea multă 
vreme și pe nedrept așteptată, prin prezentarea volumului 
“Opere“, ediție ingrijită de catre Eugen Jebeleanu, prin care 
încearcă să se schițeze gestul de reparație a onoarei cuvenita 
poetului Mihail Săulescu.



Răsuciri
 (urmare din numărul trecut)

   

Ca într-o procesiune - de-o parte și alta 
oameni, urmați de-o spuză de oameni!     

Dumitru trecu în fața boilor și îi conduse 
de funie; din spate - tatăl lui Dumitru - călca 
în măsuri egale, cu trupul proaspăt și privirea 
scrutătoare. Când s-au aflat la marginea 
zăvoiului, au desfășurat frânghiile și au legat 
fiecare bou de alt anine. Apoi s-au retras câțiva 
pași, în așteptare. Și soarele se izbea de albul 
boilor! 

Dumitru și-aduse-aminte, nu se petrecuse 
cu mulți ani în urmă, de trunchiul unuia dintre 
cei doi anini, a găsit-o legată pe mama lor, 
rumegând obosită, de-alăturea cu doi viței albi-
albi și arătoși. 

Deodată, Dumitru Căpraru simți răcimea 
unei palme pe grumaz, dar nu și o violență. 
Atât mai trebuia, să audă și vocea care să-i 
strige :,,nu sunt boii tăi’’. Acesta se roti molcom 
și luă brațul acela cu mâna lui, aruncându-l, mai 
mult.

- Cine ești ?
- Pe dumneata te cheamă Dumitru Căpraru?
- Așa mă cheamă.
Bătrânul se dădu mai aproape, și-i privea pe 

amândoi, că așa trebuia.
- Nu ai fost în munte, prin ’60, la târâtul 

buștenilor?
- În ’62...    
- Și nu mă cunoști?
- Nu.
- Eu sunt Nae, potcovarul. Ți-am rămas 

dator cu un rest, de la ultima potcoveală. Te-am 
căutat, dar plecaseși...

„Am acestea ca să aveţi cu ce vă apăra.” (Autorul)

- Acum te cunosc. Și ce faci pe-aici?
- Prin târg...
- Tot pe-acolo ești?
- Am mai stat un an, din primăvară până-n 

iarnă. Se subțiase… Rămăseseră la ,,târât’’ 
decât cei de la ,,poală’’. Ălor de ,,jos’’ le-au fost 
confiscați boii, unul-câte-unul, în drum, spre 
casă...  Toți erau din sate unde s-a făcut colectiv. 
Ai avut noroc. 

- Așa zic și eu.
- Să nu te vaieți de nimic pe lumea asta, 

decât de noroc. 
- Cam așa-și-așa.
- Și-am prin târg, ai?
- Vreau să cumpăr un bou.
- De ce numai un bou ?
- Mai am o vacă. Le înjug împielmate.
- Vă mai dă voie cu boi ?
- La noi nu s-a făcut colectiv, suntem pe 

,,coastă’’.
- Și noi nu suntem pe coastă, î?
- Sunt boii tăi?
- Ai mei, da. Vreau să-i vând. Nu-i cumperi?
- Cât ceri ?
- Nu-i vezi? Vreau să-i dau…
Din vorbă, s-ar zice că are foc în gât Dumitru; 

ochii, umeziți, îi stau fixați nedefinit, ca de om 
trăit în ură, respirând rar, cu maxilarul încleștat. 
După socotelile lui, ar fi fost s-o mai ducă de-a-
mpreună vreme destulă... 

Bătrânul Căpraru își simți fiul nesigur și îi 
continuă el discuția :

- Pe dumneata te cunosc, te ții de 
samsămărie, nu e o treabă rea, dar să nu fim 
de bășcălie la tocmeală. Tocmai am vândut o 
vacă săptămâna trecută și-acum vrem două. 

Adu-ne două vaci cu ceafă, bune de jug, închise 
la culoare și să nu te scumpești prea  mult de 
rest...Vezi, să nu fie amândouă de ,,hăis’’...!                

După ce acesta plecă, Dumitru aprecie 
înțelegerea, vrură să vadă ce ,,mărunțișuri” sunt 
de vânzare prin târg, dar renunțară - uimiți de 
câtă lume întârzia să le admire boii! O pereche 
de boi albi-albi, cu coarnele cum rădăcinile de 
stejar și copitele cât borurile unei pălării de 
soare ! Ca să-i privești de-aproape, erai invadat 
de alb și nu îi puteai cuprinde, pierdeai starea 

de admirație, așa că toți privitorii erau în cerc 
mare, neimpietând cu nimic să-l vadă pe cel 
care ar fi avut un interes serios...

Pe drumul de întoarcere, alăturară vacile 
în lănțușe, vite potrivite pentru planul lor; 
bătrânului i se luminaseră și mai mult ochii 
minții, se lămurise îndeajuns, de l-ai fi întrebat 
ceva legat de curtea lor, acum cu două vaci... 
dar ție, Dumitre, îți trec prin cap tot frânturi 

de gânduri: în urmă cu trei săptămâni aveai 
doi boi, la zece zile nu-i mai aveai, în aceeași zi 
erau iar ai tăi, săptămâna trecută te petreceai 
cu ei, la muncă, în chirii, azi-noapte îi purtai în 
drum, spre târg, și-acum mâi două vaci. El știa 
ce bogăție este o vacă la curtea omului, dar și 
că degeaba crești viței, vine statul și ți-i ia, pe 
doi lei... La tejghea, zgârciuri și genunchi! Dacă 
tai un vițel și te prinde, faci pușcărie la locul de 
muncă, să se ducă vestea, puterea exemplului... 
Le știa Dumitru Căpraru, și-ncă o mie și-una! 
,,Acum, asta este și ținem de ea până s-o 
putea’’, își zise, întru liniștire. Urma să subscrie 
într-o altă pagină de viață familială, fiecare cu 
bucățica lui de obligații... cu două ,,fete mari’’ 
la curte!  

