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Se	pare	că	Romanii	de	Horezu	a	fost	vatra	istorică	a	întregii	așezări	a	Olteniei	de	sub	munte,	loc	pe	unde	au	trecut	și	romanii,	în	încercarea	lor	reușită	de	
a	cucerii	Dacia,	dar,	mai	târziu,	și	ungurii,	 în	 încercarea	lor	nereușită	de	a	cucerii	
Valahia....Din	ce	în	ce	mai	mult,	dovezile	istorice	se	scurg	către	noi	din	acele	perioade	
care	coincid	cu	existenţa	de	aur	a	Drumului	Sării,	care,	neândoielnic	duce	din	inima	

ţinutului	 oltenesc,	 Vâlcea-Ocnele	
Mari	 (Buridava)	 către	 Podul	 lui	
Apolodor	 din	 Damasc,	 de	 la	 Turnu	
Severin,	și	către	Columna	lui	Traian	
de	la	Roma.	Să	nu	uităm	că	Vâlcea,	
Episcopia	 Râmnicului	 s-a	 numit	
Noul	 Severin,	de	unde	 faptul	 că,	 și	
numai	 religios,	 Râmnicul	 sec.	 XIV,	
XV	 a	 fost	 capitala	 Ţării	 Româneș 	
abia	 închegate,	 vechia	 Valahie!	 Să	

nu	uităm	de	Schitul	Sfântului	Marelui	Mucenic	Procoopie	pe	temelia	căruia	Barbu	
Craiovescu	a	c torit	Mânăs rea	Bistriţa,	și	de	toate	bătăliile,	ulterioare,	duse	pe	
aceste	locuri	de	regii	Ungariei....În	semn	de	preţuire,	de	asemenea,	să	nu	uităm	că	
în	acest	vad	al	civilizaţiei	străvechi,	româneș ,	al	Vâlcii	de	sub	munte,	s-au	născut	și	
renăscut	arta	și	economia	Valahiei	și	mai	apoi	României	moderne...

DOCUMENTE	ISTORICE	EXCEPIŢIONALE	DESCOPERITE	LA	
HOREZU.	ROMANII	S-AU	LUPTAT	CU	DACII	LA...ROMANI!

Mihai	SPORIŞ		

Sâmbătă,	17	mar e,	2018.	Pentru	al	treilea	an,	consecu v,	la	Mănăs rea	Lainici	s-a	oficiat	parastasul	lui	Constan n	Brâncuși	
-16	mar e,	 1957,	 fiind	 data	 când	 sculptorul	 va	 fi	 trecut	 în	 lumea	
drepţilor!-,	 omul	 genial	 care	 a	 dus	 românescul	 în	 universalitate.	
După	căutările	mai	multor	ani,	într-un	periplu	pe	la	mănăs rile	din	
Oltenia	 și	Muntenia	 (într-un	 an,	 de	Bunaves re,	 la	 Cotmeana	 	 s-a	
oficiat	un	parastas	comemorând	acolo,	de-a	împreună,	pe	Brâncuși	
și	 pe	 Mircea	 Eliade!),	 evenimentul	 s-a	 statornicit	 la	 mănăs rea	
Lainici.	La	prima	descindere	a	organizatorilor,	în	anul	2016,	stareţul	
mănăs rii,	Ioachim	Pârvulescu,	a	constatat	că	aici	este	locul	potrivit	
pomenirilor anuale.
În	 inima	 trecătorii	 Bumbeș -Livezeni,	 acolo	 unde	 Jiul	 și-a	 tăiat	

calea	 între	 masivele	 Parâng	 și	 Vâlcan	 o	 mănăs re	 ţine	 aprinsă	
candela	 credinţei	 și	 este	 permanenţă	 în	 ruga	 sa	 către	 Dumnezeu,	
să	ne	ocrotească	viaţa	pe	cale	în	respectul	adevărului	de	noi	înșine,	
dobândit	 de	 la	 părinţii	 noștri,	 creș naţi	 dintru-nceput.	 Hărnicia	

obștei	de	monahi	se	vădește	în	chipul	frumos	al	lucrurilor	așezate	și	
mai	ales	în	seninul	privirilor	și	iubirea	cu	care	eș 	întâmpinat.
Autocarele,	 în	 trecere	 pe	 vale,	 opresc	 permanent	 să	 dea	

trecătorilor	un	moment	de	liniște	sufletească	și	regăsire	personală.	
În	dimineaţa	acestei	zile	curtea	mânăs rii	se	umpluse	de	copii.	Un	
freamăt	 de	 minunare	 și	 curiozitate	 se	 revărsase	 printre	 cocărăii,	
ves nd	și	ei	primăvara.

Petre	CICHIRDAN

Compoziţie	foto	P.	Cichirdan



CONSTANTIN BRÂNCUȘI A FOST POMENIT LA MĂNĂSTIREA LAINICI
(Urmare din pag. 1)

Aflăm că au venit aici, special, de la Drăgăşani. O bună 
cuvinţă- bine îndrumată de conducătorii grupului, sigur dascălii 
lor!, inducea o pioşenie naivă. Gesturile mimetice, dar cu o 
solemnitate evidentă, întrebările şi răspunsurile în şoaptă, 
semnul crucii, sărutarea icoanelor sunt dovezile unor exerciţii 
sincere ale trăirii experimentate cu convingere. Aprind lumânări, 
scriu pomelnice, cumpără suveniruri, îşi fac fotografii pentru 
aducere aminte. La plecare drumul li se întretaie cu alt grup, 
care le ia locul. Ritualul noilor veniţi pare aidoma cu al celor 
plecaţi. Locul impune un respect special şi toate zburdălniciile 
se transformă în solemnitate şi trăire minunată, credem, adânc 
lucrătoarea în firea tânără.

În această roire de tinereţe ne-am aflat, cei veniţi pentru 
comemorarea lui Constantin Brâncuşi, la împlinirea celor 61 
de ani de la trecerea sa în veşnicie. În faţa înnoitei biserici, 
cu trei cruci aurind cerul, ne-am adunat cei veniţi cu rostul 
pomenirii. Gorjeni, vâlceni, hunedoreni, bănăţeni, sibieni, 
argeşeni, bucureşteni – dintre cei cărora le vom fi descifrat locul 
sălăşluirii!-, ne-am dedat la o înfrăţire imediată, în aşteptarea 
celor întârziaţi şi a momentului oficierii parastasului. În ambianţa 
sonoră a liturghiei, în plină desfăşurare, grupul nostru a crescut 
continu. Organizatorii au venit cu gorjenii din Peştişani, Târgu 
Cărbuneşti, Târgu Jiu, Bumbeşti, Godineşti, în rândurile lor cu 
primarii (Pestişani şi Bumbeşti!). Numim aici câţiva oameni care 
au urnit, de multă vreme, pomenirea anuală a sculptorului : Ion 
Mocioi, Moise Bojincă, Ștefan Stăiculescu (între timp stabilit 

în Vâlcea!), pe cei ce slujesc în instituţia „Centrul Brâncuşi”: 
Adina Andriţoiu, Sorin Lory Buliga. Apar şi cei din Petroşani, 
venind pe acelaşi drum pe care se va fi transportat piatra şi 
romboedrele coloanei, neceasare realizării de către sculptor, la 
Târgu Jiu, a Ansamblului „Calea Eroilor” , dedicat eroismului din 
marea bătălie a … Jiului. Timişorenii sosiţi şi ei, ne vor fi amintit 
că generalul Ioan Dragalina, cu monumentul eroismului său în 
vecinătatea Mănăstirii Lainici, este bănăţean din Caraş, şi un 
simbol pentru eroismul acelei bătălii, căruia Brâncuşi i-a conceput 
Ansamblul. Nu lipsesc nici reporterii înarmaţi cu camere de luat 
vederi, aparate de fotografiat şi foarte multe întrebări. Adună 
cu sârg imagini, informaţii şi sunt cu toţi ochii pe eveniment să-l 
poată duce, autentic, în ţara cea mare,  ca pe o posibilă mărturie 
că în anul centenar sunt atâtea feluri de-a ne arăta unitatea şi 
acţiunea… împreună.