Ajunși acasă, fură întâmpinați cu-atâta 
dragoste, însă femeile uitară curând de cei doi 
bărbați, acum toată afecțiunea lor se revărsa 
asupra celor două vaci, ,,sciupeau” pe ele, să 
nu se deoache; fetițele, pe jumătate vesele, pe 
jumătate grijulii, conduceau spre fânar vacile, 
de cea - Lunica, de hăis - Sălbița; din spate, 
moșu’ trăia o bucurie înălțătoare. Dumitru, 
așezat pe-o trupină, aștepta ca toți ai casei să se 
apropie, fetițele aduseră scaune pentru șezut și 
dimpreună tăcură ca la comandă. 

- De ce tăceți ? O fi mai bine așa...
 Se încercară de probă câteva silabe; moșul se 

uită la babă, făcându-i un semn, ștrengărește, și 
două vorbe aranjate: ,,Unde-i țoiu-i și litruța / 
Lângă ele și băbuța”. Înainte de a se ridica de pe 
trupină, Dumitru le zise :

- Săptămâna viitoare merg să mă angajez, la 
Combinat. S-avem cu ce ține fetele în școli. 

Nicolae TOȘU  

Gelozie

Cum soțul ei e dus la birt
Și bea de patru ore spirt,

Ea-l scoate-afară-a dracului
Și-apoi s-așază-n locul lui.

Nemulţumirea Evei

Ieri, Eva, Domnului i-a zis
Că-i bogăție-n Paradis,

Dar nu sunt mall-uri, de te-nchini,
Să-și schimbe frunza cu bikini.

Revigorante

Consum spanac și crud sau pastă
Ori ierburi dulci și ardeioase,

Amare, acre, uleioase,
Ce au efecte la nevastă.

Speranţe reciproce

Când medicul mi-a zis în față
Că operația e grea,

M-a-ncurajat nevasta mea :
Ce mare lucru e o viață ?!

Belferul

În iarna asta care vine
Acasă stau, că mă descurc :
Nevastă-mea câștigă bine,
Că-i menajeră la un turc.

Din dragoste

Să am o primăvară lină,
Să mă iubească amândouă,

Primește soața geantă nouă,
Și-amanta doar o limuzină.

Doamne, grăbeşte 
momentul

Fata, când s-a măritat,
O țigancă-n bobi i-a dat ;

Și i-a spus că o să-i fie
Bine după văduvie !

YA YA SĂ TRĂIȚI!

Bătrânul Yaya își așează meticulos tutun în amestec cu 
mătasea porumbului pe frântura de ziar vechi. Literele, 

la fel de bătrâne și ele, de-abia-și văd ochii printre petele de 
untură ale viitoarei țigări.

Mintea i se  plimbă ca vodă prin labirintul zilelor rămase 
din an. Când se plictisește trage luna de coadă până ce-o aude 
că scoate un muuuuu … grațios. 

Pescărușii într-un gri murdar împrumutat de la orașul care-i 
găzduiește fără viză de flotant, trag valuri albe la mal în timp ce 
cântă duios merry christmas năpădiți de fericiri virtuale. 

Muntele… și-a tras o pălărie de nori afurisiți și pufăie spre 
șesuri brumă, ploaie, zăpadă, grindină – ce vrea el, ce vor 
mușchii lui. La munte plouă cu ouă de paște…  Paștele tot 
plimbându-se pe cerul într-o dungă, tot țâștind din Carul mic 
în Carul mare, dar și invers, și-a agățat ouăle de spicul muntelui 
bătrân. Acolo le-a și lăsat. Pentru păsări în special, dar a pus la 
fiecare bărbat câte două. Ba nu! La majoritatea lor, dar… niște 
dezechilibre tot au mai rămas… s-au procedat… S-au mai găsit 
nește (h)unii care să ia trei, astfel… rămânând mulți numai cu 
câte unul… 

De-aia umblă vorba prin Orașul gri precum că sunt… 
specimene ciudate care au trei ouă. Nu știi dacă de  acești 
oameni trebuie să te apropii sau să fugi.

În ținutul meu gri, se circulă pe culoarea roșie a semafoarelor 
agățate-n stâlpi miliardari. Politicul umblă-n cizmulițe roșii 
spre mirarea bătrânului Yaya ieșit din temnițe roșii. Pe vremea 
lui totul  era roșu. Acum este tot roșu… de gri. A-mbătrânit și 
el, roșul. A-mbătrânit, dar poartă aceeași pălărie. 

S-a modernizat. Nevrând să-și schimbe orientațiunea 
bătrână, moș Yaya suferă. A fost deseori chemat la ordin și la 
ordine să-și schimbe numele.

Cum adică Yaya, el? Trebuie să intre-n rându-l lumii noastre, 
să-l cheme Dădă.

Yaya este tribul care ne conduce și ca să conduci, tre’ să ai 
neapărat ceva penal pe domnia ta…

Puiu Gheorghe RĂDUCAN

ION MICUȚ
                              

Mărţişoare cu epigrame

Somaţie

Să nu aud iar vorba aia
Că soața mea n-a fost frumoasă

Și c-am luat-o pentru casă,
Cu trei nivele la Sinaia !

Logică

Ne-am mai certat în viața asta,
Dar n-o mai supăr, c-aș greși :

Azi sunt bătrân și-acum nevasta,
Îmi schimă zilnic pamperșii.

Maternă

Mămica ta te-a dus în brațe
Când nu mersesei pe picioare
Și-acum, adolescent cu lațe,

Ea tot te cară în spinare.

Inteligenţă

Să-ți meargă bine-n căsnicie
Și să trăiești în armonie,

Să-i spui soției foarte des,
Expresia: Am înțeles!

Luciditate

Nu vreau să definesc femeia,
C-ajuns acum la vârsta-a treia
Mi-ar fi fatal să mai greșesc,

Că mâine-n stradă mă trezesc.

14 februarie/2018



februarie/2018 15

Marian PĂTRAȘCU 
                                                        

(urmare din nr. 141 decembrie 2017)                                                                

În 1992 apăruse Legea 53, prin care 
se acordau unele drepturi și facilități 

persoanelor cu handicap. Cea care a „făcut cu 
ochiul” multor lichele și secături de care nu 
duce lipsă poporul român, era scutirea de plata 
impozitului pe salariu. De câte ori n-am auzit în 
urma mea:

– Uite-al dracului  handicapat, nu plătește 
impozit!

Vă dați seama – n-avea niciun rost să mă cert 
cu bembelucii aceia. Dacă înainte de 1989, cu- 
vântul „handicapat” lipsea practic din vocabu-
larul românilor, mulți dintre ei neștiind nici mă- 
car ce înseamnă, după apariția acelei legisla-ții 
el era pe buzele tuturor, invectiva –  „Handica-
patule!” – auzindu-se pe stradă din 10 în 10 metri. 
    În doi ani de zile de la apariția acelei legi, 
peste o treime dintre salariații României aveau 
certificat de persoană cu handicap! Mai mult, în 
sistemul de sănătate, această proporție depășea 
trei sferturi dintre angajați. Puteai găsi directori 
handicapați, prefecți handicapați, primari han- 
dicapați, președinți de consilii județene  han-
dicapați… „Calitatea” de… handicapat – pe 
vremea aceea încă se mai folosea acest termen 
peiorativ, jignitor – ajunsese obiect de tranzacție 
comercială: se negocia în autobuz, pe stradă, 
în parc, la serviciu, în cimitire – la pomenirea 
morților, oriunde! Propunerea – „Vrei să te fac 
un handicapat?” – era făcută frecvent unor 
zdrahoni buni de pus la împins vagoane…  

În acest timp, oameni cu handicapuri grave, 
incurabile, congenitale – cunoșteam bine 
situația, doar eram unul dintre aceștia – erau 
târâți din șase în șase luni în fața comisiilor 
medicale, ca să se constate de cele mai multe ori 
stagnarea, dacă nu chiar agravarea afecțiunii. 
Nu conta că unele afecțiuni erau incurabile, 
omul trebuia să vină în fața comisiei pentru 
a i se prelungi cu alte șase luni certificatul de 
persoană cu handicap (mai târziu – persoană cu 
dizbilități, ca să fie… polliticaly correct, cică). A 
fost nevoie să fac un scandal monstru la comisie 
pentru obținerea unui certificat fără revizuire, 
permanent. În special, nu doamna dr. Bobâlcă, 
șefa comisiei era de blamat și nu ea mă scosese 
atunci din sărite, ci, asistenta ei, ea era cea 
care tăia și spânzura în acea comisie, băga pe 
cine voia, cum voia, funcție de șpaga pe care o 
primea. După cinci ore de așteptare, am intrat, 
în sfârșit, și eu la comisie:

– Veniți la revizuire în data de… – o aud pe 
doamna dr. Bobâlcă.

– Doamna doctor – am întrerupt-o eu – nu 
mai vin la nicio revizuire, îmi dați acum certificat 
nerevizuibil, definitiv! 

 Bineînțeles că tot asistenta a sărit prima cu 
gura la mine:

– Da’, cine-oi fi tu, bă, de ai așa o pretenție?
Auzind-o pe nenorocită cum îmi vorbește, 

am simțit cum mi se urcă sângele în cap și m-am 
dezlănțuit:

– Da’ tu cine-oi fi, fă, nenorocita, dracului, 
de-ți bați joc de mine? Luate-ar mama dracului 
de javră ordinară ce ești! Stau ca vita afară și 
tu, timp de cinci ore, ai băgat pe cine-ai vrut, 
mi-a trecut rândul de zeci de ori. Pun pariu pe 
oricât că toate cele de aici sunteți handicapate, 
cu certificate și drepturile aferente! La caracter, 
sigur sunteți, că-n rest n-aveți nici pe dracu’! 
V-a luat mama dracului pe toate, nu plec de 
aici până nu-mi dați certificat definitiv, ce 
mama dracului mai vreți să vedeți la mine, că 
spasticitatea mi se accentuează pe zi ce trece? 
Acum și aici vreau acel certificat, altfel vă omor 
pe toate, nenorocitele dracului! 

ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUȚIONARE: 
APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI ( V )

S-au speriat toate, temându-se că voi face 
vreun AVC, mă ambalasem rău de tot. Aceeași 
javră de asistentă a chemat gardienii, poliția și 
toată direcția spitalului:

– Veniți la comisia de revizuire a 
handicapaților, e un nebun aici care vrea să ne 
omoare!

 În doar câteva minute, cabinetul s-a 
umplut, era puhoi de lume acolo. Ce s-a mai 
întâmplat? Spre cinstea lor, directorii spitalului 
mi-au dat dreptate, ba, l-au oprit și pe un 
dobitoc de gardian care voia să-mi pună cătușe 
la mâni! Și astfel am primit certificatul definitiv, 
fără revizuire, la care aveam 
dreptul de la bun început, 
întrucât boala mea era 
congenitală și fără leac.    

Îngroziți că pe zi ce 
trecea, România devenea 
tot mai mult o țară de 
handicapați, guvernanții cei 
deștepți au dat, trei ani mai 
târziu, o hotărâre de guvern 
care prevedea, printre altele, 
că drepturile prevăzute în 
Legea 53/1992 se acordă 
cu condiția ca handicapul 
să împiedice exercitarea 
profesiei sau a funcției, dând 
totodată dreptul directorilor 
de unități economice sau 
administrative să hotărască ei cui acordă 
aceste drepturi! Și astfel, m-am trezit în fața 
alternativei: ori funcția de șef de laborator, ori 
drepturile de persoană cu handicap! Ce m-a 
durut cel mai tare, a fost că această alegere 
mi-a fost solicitată insistent chiar de șeful meu, 
un om pe care îl apreciam:

– Da, măi, Mariane, așa este corect, ori una, 
ori alta! Păi, ce, tu vrei să le ai pe amândouă? 
– mi-a spus domnul Vârtej, spre marea mea 
dezamăgire. 