După liturghie s-a oficiat parastasul lui Constantin Brâncuşi. 
Soborului, condus de stareţul mănăstirii, i s-a adăugat şi părintele 
Nicolae State-Burluşi, venit special de la Râmnicu Vâlcea. Luările 
de cuvânt, din faţa altarului, au urmat după o lungă expunere, 
lămuritoare, făcută asupra vieţii şi operei sculptorului de către eru- 
ditul stareţ al mănăstirii care şi-a asumat această datorie de o- 
noare pentru marele român Constantin Brâncuşi. Apoi profeso- 
rul Moise Bojincă va fi coordonat intervenţiile celorlalţi, pentru 
transmiterea mesajelor, conotarea evenimentului, adresarea mul- 
ţumirilor cuvenite organizatorilor, etc. Toate regiunile prezente, 
prin „ambasadorii” lor, au semnificat nesfârşirea iubirii lor pen-
tru sculptorul comemorat. Timişorenii au purtat şi mesajele, pri- 
mite special, din Australia şi Canada şi ni le-au adeverit ca pe o 

dragostea universală, constatată şi printr-o evidenţiere statistică, 
de Ștefan Stăiculescu. Vâlcenii, reprezentând mai multe asocia-ţii 
(Forum, Seniorii, Cultul Eroilor, Cercul de la Râmnic) au mulţu-mit 
organizatorilor, şi-au arătat permanenta disponibilitate întru cins- 
tirea spiritului românesc, manifest prin marile sale personalităţi.

În plin calendar al anului centenar, în inima unei trecători, 
în locul unde eroismul îşi are monumentul şi sfinţenia este o 
stare accesibilă oamenilor, l-am pomenit pe Constantin Brâncuşi. 
Acum, aici poetul Nicolae Dragoş va fi sintetizat importanţa 
trăirii unor astfel de momente, pentru poporul nemuritor cum 
ne aflam şi noi, încă, dar cu certitudinea unor şuvoaie tinere ce 
ne vor urma. Trăind duhul moştenit, cinstind mesagerii trimişi de 
Dumnezeu la soroc, dăinuim dincolo de timp, s-ar fi spus, cu alte 
cuvinte acolo. 

A urmat agapa, într-o voroavă devălmaşă, dar în armonia 
iubirii frăţeşti. Parte dintre cei prezenţi în faţa altarului şi la 
agapă au continuat mărturisirile la vernisarea a trei expoziţii, 
în Sadu-Gorj, unde tema centenarului a predominat. În ceea 
ce ne priveşte, fiind aici în numele Cercului de la Râmnic, am 
închis rotundul cu două trecători. Dimineaţa, în inima trecătorii 
Jiului, ţineam momentul de reculegere în faţa monumentului 
ridicat generalului Ioan Dragalina, iar spre seară la Câineni, pe 
Valea Oltului, ne-am amintit de generalul David Praporgescu, 
lăngă monumentele care îi consemnează eroismul, de-o  parte 
şi de alta a bătrânului Pons Vetus, arcuit peste un Olt tulbure 
şi nervos, venind dinspre supărările secuieşti. Depunem câteva 
mărturii, despre această pomenire specială şi despre încercuirea 
noastră prin inima trecătorilor.

Paul REZEANU 
                                 

Despre Brâncuşi s-au spus multe şi s-a 
scris enorm. Mii,zeci, sute de mii de 

pagini. Dumnezeu ştie câte. Au scris 
mulţi. Și chemaţi şi nechemaţi. Dar, de regulă 
după ureche. S-ar părea că despre marele 
sculptor s-a spus şi s-a scris mai tot. Da, dar 
ce s-a ştiut s-a scris, ce nu, s-a presupus, s-a 
inventat. Și lucrul acesta l-au făcut nu numai 
„brâncuşiologii de ocazie”, impostorii, ci şi unii 
cercetători de renume. Să vedem deci câteva 
momente mai puţin cunoscute din biografia 
lui Brâncuşi şi să facem câteva rectificări.   Se 
ştia astfel că în vara anului 1897 Brâncuşi a fost 
trimis timp de două luni să lucreze la o fabrică 
de mobilă din Viena. Se ştia, de asemenea, că 
la Viena a plecat singur cu vaporul pe la Turnu 
Severin, că acolo a lucrat la un anume Herr Roth 
şi ca sfârşit i s-a eliberat un certificat. Nimeni nu 
şi-a pus vreo întrebare asupra acestei călătorii, 
toţi biografii au relatat sec doar faptele. Noi ne-
am pus însă o serie de întrebări şi le-am căutat 
răspunsurile.  Prima întrebare pe care ne-am 

DATE NECUNOSCUTE ȘI RECTIFICĂRI ÎN BIOGRAFIA  
LUI CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Brâncuşi  - Școala de Arte Frumoase București 
(cel cu pălărie şi papion)

pus-o a fost deci: Brâncuşi a plecat singur la 
Viena fără să ştie un cuvânt în limba germană? 
Au urmat alte întrebări: cine l-a propus, l-a ales 
să plece în străinătate: apoi, avea nevoie de 
paşaport, îi trebuiau bani de drum ş.a. Oricum, 
în vara anului 1897 Brâncuşi avea împliniţi 
21 de ani, deci i se putea elibera paşaport. 
Întâmplarea a făcut să descoperim că pe aceeaşi 
stradă unde el era elev trecut în ultima clasă 
se afla consulatul austriac din Craiova. Acum, 
şcoala se află la nr.11, iar consulatul se afla la 
nr.6. Deci, aproape vizavi. Până la noi nimeni n-a 
ştiut lucrul acesta. Consultând catalogul clasei 
lui Brâncuşi, am constatat că mai toţi profesorii 
săi, dacă nu chiar toţi, erau austrieci, în afară 
de director care era român. Presupunem că 
aceştia vorbeau între ei şi adesea se adresau 
elevilor în limba germană. Mai mult, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea la Craiova trăiau 
mulţi meseriaşi austrieci şi germani. În oraş 
funcţiona o şcoală germană, exista o biserică 
evanghelică etc. De asemenea, presupunem că 
înainte de a deveni elev la Școala de Meserii, ca 
băiat de prăvălie sau mai ştim noi cum şi când, 
Brâncuşi să fi intrat în contact cu vorbitori de 
limba germană, aşa că e posibil să fi învăţat încă 
de pe atunci câteva cuvinte în această limbă. 
Câteva. La şcoală a mai învăţat, în mod sigur, 
ceva germană, astfel că unul dintre profesorii 
săi a avut încredere în el şi l-a propus să plece 
la Viena. Cum Brâncuşi era bursier, n-avea deci 
bani nici de drum, nu putea să se descurce cu 
eliberarea paşaportului. A fost ajutat. Aşa a 
ajuns în vara anului 1897 la Viena.  

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. La Școala 
Naţională de Arte Frumoase din Bucureşti, 
Brâncuşi a avut profesor de sculptură Pe 
Vladimir Hegel şi profesor de anatomie artistică 
pe doctorul Dimitrie Gerota. A fost apropiat de 
ambii şi ambii erau vorbitori de limba germană. 
După terminarea şcolii, când Brâncuşi urma 
să se hotărască unde să-şi continue studiile, 
presupunem că atât Vladimir Hegel cât şi 
Dimitrie Gerota l-au îndrumat spre Munchen. 
La acestea, credem, s-a adăugat şi sfatul 
sculptorului Frederic Ștorck, care era doar 
cu câţiva ani mai în vârstă ca el şi cu care, de 

asemenea, era în relaţii prieteneşti. În plus, la 
Munchen se afla şi îşi continua studiile fostul său 
coleg şi prieten Petre Neagoe. Brâncuşi spera 
să-l întâlnească, să-l ajute, să-l îndrume. Deci, 
pe lângă limba germană, în care cât de cât se 
descurca, Petre Neagoe era încă un motiv care 
să-l determine să opteze pentru Munchen. 