 Prevederea aceea era de o tâmpenie 
colosală. Pe lângă faptul că ea era aplicată de 
fiecare director cum îl tăia capul – nu aveau 
destule pe cap, guvernul îi transformase și în 
specialiști în medicina muncii! –, ea introducea 
o discriminare flagrantă între persoanele cu 
handicap, în sensul că erau ignorate total 
persoanele cu afecțiuni congenitale sau 
dobândite anterior angajării lor în muncă și care, 
prin merite personale, ajunseseră să ocupe 
niște funcții. În cazul meu, nu am fost numit 
în funcție, ci mi-am dobândit-o în urma unui 
examen și cum naiba s-a făcut că până atunci 
handicapul meu nu m-a împiedicat să-mi fac 
datoria în funcția pe care o aveam, iar de atunci 
înainte mă împiedica? O logică elementară ar 
fi trebuit să le spună unor cretini că, în mod 
normal, nicio întreprindere sau instituție nu 
menține în posturi persoane care nu-și fac 
datoria! Bineînțeles că am făcut un scandal 
monstru la Inspectoratul de Stat Teritorial 
pentru Persoanele cu Handicap și la Consiliul 
Județean Vâlcea, continuând la București, cu 
Inspectoratul de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap și cu Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale; abia în 1996 am reușit, în cele din urmă, 
să schimb acea hotărâre aberantă. 

Dar ceea ce mi-a spus domnul Vârtej atunci 
m-a durut, cu atât mai mult cu cât venea din 
partea unui om pe care începusem să-l apreciez, 
incidentul de la negociere fiind unul minor 
în comparație cu acele vorbe aruncate fără 
noimă. Ulterior însă, când Plăvițu și cu Roibu 
l-au marginalizat și hărțuit, punându-i numai 
și numai bețe în roate, ne-am apropiat foarte 
mult, devenind prieteni. A murit de inimă rea, 
bietul de el, iar autorii, cel puțin morali ai morții 
sale au fost Plăvițu și Roibu așa cum am mai 

spus. Mi-a părut tare rău după dânsul, fiindcă îl 
apreciam mult, în primul rând pentru faptul că 
nu se purta deloc cu nasul pe sus. Mă gândesc 
cu duioșie la el de câte ori îmi amintesc cum 
era să murim amândoi la întoarcerea dintr-o 
delegație la București. 

...Ninsese mult și el întârziase la Ministerul 
Industriilor, eu îmi terminasem treaba; când am 
plecat din capitală, se lăsase deja întunericul. 
Aveam ca șofer un tinerel cam nepriceput care, 
nemaiputând răzbi pe autostradă, a luat-o pe 
un drum județean, trecând prin sate pustii. 
Din când în când, ne dădeam jos și împingeam 

la mașina împotmolită 
în zăpadă. Știam că șeful 
meu e bolnav de inimă și 
mă temeam pentru viața 
lui. La rândul său, domnul 
Vârtej se temea și el pentru 
viața mea, doar eram și eu 
cum eram… La un moment 
dat, am înghețat amândoi 
bocnă; câmp cât vedeai cu 
ochii, totul alb în jur, nicio 
lumină, nici țipenie de om 
care să ne dea o mână de 
ajutor… Atunci am crezut că 
vom muri acolo, nu alta. În 
mașină, după ce am dârdâit 
o vreme sub privirile de 
bou înjunghiat ale șoferului 

– motorul era oprit, ne era teamă că se va 
termina benzina – ne-a apucat o amorțeală care 
devenea din ce în ce mai plăcută, aproape că 
nu mai simțeam nimic, parcă eram anesteziați. 
Deodată, domnul Vârtej a tresărit, sărind ca 
un arc, încât a atins capota mașinii cu capul. A 
deschis apoi repede portiera din față-dreapta 
unde stătea și a venit în spate lângă mine, 
începând să mă frece pe umeri, pe gât și pe 
spate, spunându-mi întruna:

– Fă-mi și tu la fel ...! Fă-mi și tu la fel…!
După ce ne-am mai revenit, domnul Vârtej 

i-a tras una după ceafă șoferului, spunându-i:                                       
– Ambalează cât poți, că noi împingem!
Și, cu ajutorul lui Dumnezeu,  am  reușit  să  

ieșim  în  autostradă. La kilometrul  36,  ne-am  
înfundat în restaurant – era trecut de ora 3 – 
și am băut până  la 6  dimineața,  vin  fiert  și 
coniac…

Bineînțeles că după 1989, am încercat și eu, 
ca toată lumea să devin om de afaceri, dar asta 
– nu că aș fi ținut eu neapărat, ci fiindcă am tot 
fost bătut la cap de către fostul meu coleg de 
liceu și de facultate George (Doru) Vochițu, care 
absolvise Secția „Materiale de construcții” și se 
căsătorise cu o slovacă venită să studieze chimia 
industrială la Iași. Când a început să se „strângă 
cureaua” în România, Gabriela n-a mai vrut să 
stea cu niciun chip în țara noastră și a plecat în 
Cehoslovacia, fiind urmată la câțiva ani de soțul 
ei, totul fiind făcut legal, firește după formalități 
îngrozitoare. După 1989, Doru și-a înființat o 
firmă de construcții în Cehoslovacia și i-a mers 
foarte bine cu ea, fiind căutat deoarece era 
serios și lucra foarte bine. Prin 1993, s-a întors 
în România, iar în 1994 am înființat împreună 
firma GM Internațional Srl, la al cărui obiect 
de activitate am trecut de toate, de la comerț 
și până la construcții. Și am purces la treabă. 
Doru cunoscând cele două limbi – slovacă și 
cehă, am devenit în scurt timp, reprezentantul 
exclusiv în România al firmei Kralowopolska, 
din Brno, Cehia, care era (și este încă) una 
dintre cele mai renumite uzine de utilaj chimic 
din lume (avusese loc între timp separarea 
Cehoslovaciei între Cehia și Slovacia). Am 
colindat singur ori împreună, de vreo două ori 
chiar și cu pictorul Titi Neacșu, luat colaborator 
de noi, toate uzinele de îngrășăminte chimice 

din România care fabricau uree (H2N-CO-NH2), 
intermediarul principal pentru obținerea ei 
fiind amoniacul (NH3), care, la rândul lui se 
obținea prin reformarea catalitică a metanului 
(CH4), cu adaus de aer (N2) într-o instalație 
specială numită „reformer”. Ei, bine, toate 
combinatele chimice colindate de noi aveau 
nevoie de reformere, dar nu aveau bani. Am 
aranjat cu cehii să fie plătiți în… uree. Între 
timp, în România a început marea nebunie a 
privatizărilor frauduloase, cărora, desigur, le-
au căzut pradă și combinatele de îngrășăminte. 
Așa că n-am reușit să vindem nici un reformer 
în România; ca intermediari ai afacerii, ar fi fost 
nevoie să facem o singură vânzare pentru ca și 
eu și Doru să devenim niște oameni bogați. 

Cu firma GM International am reușit 
să facem o singură afacere: să vindem trei 
vagoane de sodă calcinată (Na2CO3) celei mai 
mari fabrici de sticlă din lume, cea de la Teplice, 
în nordul Cehiei. Doru i-a plimbat timp de trei 
săptămâni pe Bălintescu – directorul Uzinelor 
Sodice Govora (USG), pe Croitoru – directorul 
comercial și pe directorul firmei Govcrest (o 
firmă de comerț exterior, înregistrată în Cipru 
cu participarea USG) pe la toate fabricile de 
sticlă din fosta Cehoslovacie. Precizare: firma 
Govcrest era și mai este încă „împănată” cu 
foști securiști. Bineînțeles că înainte de 1989, 
Cehoslovacia importa masiv sodă calcinată de 
la USG, produsul fiind o materie primă pentru 
obținerea sticlei, dar după – s-a ales praful de 
această afacere, ca de multe în România, de 
altfel. 

La Teplice, românașii noștri au avut parte de 
o umilință teribilă din partea directorului marii 
fabrici de sticlă de acolo. Discuțiile ajunseseră 
la faza negocierii prețului de vânzare a sodei 
calcinate către partenerul ceh. Nu-mi mai 
amintesc valorile exacte, dar să presupunem 
că partea română a spus la un moment dat că 
sub 610 USD/t nu mai poate scădea căci ar fi 
nerentabil pentru USG. Atunci directorul ceh a 
scos dintr-un sertar o ofertă din partea unui Srl 
din Râmnicu Vâlcea care, vindea aceeași sodă 
calcinată de la USG cu… 600 USD/t! 

Același director ceh i-a mai umilit încă o 
dată. Era ora 11:50 ziua. La 11:58 i-a invitat pe 
românași la fereastră și i-a rugat să se uite la 
porțile de intrare: la ora 12:00 fix, trei cisterne 
imense puse pe trailere și încărcate cu sodă 
calcinată din Germania, de la firma Bayer, 
tocmai intrau în fabrică. La ora 12:30 le-a arătat 
aceleași cisterne care părăseau fabrica. Atunci 
directorul ceh i-a întrebat pe românași:

– Dumneavoastră puteți fi la fel de 
punctuali, ținând cont că-mi trimiteți soda pe 
calea ferată? 

Precizez că o întreupere a alimentării cu 
sodă calcinată a unui sigur cuptor de sticlă de 
mare capacitate, echivalează cu un dezastru 
economic pentru fabrica respectivă.

Așadar, GM International a reușit, la un 
moment dat, să trimită în Cehia, la Teplice, trei 
vagoane cu sodă calcinată. Cum ne angajasem 
prin contract pentru o anumită zi și oră de 
livrare, ne-am apucat să urmărim trenul cu cele 
trei vagoane de la USG. O dată ni s-a spus că 
trenul a deraiat. Altă dată că s-a rupt osia de 
la unul dintre vagoanele noastre. Mai urma 
să ni se spună că roțile vagoanelor noastre 
deveniseră… pătrate! Bineînțeles că vagoanele 
noastre au ajuns la fabrica de sticlă din Teplice 
cu o săptămână întârziere! Directorul fabricii 
considerându-ne pe bună dreptate neserioși, 
a renunțat la afacerea cu noi. Evident că toată 
întârzierea livrării fusese aranjată de către 
securiștii de la Govcrest, pe-o mână cu Croitoru 
și Bălintescu.

(continuare în nr. viitor)
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

Cel mai de seamă ctitor de locașuri sfinte
din Țara Românească din secolul al XVI-

lea a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab
(1512-1521). Din Viaţa Sfântului Nifon, patri-
arhul Constantinopolului, întocmită de Gavriil
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din
Muntele Athos, aflăm despre acţiunea de ridi-
care de biserici reprezentative pentru spaţiul
românesc, iniţiată de acest mare voievod ridicat
din Scaunul Țării Românești la data de 23 ia-
nuarie 1512. Sub acest voievod s-a clădit cea
mai frumoasă dintre bisericile pământului
românesc: biserica mânăstirii de la Curtea de
Argeș. Elegant proporţionată, lucrată din mate-
rialede cea mai bună calitate, împodobită
bogat, ea a stârnit admiraţia contemporanilor și
poate fi considerată, pe drept cuvânt, printre
capodoperele arhitecturii din întreaga lume.

În vremea zidirii, biserica mânăstirii Argeșu-
lui era situată în partea de nord a orașului
Curtea de Argeș, la o depărtare de doi kilometri
de vechea așezare a Curţii Domnești, pe moșia
numită Flămânzești. Ea a fost ridicată pe ruinele
altei biserici mai vechi, care fusese sediul primei
mitropolii a Țării Românești, voievodul Neagoe
Basarab hotărând să ridice  în locul ei o biserică
extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai
clădise până atunci în ţară. Lucrările de con-
strucţie au început, probabil, în 1514 și au durat
mai mulţi ani. Pentru a realiza opera dorită,
Neagoe Basarab a făcut apel la o seamă de meș-
teri dintre care, după toate aparenţele , n-au
lipsit nici cei ce realizaseră pentru înaintașul
său, Radu cel Mare, minunata biserică a mână-
stirii Dealu de lângă Târgoviște, cu care ctitoria
domnească de la Curtea de Argeș are multe
însușiri comune. Unele relatări pretind că
Neagoe Basarab, care și-ar fi petrecut o parte

din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu-
pat între altele și cu supravegherea lucrărilor de
construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când
s-a întors în ţară, un meșter cu numele Manolli
din Niaesia, care lucra la Constantinopol.  Dacă
aceste știri sunt adevărate, atunci Manolli,
identificat cu meșterul Manole al legendei po-
pulare, ar fi mai degrabă un armean care lucra
la Constantinopol.