De Paris, ce să spunem. Rămânea vag în 
rezervă. Limba franceză îi era total străină, 
iar singura sa cunoştinţă era prietenul Daniel 
Poiană, plecat cu aproape un an înainte şi 
despre care nu ştia cum se descurcă sau cum 
putea să-l ajute.

A mers deci la Munchen cu trenul. De bani 
de drum făcuse rost prin vânzarea câtorva 
exemplare ale Ecorcheului făcut cu doctorul 
Gerota (Deci povestea cu plecatul pe jos la 
Paris a căzut…). Că la Munchen nu i-au ieşit 
socotelile, aceasta-i altă problemă. El a sosit aici 
în ultima parte a lunii mai, şcoala urma să intre 
în vacanţa de vară, cu Petre Neagoe nu se ştie 
dacă s-a întâlnit, banii îi erau pe terminate… Ce 
era să facă ? S-a hotărât atunci să plece la Paris. 
La început pe jos, iar de la Luneville cu trenul.                                                                           
O altă problemă care trebuie lămurită este 
aceea a satisfacerii stagiului militar redus. În 
toate monografiile publicate autorii n-au prea 
ştiut cum să explice acest episod. Să încercăm 
deci să descurcăm lucrurile.      

Brâncuşi a absolvit Școala Naţională de Arte 
Frumoase din Bucureşti în vara anului 1902. În 
toamnă, la 24 septembrie, i s-a eliberat Diploma 
de absolvire. Satisfacerea stagiului militar 
era obligatorie şi se executa după  absolvirea 
studiilor. Cum Brâncuşi a fost un student 
tomnatic, recrutase de mult şi se prezentase 
desigur, în câteva rânduri, la comisariat pentru 
a-şi amâna satisfacerea stagiului militar. După 
absolvirea şcolii a trebuit să-şi rezolve această 
problemă. Avea aproape 27 de ani. La 15 ianuarie 
1903, la Craiova, a fost încorporat ca soldat 
cu termen redus, la Regimentul „26 Rovine”. 
Probabil şi mai mul ca sigur, era singurul soldat 
în această situaţie. Situaţia era stânjenitoare 
atât pentru Brâncuşi cât şi pentru ofiţeri. 
Întâmplarea a făcut ca în acea perioadă medicii 
şi corpul sanitar din Bucureşti să dorească să 

ridice un bust generalului doctor Carol Davila. 
Profesorul, doctorul Dimitrie Gerota şi fostul 
său coleg de studii, Jean Al. Steriadi, au venit 
atunci cu sugestia ca Brâncuşi să fie acela care 
să-l execute. S-a cerut deci detaşarea acestuia 
la Bucureşti. În schimb, Brâncuşi a fost scutit 
de orice obligaţii militare. Înţelegerea a fost 
astfel benefică pentru ambele părţi. Sculptorul 
a rămas în evidenţa Regimentului „26 Rovine” 
din Craiova până la15 ianuarie 1904, când a fost 
lăsat la vatră.                   

Ciudat ni se pare şi faptul că partea cea mai 
„cercetată” şi ca atare cea mai „cunoscută” a 
biografiei lui Brâncuşi se referă, indiscutabil, 
la anii săi de tinereţe. V. G. Paleolog a şi scris, 
în acest sens, o carte, Tinerețea lui Brâncuși. 
Perioada respectivă se referă deci, mai ales, la 
anii trăiţi la Craiova şi se încheie  cu „plecarea 
lui pe jos la Paris”. Accesul la „Arhiva Brâncuşi”, 
în 2001, a scos însă la lumină o serie de date 
noi şi a dezvăluit că unele din datele intrate 
în conştiinţa publică nu sunt adevărate, sau 
că au fost fabricate. Astfel, printre altele, în 
Brâncuși inedit.  Însemnări și corespondență 
românească, Doina Lemny şi Cristian Robert 
Velescu publică trei încercări de schiţe 
autobiografice al sculptorului. În toate se arată 
clar că atunci când Brâncuşi a venit la Craiova, 
în martie 1889, s-a angajat mai întâi „garson 
la cafeneaua lui Troceanu aflată la poarta 
de vest a oraşului, la Bariera Severinului”. 
Aspect necunoscut. S-a angajat apoi, după 
câteva luni, la Ion Gheorghiu, la care a rămas 
„până în iunie 1890”, când s-a angajat la Petre 
Rucanu, care avea cârciumă în faţa gării…” Alt 
aspect necunoscut. Ba mai mult, în toate cele 
trei schiţe autobiografice nu apar numele şi 
cârciuma „fraţilor Spirtaru. Cum de aceştia s-a 
făcut mare caz, suntem acum în situaţia de a-i 
şterge din biografia sculptorului.          

În goana de a publica cât mai multe date 
despre „părintele sculpturii moderne”, unii 
biografi au ajuns să „descopere” şi să publice 
până şi fotografia Vioara lui Brâncuși, sau alta, 
Brâncuși pe prispa casei părintești cântând la 
contrabas. Să fim serioşi. Timp de opt decenii 
nimeni n-a ştiut ce s-a întâmplat cu Vioara 
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Brâncuși,	iar	acum	e	descoperită!	Sau,	cealaltă	
fotografie,	 altă	 „găselniţă”,	 Brâncuși	 cântând	
la	 contrabas.	 Ș a	 oare	 sculptorul	 	 să	 cânte	 la		
contrabas	sau	se	făcea?	E	 îmbrăcat	 în	costum,	
are	pălărie	pe	cap,	dar	este	desculţ	!	Mai	mult,	
nu	așa	arată	o	casă	din	Gorj,	ci	mai	de	grabă	de	
mahala	de	oraș.	Apoi,	ce	fotograf	să	fi	fost	acela	
care	a	ajuns	la	Hobiţa	în	primii	ani	ai	secolului	al	
XX-lea	și	să-și	fi	îndreptat	obiec vul	aparatului	
asupra	 ciudatului	 cântăreţ	 la	 contrabas?	 Nu.	
Categoric,	 cel	 din	 fotografie	 nu	 este	 Brâncuși.	
Și	 fiindcă	 tot	 suntem	 la	 capitolul	 fotografii	
poate	 că	 e	 cazul	 să	 ne	 oprim	 privirea	 câteva	
clipe	și	la	cele	care	indiscutabil	sunt	auten ce.	
As el	 Brâncuși	 apare	 în	 mijlocul	 colegilor	 săi	
de	 la	 Școala	 Naţională	 de	 Arte	 Frumoase	 din	
Bucureș 	 și	 chiar	 la	 cea	 din	 Paris.	 În	 toate	
el	 apare	 bine	 îmbrăcat,	 poartă	 costum	 sau	
redingotă,	 lavalieră	 sau	 papion,	 gambetă	 pe	
cap	și	e	încălţat	în	ghete	fine.	Nu,	acesta	nu-i	un	
sărăntoc,	un	student	care	își	duce	existenţa	de	
azi	pe	mâine.	Mai	mult,	încă	din	1906,	la	Paris,	
îl	găsim	făcându-și	cărţi	de	vizită	cu	adresa	clară	
pe	ele	și	chiar	 ilustrate-vederi	cu	imagini	după	
lucrările	 sale,	 care	 se	 vindeau	 la	 chioșcuri.	 Pe	
unele	 Brâncuși	 a	 scris	 câteva	 cuvinte	 și	 le-a	
trimis	la	prieteni	în	România.		
O	 fotografie	 care	 odată	 publicată	 s-a	

bucurat	de	o	notorietate	deosebită	a	fost	aceea	
in tulată	 „Brâncuși	 la	 drum	 spre	 Paris”.	 Toată	
lumea	 a	 adoptat-o,	 dar	 nimeni	 n-a	 privit-o	 cu	
atenţie.	Da,	dar	adică	cum,	Brâncuși	e	surprins	
la	 drum	 spre	 Paris,	 dar	 e	 îmbrăcat	 ca	 turist	
german?	 Realitatea	 este,	 deci,	 că	 Brâncuși	
sfătuit	 de	 doctorul	 Gerota	 a	 făcut	 fotografia	
înaintea	 plecării	 din	 Bucureș .	 Iată-l	 as el	
îmbrăcat	 într-un	 costum	 recuzită	 de	 studio:	
haină	lungă	și	largă,	pantaloni	bufanţi,	ghete	din	
piele	fină	și	jampiere.	În	spate	poartă	un	rucsac,	
probabil	 pentru	 obiecte	 de	 strictă	 necesitate,	
iar	 în	 mâna	 stângă	 ţine	 un	 „Alpentsock”.	 Pe	