Sfinţirea solemnă a bisericii Adormirii Maicii
Domnului a Mânăstirii Argeșului a avut loc chiar
în ziua hramului, pe 15 august 1517, iar primul
egumen Iosif, a primit privilegiul – pe care îl vor
păstra și urmași săi- să ”facă liturghie cu be-
derniţă”, iar mânăstirea să aibă rang de ”arhi-
mandrie”, întocmai ca Tismana. Alături de
Patriarhul ecumenic Theolipt, au participat la
această ceremonie mitropoliţii de Serres,
Sardes, Midia și Mitilene, mitropoliţii și epis-
copii ţării, douăzeci de egumeni de la Muntele
Athos, precum și un mare număr de preoţi,
reprezentanţi ai clerului local. Descriind eveni-
mentul , Gavriil Protul, avea despre noua clădire
următoarele cuvinte entuziaste: ”Și așa vom
putea spune cu adevărat că nu este așa mare și
sobornică ca Sionul, carele îl făcu Solomon, nice
ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat
Justinian, iară cu frumuseţea este mai prea dea-
supra acelora”.

În anul 1654, adică la o sută treizeci și șapte
de ani de la ridicarea acestei biserici, arhidia-
conul Paul de Alep, fiul și însoţitorul patriarhului
Macarie al III-lea Zaim de Antiohia, în vizita sa în
Țara Românească, își exprima admiraţia faţă de
biserica de la Curtea de Argeș, pe care o consid-
era unică, oferind în același timp o descriere
exactă ”structurii și a decorului său, însoţită de
deslușirea unor simboluri numerice încifrate în
formele și în compoziţia arhitecturală”. Biserica
mânăstirii Argeșului, concepută de ctitor și ca o

biserică-mausoleu, menită să fie locul de
îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale, a
devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului,
fiind restaurată în anii 1875-1886 de arhitectul
francez Andrė Lecomte du No y.

Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care
a dat ţării unul din cele mai preţioase monu-
mente de arhitectură românească, după cum
afirma Grigore Ionescu în 1937, în a sa sinteză
”Istoria arhitecturii în România”, nu s-a mulţu-
mit cu o singură clădire, a cărei importanţă era
suficientă pentru a-i veșnici numele. El mai
pune să se zidească, aproape de sfârșitul dom-
niei lui, alte două biserici, a căror valoare, din
punct de vedere arhitectectonic, nu este cu
mult mai mică decât cea a monumentului de la
Argeș.

Prima dintre ele este biserica Mitropoliei din
Târgoviște, construită în întregime de Neagoe
Basarab, aceasta având opt turle. Din nefericire,
catedrala aceasta nu mai există. Printr-o sur-
prinzătoare neînţelegere, această vestită
mitropolie a ţării de la Târgoviște a fost demo-
lată în 1890 de către arhitectul Andrė Lecomte
du No y, în cadrul unui proces de restaurare, și
înlocuită cu un edificiu nou, care păstrează prea
puţin din structura celui ridicat la începutul se-
colului al XVI-lea. La două zile după sfinţirea
solemnă a bisericii mânăstirii Argeșului, adică la
17 august 1717, Neagoe Basarab hotărăște
mutarea Scaunului Mitropolitan al Țării
Românești la Târgoviște și ridi-
carea unei catedrale aici, aceasta
fiind sfinţită la data de 17 mai
1520. Ea va fi restaurată în 1645
de voievodul Matei Basarab. În
1821 a fost jefuită și avariată de
eteriști, dată după care procesul
de degradare a înaintat fulgeră-
tor, fapt care a condus la dărâ-

marea ei din temelii.
Cea de-a treia mare ctitorie a lui Neagoe

Basarab este biserica mânăstirii Snagov, situată
pe o insulă de pe lacul Snagov, la 40 km
depărtare de București. Construită între anii
1517-1521, această biserică introduce în
peisajul architectonic al Tării Românești un tip
nou de lăcaș, cel numit ”athonit”, adică înrâurit
de arhitectura religioasă de la Sfântul Munte
Athos. Tipul acesta reprezenta o biserică în
esenţă de structură cruce greacă înscrisă cu
puncte libere de sprijin, adică stâlpi sau coloane
care susţineu prin arce și prin pereţii laterali ai
naosului cele patru bolţi ce descriau în spaţiu
crucea, iar la întretăierea lor, prin intermediul
pandantivilor, se ridica turla. Acestui nucleu,
prezent în toate marile mânăstiri de la Muntele
Athos,i se adaugă, exact în dreptul zonei central
dominate de turlă, două abside laterale, menite
să adăpostească fiecare câte un grup de
călugări care cântau, psalmodiau sau recitau
alternativ textele prescrise pentru diferite tipuri
de slujbe. Biserica a fost pictată în 1563, prin
grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiul lui
Mircea Ciobanul.

La aceste mari ctitorii, se adaugă desigur și
biserica ”Nașterea Maicii Domnului” a Schitului
Ostrov de la Călimănești, ridicată în anii 1520-
1522 pe locul unei biserici mai vechi, din secolul

Ca în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat

lui Neagoe Basarab, voievod român care a dom-
nit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor de spiritualitate românească”
(Ediţia a IX-a).  Acesta s-a desfăşurat, nu ca anul

trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon-
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă-
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia
Driva, preşedinta Forumului Cultural al Călimă-
neştiului, a moderat această întrunire, unde au

participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017-
Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu
Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti

cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scriitor-
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”. Din
partea primăriei oraşului Călimăneşti a partici-
pat, şi a luat cuvântul,  Vasile Scârlea-profesor
de istorie, viceprimar..În sală am observat un
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Ostrov,
dar şi personalităţi de la Forumul Râmnicului
(Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în istorie-
secretarul general al Forumului Râmnicului) sau
din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu, poe-
tul Vasian Mircescu, comandorul în rezervă
prof. inginer-Gheorghe Gavrilă... 