Csaky	E	POE

Eveniment	social	cultural	de	maximă	importanţă	în	judeţul	Vâlcea	ce	a	avut	loc	între	02	și	04	mar e!	Liberi	și	nesiliţi	
de	nimeni,	cu	par cipare	extrem	de	ridicată	(mo v	pentru	care	
organizatorii	trebuiesc	felicitaţi)	din	toată	ţara,	fiecare	pe	cont	pro-
priu,	patrusprezece		formaţii	atestate	în	orientare	turis că	s-au	
întâlnit	în	viitoarea	staţiune	de	renume	european,	Băile	Govora	
(actual	se	pregătește	să	devină,	fiindcă	a	fost!),	care,	nouă,	ne	adu-
ce	mereu	cu	plăcere	aminte	de	preotul	geniu	adamic,	„homo	fa-
ber”	și	„religiosus”,	Gheorghe	Petre	Govora;	de	pictorul	Sorin	Herme-
neanu,	pictorul	Vasile	Hurjui	și	de	scriitorul	Constan n	Deaconu...	
și	de	prezenţa	deja	europeană	a	poetului	Valen n	Dolfi!	
Întâlnirea	de	la	Govora	a	arătat	că	există	o	pătură	în	societatea	

noastră	foarte	bine	cernută	în	purtări	și	sen mente	alese,	prietenia	
veșnică	cu	muntele-fiind	sloganul	acestor	întâlniri-concursuri,	a	
acestei	generaţii	între	35-45	de	ani,	pătură-generaţie,	care	nu	ţine	
cont	de	moda	poli că	a	contemporaneităţii,	desigur,	atemporală	
în	imoralitatea	ei	de	a	fi	în	toate	și	 în	tot	ce	mișcă	în	ţara	asta-
precum	 cândva	 un	 par d	 unic	 în	 această	 societate;	 generaţie	
aparte,	 fără	apetenţă	 la	poli că!	Poli că	care	pe	zi	 ce	 trece	se	
în nde	 ca	 râia	 asupra	 întregii	 societăţi	 și	 nimeni	 nu	 plătește	
pentru	asta!	Întâlnirea	de	la	Govora	nu	a	fost	una	colocvială,	cum	
ne	așteptam,	după	cea	din	noiembrie	anul	trecut	de	la	Voineasa;	
aceasta	aducând	mai	mult	cu	o...liră!	 Întâlnirea	de	 la	Govora	a

fost	 una	 de	 cunoaștere	 turis că	 și	 de	manifestare	 culturală,	 a
par cipanţilor,	în	cadrul	acestei	manifestări,	aceș a	dorind	să-și
etaleze	talentele	în	artele	fotografiei,	graficei,	caricaturii,	cânte-
cului	și	ale	poeziei;	teatrului	și	afișului...Desigur	în	toate	acestea	
trebuia	să	se	arate	dragostea	pentru	munte,	ecologie,	prietenie!	
A	predominat	muzica	de	grup,	gen	brigada	ar s că	de	odinioară,	
bunînţeles,	din	care	a	dispărut	 cri ca	 și	 autocri ca,	autocri ca	
mai	mult!	exceptând	secvenţa	din	finalul	momentului	muzical	al	
formaţiei	„Călăuza	3+1”	-	un	veritabil	moment	de	muzică	bună!	
purtând	 marca	 lui	 Ionel	 Erimia...Să	 remarcăm	 și	 prezenţa	 la	
spectacolul	concurs	a	Mădălinei	Amon	din	formaţia	„Pelendava”!

LIRA	BUILA	VÂNTURARIŢA	-	GOVORA	2018	
-	EDIŢIA	XXXVIII	-

Ce	a	apreciat	toată	lumea	a	fost	că	primarul	Govorei,	Mihai	
Mateescu,	și-a	manifestat	prezenţa	tot	 mpul,	atât	la	spectacolul	
care	s-a	produs	pe	scena	celebrului	cinematograf	din	frumosul	
parc	al	Govorei,	cât	și	a	doua	zi	la	gala	de	premii-real	spectacol!	
Parc,	 care	 găzduiește	nemaipomenita	 construcţie	Hotel	 Palace	
„construit	 în	 perioada	 1911-1914	 dupa	 planurile	 arhitectului	
Ernest	 Doneaud,	 sub	 conducerea	 inginerilor	 Puklicky	 și	
Brătescu.	 Arhitectura	 îmbina	 armonios	 s lul	 rococo,	 baroc,	
clasic,	 renascen st	 cu	elemente	decora ve	ale	 s lului	 popular	
românesc”	(wiki,	09	03	18).

cap	 are,	 în	 fotografie	 nu	 se	 vede	 prea	 clar,	 o	
căciuliţă	 sau	 o	 pălărie	 cu	 boruri	 foarte	 mici.	
Poartă	barbă,	neagră	și	privește	înainte.																	

Nelămurite	sau	mai	puţin	cunoscute	au	fost	
și	 perioadele	 din	 mpul	 Primului	 și	 celui	 de	
Al	 Doilea	 război	Mondial.	 Cu	 ajutorul	 Nataliei	
Dumitrescu	 și	Daţiunii	 Brâncuși	 le-am	 lămurit	
în	 mare	 măsură.	 Nu	 ne	 oprim	 însă	 asupra	
subiectului.	Interesantă	de	remarcat	ni	se	pare	
însă	 schimbarea	 poziţiei	 sculptorului	 faţă	 de	
Germania.	 Devenit	 filofrancez,	 întrucât	 trăia	
de	ani	buni	la	Paris,	Brâncuși	și-a	păstrat	totuși	
s ma	 și	 preţuirea	 faţă	 de	 cultura	 poporului	
german.	 Începerea	 Primului	 Război	 Mondial	
și	 mai	 ales	 bombardarea	 Parisului	 de	 către	
nemţi	 i-au	schimbat	poziţia	 faţă	de	Germania,	
ca	 ţară.	 În	 1930,	 când	 îl	 cunoaște	 pe	 Petre	
Pandrea,	 care	 venea	de	 la	 Berlin,	 ca	 diplomat	
român,	 și-i	 propunea	 o	 expoziţie	 personală	
în	 capitala	 Germaniei,	 Brâncuși	 a	 vorbit	 cu	
plăcere	cu	acesta	 în	„limba	germană,	 franceză	
și	 oltenește”.	 Dar	 expoziţia	 a	 refuzat	 s-o	 facă.	
Apoi,	când	a	început	Al	Doilea	Război	Mondial	
și	Franţa	a	fost	ocupată	de	Germania	hitleristă,	
Brâncuși	 care	 era	 un	 ar st	 modern	 și	 deci	
neagreat	 de	 ocupant,	 a	 refuzat	 categoric	 să	
părăsească	Parisul.	Risca?	El	spera	că	nu,	spera	
să	 se	 descurce,	 să	 n-aibă	 probleme.	 Și-ntr-
adevăr,	n-a	fost	niciodată	deranjat		de	hitleriș .	
Pentru	 ei,	 bătrânul,	 ciudatul	 ar st	 româno-
parizian	n-a	existat.	 																																																																																
Ul mii	zece	ani	de	viaţă	ai	lui	Brâncuși	sunt	

complicaţi,	greu	de	descris.	Dintre	cele	peste	20	
de	persoane	care	l-au	cunoscut	pe	sculptor	și	cu	
care	am	stat	de	vorbă,	s-au	detașat,	indiscutabil,	
V.	 G.	 Paleolog	 și	 sculptorul,	 profesorul		
Constan n	Antonovici.	Dar	dacă	V.	G.	Paleolog	
a	 improvizat,	 a	 spus	multe	 lucruri	 pe	 care	 nu	
putem	să	punem	bază,	Constan n	Antonovici	a	
fost	o	adevărată	mină	de	aur.	De	al el,	acesta	
l-a	cunoscut	mai	bine	pe	Brâncuși,	iar	amin rile	