NEAGOE BASARAB (1459-1521) 
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

† DANIEL: „BRANCUSI, SCULPTEUR ORTHODOXE” NECROLOG

DUMITRU VLĂDUȚ
 (1950-2018)

A încetat din viață, 
după o cumplită 

suferință, la vârsta de 68 de 
ani cunoscutul scriitor, critic 
și istoric literar, Dumitru 
Vlăduț (1950-2018), autor 
de volume, exegeze, 
studii, închinate civilizației 
franceze și celei românești, 
precum și profundelor 
legături, de veacuri, dintre 
cele două țări-surori, latine.

Dumitru Vlăduț s-a 
născut la 3 martie 1950, în 
localitatea Șirineasa, satul 
Ciorăști, județul Vâlcea. A 
absolvit școala elementară și Liceul Teoretic Băbeni, devenind 
student al Universității din Cluj (1968-1973) având colegi 
excepționali, originari-vâlceni, precum: Marian Papahagi, 
Constantin Zărnescu, Traian Dobrinescu, Gheorghe Voica, 
Petre Mihail, Viorel Ariton, adevărate talente creative, 
onorând prin cărțile și activitatea lor spațiul național, dar și cel 
natal și voievodal al Vâlcii.

La terminarea studiilor, Dumitru Vlăduț a fost invitatasistent 
universitar la catedra celebrului lingvist G I Tohăneanu de la 
Universitatea Timișoara; și certătător asociat al Filialei Timiș 
a Academiei Române (1973-1999), conferențiar la Facultatea 
de Drept și Administrație Publică a Universității „Tibiscus” din 
Timișoara (1999-2015), secretar științific și decan al acesteia.

   Dumitru Vlăduț a publicat următoarele volume, cărți 
și studii: „Teoriile simboliste românești” (1987); „Poetici 
simbolistice în România și Franța. Interferențe retorico-
stilistice” (1999); „Argumentări critice” (2010); „Noi ipostaze 
ale literaturii lui Ion Budai Deleanu” (2010); „Fragmentarium 
hispanic (2012); „Simbolismul poetic românesc. Atitudini, 
concepte, procedee” (2015); „Tranzația și incertitudinile 
limbii” (2015); a colaborat la „Dicționarul general al literaturii 
române”, „Dicționarul scriitorilor din Banat”, „Enciclopedia 
Banatului, Literatura” ș.a.

Din 2015, menținând legăturile spirituale cu spațiul 
vâlcean, a fost propus Senior editor la ziarul de cultură 
„Povestea vorbii 21”, colaborând cu articole de excepție... 
Printre alte idei, devenite, acum, profund simbolice, iată ce 
ne-a scris pe un autograf la ultimul său volum: „Cărți dintre 
veacuri”, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2017: „Cu prețuire 
această carte apărută în momente de dificultate pentru 
autorul ei, carte care ar fi bine să nu fie ultima. Timișoara, 28 
septembrie 2017. D. Vlăduț.”... 

 A fost ultima, onorate confrate Dumitru Vlăduț! Dumnezeu 
să te aibă în paza Sa!

Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
afirmă, în Prefața acestui volum, că ideea scrierii sale i-a venit 

în 2006, în timpul unei conferințe, la Universitatea de artă „George 
Enescu”, din Iași, intitulată „Materia sculptată – epifania luminii lui 
Dumnezeu. Spiritualitatea Ortodoxă, în opera lui Brâncuși”, expusă 
cu prilejul atribuirii titlului de Doctor Honoris Causa al acestei 
instituții. S-au structurat, apoi, alte eseuri, scrise la Centenarul 
Păsării Măiestre (1910); apoi, a urmat prima ediție, în 2014, la 
Ed. „Trinitas” – a Patriarhiei Române, iar astăzi, 2016, ediția a II-a, 
în română (și în franceză, pentru publicul și studenții europeni; și 
pentru Francofonie). Reluând ideile „artistului revoluționar Brâncuși 
– profet al artei moderne”, căutător al „profundelor esențe” și al 
„formelor-cheie”, Prea Fericitul Daniel afirmă un 
lucru fundamental: „prezența constantă a Credinței 
ortodoxe, în viața și opera sculptorului român”, deși 
el viețuia, ca emigrant, în sânul lumii occidentale 
(catolice). Faptul, ieșit din comun că a cântat, încă 
din studenție, în corurile bisericilor: Obedeanu, 
Mavrogheni, al Mitropoliei; și al Catedralei române, 
din Paris, unde a fost chiar salariat, diacon (1904-
1907). „Român tradițional, în suflet și apoi artist 
înnoitor şi universal, Brâncuși și-a păstrat propria sa 
identitate, deși a trăit printre străini!...”

Studiul BRANCUSI – SCULPTEUR ORTHODOXE, 
publicat într-o elegantă ediție, să o numim clar: de 
lux, pentru publicul european, este cel mai de seamă, 
ce s-a scris, până azi, despre tainica, unică legătură 
a „românului-creștinului Brâncuși – cu Ortodoxia, cu spiritualitatea 
veche, bizantină; și va trebui privit, ca atare, de istorici și de exegeții 
istoriei Artei; și de Brâncușologi. Iată câteva capitole excepționale, 
cumva „definitive”: spiritualitatea ortodoxă în viața și gândirea lui 
Brâncuși – Aforismele și textele sale. Jurnalul său de creație. Epifania 
Luminii Tatălui Ceresc. Imboldurile și motivațiile religioase, în 

La Jocurile Olimpice de iarnă 
organizate în stațiunea montană 

Soci din Rusia (2014), delegația României 
a fost reprezentată de 24 sportivi, printre 
care se număra și o vâlceancă. Este vorba 
de Marinela Mazilu, născută la Mihăești. 
Nu este pentru prima dată când fosta 
elevă a Colegiului Național „Mircea cel 
Bătrân” participa la o competiție de 
asemenea anvergură. În 2010, pe când 
avea doar 19 ani, Marinela Mazilu a fost 
singura reprezentantă din istoria României 
la această probă, la Jocurile Olimpice de la 
Vancouver (Canada). Performanța sa nu 
a fost neglijată. Constantin Bărzăgeanu, 
primarul comunei Mihăești (localitate de 
unde provine sportiva), a luat decizia de a-i 
înmâna, la întoarcerea în țară, o plachetă, 
în semn de recunoaștere și mulțumire 
pentru performanțele obținute.  