sale	erau	mai	bogate	și	mai	recente,	nu	au	fost	
sărăcite	și	estompate	de	trecerea	 mpului	ca	în	
cazul	lui	Paleolog.	Când	Antonovici	l-a	cunoscut	
pe	sculptor,	Brâncuși	împlinise	vârsta	de	70	de	
ani.	Îmbătrânise,	nu	mai	era	el	cel	de	altă	dată,	
lucra	mai	puţin,	ca	să	nu	spunem	că	mai	mult	
se	 făcea	 că	 lucrează.	 Era	 neplăcut	 marcat	 de	
vârstă,	 era	nervos,	devenea	 tot	mai	dificil,	 tot	
mai	greu	de	suportat.	Trecea	printr-un	moment	
de	cumpănă,	nu	mai	era	bărbatul	 viril	 care	 se	
ș a	și	faptul	acesta	îl	chinuia	cumplit.	Dar	lucrul	
cel	mai	neplăcut,	care	nu-i	da	zi	de	zi	pace,	era	
situaţia	patriei	sale	natale,	ocupată	de	armata	
sovie că,	ce	i-a	„adus	pe	comuniș 	la	putere”.	
Dacă	 subiectul	 era	 a ns	 în	 convorbiri,	 și	 nu	
putea	să	nu	fie	a ns,	se	enerva,	îl	făcea	să	nu	te	
mai	poţi	înţelege	cu	el,	un	potop	de	înjurături,	
îi	vene	să	de	cu	barda	 în	Dumnezeu…	Și	asta	 i	
se	 întâmpla	 lui,	omul	care	n-a	făcut	poli că	 în	
viaţa	lui	și	care,	nu	făcea	nici	acum.	Dar	veș le	
rele	din	ţară	veneau,	veneau,	erau	tot	mai	dese,	
mai	 neplăcute	 și-l	 dureau…	 Naţionalizarea,	
arestări,	 cote,	 canal,	 ţara	 devenise	 un	 lagăr…	
Pe	de	 altă	parte,	 în	România	 avea	prieteni,	 în	
ea	se	aflau	anii	săi	de	 nereţe,	ani	cu	amin ri	
nostalgice.	 Și,	 ca	 să	 fim	 drepţi	 regimul	 poli c	
din	 ţară	 îl	 respecta,	 îl	 aprecia.	 Lucrările	 sale	
au	 fost	 introduse	 de	 la	 început	 în	 expunerea	
permanentă	 a	 Muzeului	 Naţional	 de	 Artă	
din	 Bucureș ,	 iar	 în	 1950,	 când	 s-a	 înfiinţat	
Uniunea	 Ar ș lor	 Plas ci	 din	 România	 a	 fost	
făcut	 membru	 deplin.	 Toate	 acestea	 nu	 l-au	
făcut	însă	să	uite	și	nici	să	ierte	regimul	poli c.	
Prietenii	 i-au	 sugerat,	 că	 o	 călătorie	 oficială	
sau	par culară	 a	 sa	 ar	fi	bine	 venită.	Dar	el	 a	
tăcut.																																																																																																																																																																																				
În	 România	 s-a	 vorbit	 și	 din	 păcate	 se	

vorbește	și	azi	de	faptul	că	Brâncuși	a	dorit	să	
doneze	 Atelierul	 său	 Statului	 Român.	 Poveș .	
Nici	vorbă.	Nu	există	nici	un	document	în	acest	
sens,	nici	 la	Bucureș 	 și	 nici	 la	Paris	 (Brâncuși	

păstra,	 în	 general,	 ciornele	 cu	 răspunsurile	
la	 corespondenţa	 purtată).	 Ba,	 s-a	 mers	
până	 acolo,	 încât	 s-a	 spus	 că	 statul	 comunist	
român	n-a	 permis	 intrarea	 în	 ţară	 a	 unui	 tren		
cu	 donaţia	 „Atelierul	 Brâncuși”…	 Nici	 gând.	
În	 realitate,	 încă	 de	 la	 sfârșitul	 anilor	 ”40,	
sculptorul	 a	 fost	 tot	mai	 preocupat	 de	 soarta	
atelierului	său,	zona	 în	care	se	afla	urmând	să	
fie	demolată.	 Probabil,	 din	 acest	mo v,	multe	
nopţi	n-a	dormit.	Pe	de	altă	parte,	era	conș ent	
că	Atelierul	său	devenea,	arăta,	tot	mai	mult	ca	
un	muzeu.	Un	muzeu	de	sculptură.	Da,	aici	era	
viaţa	sa,	cea	mai	mare	parte	a	operei,	a	creaţiei	
sale.	 S-a	 gândit	 să-l	 doneze	 statului	 francez,	
Franţei,	 ţara	 în	 care	 a	 trăit	 cei	 mai	 mulţi	 ani	
și	 i-a	 devenit	 a	 doua	patrie.	Dar	 legile	 Franţei	
nu	 permiteau	 unui	 străin	 să	 facă	 o	 as el	 de	
donaţie.	 Din	 acest	 mo v	 	 Brâncuși	 a	 făcut	 la	
1	august	1951	cerere	să	 i	se	acorde	cetăţenia.	
Menţiona	că	făcea	cererea	„nesilit	de	nimeni”	și	
că	„renunţa	la	cetăţenia	română,	dezamăgit	de	
autorităţile	 comuniste	de	 la	Bucureș ”.	 	 La	15	
iunie	1952	Brâncuși	a	primit	cetăţenia	franceză.	
Își	salva,	în	felul	acesta,	„Atelierul”.	A	mai	trăit	
aproape	cinci	ani.	Cetăţean	francez,	de	origine	
română.	 Român	 desţărat,	 dar	 nedezrădăcinat,	
trăitor	 o	 jumătate	 de	 secol	 la	 Paris,	 devenit	
cetăţean	 francez,	 parizian,	 trăitor	 în	 atelierul	
său,	 înmormântat	 în	cimi rul	cel	mai	apropiat	
de	atelierul	său…	Ca	ar st,	toată	viaţa	a	expus		
ca	„sculptor	român”.	Oriunde	și	oricând.	 										
În	ul mii	ani	de	viaţă,	când	era	grav	bolnav,	

a	 vorbit,	 până	 când	 n-a	 mai	 putut	 vorbi,	 tot	
mpul	 românește.	 A	murit,	 credem,	 fericit,	 în	
atelierul	 său,	 conș ent	 că	 mormântul	 său	 nu	
se	 află	 departe.	 A	 fost	 ul ma	 sa	 dorinţă.	 	 	 În	
România,	 la	 Bucureș ,	 în	 Cimi rul	 Bellu,	 la	
Craiova,	 sau	 la	Hobiţa	 i	 s-ar	 fi	 putut	 ridica	 un	
cenotaf.	A	devenit,	 cu	 mpul,	 cel	mai	 celebru	
român.	Cel	mai	celebru	român,	însă	devenit,	în	
ul mii	săi	ani	de	viaţă,	cetăţean	francez.



Falsa	 pace	 domnește	 în	 ţinutul	 Yaya,	unde	 bătrânul	 își	 aprinde	 pipa…	 Of,	
Doamne,	 nu	 pipa	 păcii!	 Filis nii	 yaya-iș 	
din	 fruntea	 obștei	 blestemate,	 în	 posturi	 de	
regulatoriș 	 feroce	 pun	 tunurile	 pe	 regulaţii	
dădăiș ,	 tratându-i	 ca	 pe	 niște	 aprozariș 	
asia ci	 cărora	 le	 dictezi	 și	 primeș 	 supunere	
totală.
Starea	 lucrurilor	 ţinutului	 blestemat	 este	

un	con nuu	tangaj	pe	axa	YAYA.	
În	cazuri	stupid	de	celebre,	yadaiciș i,	șefi	

ai	 langurosului	regim	satanic	de	fascist,	yaya-
ist,	se	transformă-n	costaricaniș ,	belgrădiș ,	
londoniș ,	puternic	susţinuţi	de	 limbincuriș i	
dădăi.
Poporul	 dădău,	 unicat	 în	 stăpânirea	

Domnului	 se-ncaieră	 cu	 el	 însuși	 pentru	
sjujirea	întru	religie	a	Yaha-ilor.	Îi	limbincurează	

sălba c,	 îi	 venerează-n	 principii	 „progresiste”	
până-n	slăvi	pe	călăii	yaya-iș .		
Învăluiţi	 în	 meschinăria	 pudibondă	 mic-

burgheză	de-acum	și	dintotdeauna	 și	dădăii	 și	
yaya-ii	convieţuiesc	stupid.	
Cum	 femeia	 care	 ia	bătaie	de	 șapte	ori	 pe	

săptămână	plus	 în	zilele	cu	post,	dar	și	 în	cele	
fără	și	de	patru	ori	joia,	spune-n	gura	mare	că-și	
iubește	bărbatul	cu	a	cărei	bătaie	s-a	învăţat	și	
poporul	dădău	își	iubește	cu	aceeași	pa mă	pe	
cel	care-i	suge	sângele.
Cu	 adevărat	 că	 ţinutul	 Yaya	 a	 devenit	 un	

bantustan	mul lateral	retardat,	care	cu	ajutorul	
poporului	dădău	pângăresc	lumea	și	viaţa.
Prin	 cabinete	 guvernamenta	 le	 de	 toată	

jena	Yaya-iș i	 subjugă	propriul	popor,	poporul	

dădău	 spre	mare	 (acestuia	 din	 urmă)	 fudulie.	
Fudulia	poporului	dădău	este	fără	margini	spre	
stupefacţia	 tuturor	 popoarelor	 ţinutului	 lui	
Dumnezeu.
Statul	 Yaya	 este	 cel	 mai	 mare	 hoţ	 al	

poporului	Dădă.
Primul	 cabinet	 Yaya	 din	 guvernarea	

modernist-occidentală,	 de	 când	 „laptele	 și	
mierea	 curge	 ne-ncetat”,	 era	 foarte	 prost,	 și	
condus	de	un	nemernic	un	pic	mai	mare	decât	
un	nimeni.	Al	doilea	a	fost	și	mai	prost,	condus	
de	un	și	mai	mare	nimeni	și	tot	așa	și	iar	așa…	
și-nco-dată	tot	așa,	hărăi	șa…	
Ul mul	 este	 anomia	 absolută	 la	 toate	

categoriile.	 Un	 ins	 ca	 actualul	 om	 al	 jus ţiei	
era	 rela v	 s ngher	 în	 primul	 guvern,	 normă	

în	al	doilea	și	figură	slugarnică,	 limbincuristă,	
pupincurist-unanimă	 a	 ul mului	 mohican	
Yaya,	conducător	feroce	cu	pușcărie	la	bază	în	
mpul	serviciului...	
Nu	se	ș e	dacă	se	poate	coborî	mai	jos	cu	

jigodismul	sălba c	în	„contraselecţia	valorilor”,	
a	 caracterelor,	 discursurilor,	 mentalităţilor,	
figurilor	limbincuroide.	
Spre	„slava”	poporului	dădău,	acesta	nu	mai

este	în	pericol	de	a	fi	invadat	de	forţe	exterioare.
						Viermele	este	înăuntru	și	roade.	
Și	roade…	și	roade…	și	roade…
Este	 viermele	 propriului	 popor,	 poporul	

dădău.	
Și	 totașescu	 și	 așamaidepărtescu	 cașairo-

mânescu	să	supărlumescu…
Și	Dumnezeu	fuge,	fuge,	fuge!...

Puiu	Gheorghe	RĂDUCAN

YA	YA	SĂ	TRĂIŢI!	 III	

Gheorghe	PANTELIMON								

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 statutului,	pe	13	mar e	2018,	 în	 Sala	de	 conferinţe	
a	Bibliotecii	Judeţene	„An m	Ivireanul”	Vâlcea	
s-au	 desfășurat	 lucrările	 adunării	 generale	 a	
Asociaţiei	 Seniorilor	 din	 Educaţie,	 Ș inţă	 și	
Cultură	 din	 judeţul	 Vâlcea,	 care	 reprezintă	
organul	 suprem	 de	 conducere	 al	 organizaţiei.	
Pornind	 de	 la	 atribuţiile	 ce-i	 revin,	 aceasta	 a	
fost	așteptată	cu	 interes	 legi m	de	cei	170	de	
membri	co zanţi	aflaţi	în	evidenţă.
Fiind	prezenţi	 117,	 adunarea	 a	 fost	 cons -

tuită	statutar	și	a	adoptat	măsuri	adecvate	meni-
te	să	asigure	afirmarea,	în	con nuare,	a	asocia-
ţiei	în	viaţa	ș inţifică,	cultural-ar s că	și	socială
a	municipiului	Râmnicu	Vâlcea	și	a	judeţului	nos-
tru,	în	beneficiul	membrilor	săi	și	al	comunităţii.
Pe	 ordinea	 de	 zi	 s-au	 aflat	 probleme	 care

ne	 preocupă	 în	mod	 constant:	 Raport	 privind	
ac vitatea	desfășurată	de	Consiliul	de	conduce-
re	în	anul	2017;	Proiectul	programului	ac vită-
ţilor	 care	 se	 vor	 organiza	 în	 anul	 2018;	 Infor-
mare	privind	ac vitatea	financiară	a	asociaţiei	
în	 2017;	 Dezbateri	 și	 propuneri	 care	 vizează	
ac vitatea	 viitoare.	 De	 asemenea	 au	 fost	
efectuate	unele	modificări	în	Statutul	Asociaţiei,	
în	Actul	Cons tu v	și	în	Consiliul	de	conducere.
La	 momentul	 de	 bilanţ	 a	 par cipat	 dl.	

George	 Alexandru	 Concioiu,	 consilier	 al	
domnului	 Florian	 Marin,	 prefectul	 judeţului	
Vâlcea,	prezenţa	sa	ilustrând	aprecierea	pe	care	
Ins tuţia	Prefectului	o	acordă	seniorilor	vâlceni.	
Raportul	prezentat	de	dl.	Gheorghe	Dumitrașcu,	
secretar	 general	 al	 asociaţiei	 a	 cons tuit	
o	 reflectare	 sinte zată	 a	 preocupărilor	 și	
rezultatelor	obţinute	de	Consiliul	de	conducere,	
în	 anul	 precedent.	 Acesta	 a	 reliefat	 aspecte	
semnifica ve	 dintr-o	 gamă	 diversă,	 bogată	
de	 manifestări,	 care	 au	 răspuns	 interesului	
și	 exigenţei	 par cipanţilor,	 fiind	 nominalizaţi	
coordonatorii	lor.	Spre	sa sfacţia	par cipanţilor,	
bilanţul	a	 fost	 rodnic,	 iar	asociaţia,	care	pe	23	
octombrie	2017	a	celebrat	10	ani	de	existenţă,	
a	 con nuat	 să	 fie	 o	 prezenţă	 ac vă	 în	 viaţa	
cultural-ș inţifică	 și	 spirituală	 a	 comunităţii.	
Săptămânal,	 în	 cadrul	 Clubului	 Seniorilor	 s-au	
organizat	 medalioane	 culturale	 despre	 viaţa	
și	 opera	 unor	 personalităţi	 pres gioase	 ale	