Marinela Mazilu (26 de ani) face o măr- 
turisire tristă: „În țară, când le zic oamenilor 
că voi concura la skeleton, 95% din ei nici 
nu știu ce e sportul ăsta“. Ce e skeletonul? 
O probă în care sportivul stă cu burta pe 
aparatul personalizat care cântărește între 
28 și 34 de kilograme. Potrivit regula- 
mentului, greutatea cumulată a 

Ansamblul monumental de la Tg. Jiu – Lumina universului liturgic, din 
Masa Tăcerii, Poarta sărutului, Coloana fără sfârșit. (Aici, întâlnim, 
ca subtitlu, o expresie, pe care regretatul scriitor bilingv clujean Miko 
Ervin ne-a spus-o, într-un interviu, în 2001; apoi a reluat-o în cartea 
sa ACASĂ, ÎN EUROPA: „Duceți-vă să vedeți tainele dumnezeiești, pe 
care Brâncuși le-a aprins, pe Jiu, la el acasă!...” Iar capitolul final este: 
„Arta – transfigurare a vieții și bucuriei sufletului”.

Nu este un secret, acum după Revoluția din 1989, odată cu 
noile libertăți de expresie, că Brâncuși s-a sacrificat pentru arta sa 
și cunoașterea, întru eternitate, a civilizației populare românești, 
tăinuită în sculptura sa, că trăia ca un eremit, iar când lucra la o 
nouă sculptură, se ruga, se purifica sufletește, postea, iar înainte 

de sfârșitul vieții, a spus familiei dramaturgului 
Eugen Ionescu: „Eu sunt foarte aproape de bunul 
Dumnezeu! Și nu îmi trebuie decât să întind o 
mână spre El, ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul 
Dumnezeu în Atelierul meu!...” De asemeni, a spus-o 
în mai multe ocazii că Atelierul (său) „este o filială a 
Mănăstirii Tismana”.

Ca un corolar al eforturilor mai multor instituții 
românești, în orașul studenției Prea Fericitului 
DANIEL, la Strassbourg, la sediul Parlamentului 
European, s-a inaugurat, în 2012 o versiune, în 
bronz, a sculpturii revoluționare Rugă (Rugăciunea), 
creată în 1907, la Paris, pentru Cimitirul „Dumbrava” 
din Buzău – inaugurare întru gloria (și memoria 
marelui artist român) – și pentru educația estetică.

Studiul CONSTANTIN BRÂNCUȘI – SCULPTEUR ORTHODOXE, 
eseu monumental, dar și album, rămâne cea mai importată 
viziune critică și de istoria artei, despre legătura tainică, profundă 
a sculptorului cu Orthodoxia, văzut grație chemării și misiunii Prea 
Fericitului, din interior, o contribuție esențială și definitivă.

Constantin ZĂRNESCU

skeletonului și cea a sportivului nu 
poate depăși 92 de kilograme. În timpul 
alunecării pe pistă, sportivul atinge și 
140 de kilometri la oră!  Maria (53 de 
ani), mama Marinelei, a zburat spre Soci, 
pentru a-și vedea, în premieră, fiica la 
lucru la un concurs internațional. În Rusia 
s-au dus ei trei: Maria, Marinela și fratele 
ei, Marinel (31 de ani, inginer agronom 
al Primăriei Mihăești, antrenor - jucător 
al echipei de fotbal A.S. Mihăești). „Eu și 
soțul meu ne-am luat din dragoste - spune 
Maria, mama Marinelei. După căsătorie, 
eu și soțul am construit o sanie mare cu 
care ne dădeam pe dealul de lângă casă. 
Ne dădeam cu „tancul”. Așa ziceam noi, 
fiindcă e o sanie uriașă. După ce s-a născut 
Marinel, el se juca tot timpul cu „tancul”, 
iar apoi i-a venit rândul Marinelei. Așa 
s-a îndrăgostit fata mea de skeleton”, a 
povestit doamna Mazilu. Ea are și acum 
acasă, în satul Buleta din Mihăești (județul 
Vâlcea), „tancul” care a făcut-o pe fiica ei 
sportivă olimpică. Fetița care n-a crezut 
în Moș Crăciun, jucându-se  cu „tancul“ și 
având și un frate mai mare cu aproape zece 
ani, Marinela a crescut în lumea băieților. 
„Marinel o lua la fotbal și avea grijă de 
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ea, când cobora cu sania de pe deal. Și 
acum îi zice, în glumă, că el a antrenat-o 
pentru skeleton”, a continuat mama 
Marinelei. Ea spune că datorită mediului 
în care a crescut și a sportului pe care îl 
practică, fiica ei a fost mereu diferită de al- 
te fete. „E mai băiețoasă. Nu cred că a avut 
mai mult de trei rochii. Umbla mereu în pan- 
taloni. Și niciodată n-a crezut în Moș Cră-
ciun, fiindcă pe când avea trei ani, fratele ei 
i-a zis că nu există așa ceva și că eu le aduc 
cadouri. 6.000 de euro costă cel mai ieftin 
skeleton. Prețul unui aparat mai perfor- 
mant poate depăși și 10.000 de euro.  

Felix SIMA, Cartea de la Mihăești -  
Documente și mărturii, Editura  Silviana, 
2016

16 februarie/2018