ș inţei,	culturii	și	artei	româneș 	și	universale,	
care	au	reunit	mulţi	colegi.	Totodată,	membrii	
asociaţiei	 au	 dezbătut	 și	 au	 par cipat	 la	
sărbătorirea	 evenimentelor	 istorice	 care	 se	
bucură	de	un	larg	ecou	în	conș inţa	neamului:	
Ziua	Naţională	 a	 României,	 Ziua	 Europei,	 Ziua	
Drapelului	 Naţional,	 Ziua	 Imnului	 Naţional,	
Ziua		Eroilor	etc.	De	asemenea	au	fost	marcate,	
prin	ac vităţi	specifice,	Ziua	Culturii	Naţionale,	
în	 contextul	 omagierii	 Luceafărului	 poeziei	
româneș 	–	Mihai	 Eminescu,	 Ziua	Mondială	a	
Culturii,	 Ziua	 Internaţională	 a	 Copilului,	 Ziua	
Mondială	 a	 Educaţiei	 ș.a.	 și	 am	 par cipat	 la	
manifestările	complexe	organizate	de	Primăria	
Municipiului	 Râmnicu	 Vâlcea,	 sub	 genericul	
„Zilele	 Râmnicului”.	 Au	 con nuat	 ac vităţile	
pe	 teme	 privind	 educaţia	 pentru	 protejarea	
mediului	 înconjurător,	 au	 fost	 marcate	
principalele	evenimente	ecologice,	 iar	de	Ziua	
Mediului	 s-a	 organizat	 dezbaterea	 „Să	 dăm	 o	
șansă	 Pământului”,	 ediţia	 a	 VII-a.	 De	 un	 real	
interes	 s-a	 bucurat	 și	 dezbaterea	 „Învaţă	 să	
trăieș 	 sănătos!”,	 ediţia	 a	 VIII-a,	 la	 care	 au	
par cipat	medici	cu	notorietate.
Un	loc	dis nct	l-au	ocupat	acţiunile	recrea v-

distrac ve	 cum	 sunt	 Revelionul	 seniorilor,	
sărbătorirea	 Zilei	 Internaţionale	 a	 Femeii,	
marcarea	încheierii	anului	școlar	2016-2017	și	a	
debutului	noului	an	de	învăţământ	2017-2018,	
aniversarea	 zilei	 de	 naștere	 a	 unor	membri	 ai	
asociaţiei	 etc.	 Cele	 mai	 îndrăgite	 au	 rămas	
excursiile	 la	 mănăs ri	 din	 judeţul	 nostru,	 pe	
Transalpina,	în	Maramureș,	în	Munţii	Banatului,	
la	 Craiova,	 iar	 obiec vele	 turis ce	 vizitate,	
peisajele	 pitoreș 	 ne-au	 desfătat	 sufletul	 și	
ne-au	 reconfirmat	 că	 România	 are	 frumuseţi	
neasemuite,	 un	 potenţial	 turis c	 excepţional,	
care	trebuie	pus	mai	bine	în	valoare.
Este	 îmbucurător	 faptul	 că	 în	 asociaţia	

noastră	 s-a	 statornicit	 un	 climat	 al	 dialogului	
sincer,	 deschis,	 al	 tolerenţei	 și	 respectului	
reciproc,	 care	au	contribuit,	 în	mod	hotărâtor,	
la	 afirmarea	 ei	 ca	 un	 factor	 dinamic	 în	 viaţa	
socială.	Ca	urmare	numărul	membrilor	co zanţi	
a	crescut	semnifica v	de	la	137,	la	31	decembrie	
2017,	la	170,	la	1	mar e	2018.	Un	rol	însemnat	
în	 media zarea	 preocupărilor	 asociaţiei	 l-au	
jucat	 revista	 „Seniorii”,	 care,	 în	 2017,	 a	 ajuns	
la	 numerele	 13-14,	 publicaţiile	 „Curierul	 de	

Vâlcea”	și	„Viaţa	Vâlcii”,	posturile	de	televiziune	
Vâlcea	Unu,	VTV	și	Etalon.
Toate	 succesele	 noastre	 sunt	 rodul	muncii	

membrilor	Consiliului	 de	 conducere,	 implicării	
concrete	 a	 unei	 părţi	 tot	 mai	 însemnate	 a	
membrilor	 asociaţiei,	 colaborării	 fructuoase	
cu	alte	 ins tuţii	 și	ONG-uri,	 cărora	 le	adresăm	
sincere	mulţumiri.
Vicepreședintele	asociaţiei,	dl.	Gheorghe	Pan-

telimon	a	prezentat	proiectul	Programului	ac vi-
tăţilor	 care	vor	fi	organizate	 în	anul	2018,	pu-
blicat	în	revista	„Cultura	Vâlceană”,	din	luna	ia-
nuarie	2018.	Toate	manifestările	sunt	dedicate	
Centenarului	Marii	Uniri,	eveniment	istoric	înălţă-
tor,	care	a	deschis	drumul	făuririi	României	mo-
derne.	În	acest	context	Asociaţia	Seniorilor	și-a
asumat,	alături	de	Forumul	Cultural	al	Râmnicu-
lui	 și	 Biblioteca	 Judeţeană	 „An m	 Ivireanul”	
Vâlcea,	responsabilitatea	desfășurării	Programu-
lui	 ș inţific,	 cultural,	 educaţional	 și	 editorial	
„Unitate,	iden tate,	perenitate”,	sub	patronajul	
Ins tuţiei	Prefectului	Judeţul	Vâlcea,	Consiliului	
Judeţean	 Vâlcea,	 Primăriei	 Municipiului	
Râmnicu	 Vâlcea	 și	 Arhiepiscopiei	 Râmnicului.	
Tot	 dl.	 Gheorghe	 Pantelimon	 a	 prezentat	 și	
Informarea	 privind	 ac vitatea	 financiară	 a	
asociaţiei	în	anul	2017,	întocmită	de	contabilul	
Constan n	Marcel.	Anul	trecut	veniturile	totale	
s-au	 ridicat	 la	4110	 lei,	provenind	exclusiv	din	
încasarea	 co zaţiei	 de	 la	 cei	 137	 de	 membri.	
S-au	 cheltuit	 3252	 lei	 pentru	 editarea	 revistei	
„Seniorii”	 nr.	 13/14,	 iar	 comisioanele	 bancare	
au	reprezentat	237	lei.	La	31	decembrie	2017,	
în	 contul	 asociaţiei	 se	 aflau	 3255	 lei,	 iar	 la	 1	
mar e	2018	soldul	disponibil	era	de	6605	lei.	

2017	–	UN	AN	RODNIC	PENTRU	ASOCIAŢIA	SENIORILOR	VÂLCENI

La	 dezbateri	 au	 par cipat	 dna	 Adina	
Enăchescu,	 care	 a	 apreciat	 conţinutul	 de	 idei	
al	 ac vităţilor	 pe	 care	 le	 organizează	 Consiliul	
de	 conducere,	 la	 care	 par cipă	 cu	 plăcere.	
Dna	 Angela	 Calangiu	 s-a	 referit	 la	 acţiunile	
umanitare	 pe	 care	 le-a	 iniţiat	 și	 în	 2017,	 la	
Centrul	de	Plasament	nr.	3	Râmnicu	Vâlcea,	iar	
dna	Mariana	Păun	a	evidenţiat	că	judeţul	Vâlcea	
este	 un	 ferment	 de	 cultură	 și	 spiritualitate	 și	
și-a	 exprimat	 dorinţa	 de	 a	 ac va	 în	 Asociaţia	
Seniorilor,	fiind	primită	cu	sa sfacţie.
În	 partea	 finală	 a	 aadunării	 generale	 dl.	

Gheorghe	Pantelimon	a	propus	unele	modificări	
în	Statutul	Asociaţiei	și	în	Actul	Cons tu v,	care
au	fost	aprobate	în	unanimitate.	De	asemenea,	
dl.	Gheorghe	Dumitrașcu	a	propus	unele	modifi-
cări	în	componenţa	Consiliului	de	conducere	al
asociaţiei,	care	de	asemenea	au	 fost	votate	 în	
unanimitate.	Noul	Consiliu	care	va	coordona	în-
treaga	ac vitate	a	asociaţiei	între	adunările	gene-
rale	 are	 următoarea	 componenţă:	 Constan n	
Rădulescu	 –	 președintele	 Consiliului	 Judeţean	
Vâlcea	–	președinte	de	onoare;	Alexandru	Po-
pescu	 –	 președinte	 execu v;	 Gheorghe	Dumi-
trașcu	–	secretar	general;	Angela	Calangiu,	Mari-
nela	Capșa,	Emil	Diaconescu,	Elena	Dumitrșcu,	
Ioan	Luca,	Gheorghe	Pantelimon	–	vicepreședinţi;	
Constan n	Marcel	–	contabil;	Iulian	Comănescu	
–	manager;	Paula	Comisarschi	–	coordonatorul	
Clubului	 Seniorilor;	 Constanţa	 Badea,	 Larisa	
Calmutschi,	 Gheorghe	 Cărbunescu,	 Paraschiva	
Cernătescu,	 Petre	 Cichirdan,	Nicoleta	Manole,	
Carmen	Matei,	Mihai	Mustăţea,	Mihai	Sporiș	și	
Laurenţiu	S lea	–	membri.
Raportul	 de	 ac vitate	 pe	 2017,	 Proiectul	

programului	 manifestărilor	 pe	 anul	 în	 curs	 și	
Informarea	privind	situaţia	financiară	din	2017	
au	fost	aprobate	în	unanimitate	de	par cipanţi.
Remarcăm	 că	 adunarea	 generală	 s-a	

desfășurat	 în	 mod	 opera v,	 într-un	 climat	
de	 exigenţă,	 specifică	 celor	 care	 au	 făurit	
caractere,	care	și-au	dăruit	 întreaga	viaţă	unui	
scop	nobil.	S mulaţi	de	aprecierea	și	respectul	
de	care	se	bucură	 în	societate,	seniorii	vâlceni	
privesc	cu	op mism	viitorul	și	sunt	hotărâţi	să	
contribuie,	pe	măsura	puterilor,	cu	tezaurul	lor	
de	cunoș nţe,	la	progresul	societăţii	româneș .
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Thierry	SARMANT

Falși	mesia,	 falși	 regi...Istoria	 este	 plină	 de	 aceș 	 indivizi	care	au	 încercat	să-și	păcălească	contemporanii,	dar	rari	
sunt	aceia	care	pot	pre nde	să	fi	dat	naștere	uneia	din	cele	mai	
faimoase		case	domnitoare...
În	 Rusia,	 ţară	 gigan că,	 totul	 este	 mai	 mare	 decât	 în	 alte	

locuri,	 și	 imposturile	 nu	 se	 abat	 de	 la	 regulă.	 Statul	 rus,	 a	
cunoscut	prin	urmare	și	cea	mai	lungă	și	cea	mai	eficace	dintre	
mis ficările	poli ce	ale	Istoriei	și	anume	acea	a	„Falsului	Dimitri”,	
sau	 mai	 degrabă	 a	 falșilor	 Dimitri,	 căci	 nu	 sunt	 mai	 puţin	 de	
patru	personaje	care	să	 îmbrace	succesiv	sau	simultan	această	
iden tate	 intre	1603	și	1612.	 	 Iată	 istoria	acestora	desfășurată	
pe	ani:
1584,	 moare	 Ivan	 cel	 groaznic.	 Fiul	 său	 Feodor	 (numit	

deasemenea	Theodor)	devine	ţar.
1591,	 decesul	misterios	 al	 lui	 Dimitrie	 (în	 vârstă	 de	 0	 ani),	

fratele	lui	Feodor
1598,	 decesul	 lui	 Feodor	 și	 sfârșitul	 dinas ei	 Riurikizilor.	 Îi	

succede	cumnatul,	Boris	Godunov.
1601-1603,	în	Rusia	se	înregistrează	recolte	slabe	și	foamete
1603,	apare	în	Polonia	„Falsul	Dimitrie”
1605,	moare	 subit	 la	 13	 aprilie	 Boris	Godunov;	 hirotonirea	

„Falsului	Dimitrie”	(iunie-iulie)
1606,	 tulburări	 sociale	 la	 Moscova	 și	 asasinarea	 „falsului	

Dimitrie”	la	17	mai.	Este	proclamat	ţar	Vasilii	Șuiski
1607,	 apariţia	 celui	 de-al	 doilea	 „Fals	 Dimitrie”	 care	 se	

pre nde	 ţar	 și	 a	 cărui	 armată	 a	 campat	 la	 mică	 distanţă	 de	
Moscova	la	Tușino	(	Tukino?)
1610,	 asasinarea	 	 celui	 de-al	 doilea	 Fals	 Dimitrie.	 Doi	 alţi	

„Dimitrie”	 își	 revendică	 drepturile.	 Vasilii	 Șuiski	 este	 des tuit;	
boierii	 (nobilii)	 îl	 instalează	 pe	 tron	 pe	 Ladislau,	 moștenitorul	
tronului		regelui	Poloniei.	Armata	poloneză	ocupă	Moscova.
1612,	 Rușii	 se	 răscoală	 împotriva	 polonezilor	 și	 recuceresc	

Moscova	la	27	octombrie								
1613,	 Proclamarea	 unui	 nou	 ţar,	 Michail	 Romanov,	 pe	 21	

februarie.	 Dinas a	 Romanovilor	 va	 domni	 trei	 secole,	 până	 în	
1917.
Afacerea	„Dimitriilor”	prinde	rădăcini	în	ul mii	ani	ai	domniei	

lui	 Ivan	 cel	 Groaznic	 (1530-1584)	 primul	 dintre	 marii	 prinţi	 ai	
Moscovei	 care	a	 adoptat	 tlul	 de	 ţar.	Monarh	dezechilibrat,	 la	
limita	nebuniei,	 Ivan	 face	 să	domnească	 în	Moscova	o	 teroare	
„de	 stat	 ”;	 nu	 și-a	 cruţat	 nici	măcar	 	 propria	 sa	 familie:	 as el	
fiul	 său	mai	 mare	moare	 din	 cauza	 unei	 răni,	 provocată	 de	 o	
pedeapsă	a	tatălui	său	într-un	moment	de	furie.	Ivan	moare	trei	
ani	mai	târziu,	în	1584,	lăsând	doi	fii	supravieţuitori:	cel	mai	mare,	
Feodor,	 urcă	 pe	 tronul	moscovit,	 în	 mp	 ce	 fratele	 său	 vitreg,	
care	se	numea	Dimitri,	primește	în	exclusivitate	principatul	Uglici	
(	la	200	km	la	nord	de	Moscova).	
Feodor	era	slab	de	înger,	cumnatul	său,	boierul	Boris	Godunov	

(1551-1605),	exercită	el,	imediat,		o	regenţă	în	fapt.

O	REGENŢĂ	CARE	DEBUTEAZĂ	ÎNTR-O	
MANIERĂ	SUSPECTĂ

În	 1591,	 Dimitri	 (fiul	 lui	 Ivan	 cel	 Groznic	 și	 fratele	 vitreg	
al	 lui	 Feodor)	 	 în	 vârstă	 de	 9	 ani	 moare	 în	 condiţii	 cel	 puţin	
suspecte:	 și-ar	 fi	 dat	 o	 lovitură	 de	 cuţit	 în	 beregată	 în	 mpul	
unei	 crize	de	epilepsie...Ancheta	este	 încredinţată	unei	 comisii	
guvernamentale	care	conclude	că	a	fost	accident.	Când	Feodor	
(fiul	cel	mare	a	lui	Ivan	cel	groaznic)	moare	la	rândul	său	șapte	
ani	mai	târziu,	dinas a	domnitoare	pe	linie	masculină	se	s nge,	și	
Boris	Godunov	este	ales	ţar	prin	„zemski	sobor”	adică	„adunarea	
ţării”.	
După	 succesele	 iniţiale,	 guvernarea	 lui	 Boris	 devine	

nepopulară.	 Condiţia	 iobagilor	 se	 	 deteriorează.	 O	 teribilă	
foamete	 seceră	 ţara.	 Tâlhăriile	 se	 amplifică	 la	 o	 scară	 până	
atunci	 necunoscută,	 până	 la	 porţile	 Moscovei.	 Legi mitatea	
ţarului		„ales	de	oameni	și	nu	de	Dumnezeu”	este	contestată.	Se	
răspândește	zvonul	că	el	a	determinat	asasinatul	 	 lui	Dimitri	 și	
apoi a lui Feodor.
După	 1600	 un	 alt	 zvon	 se	 răspândește	 în	 Moscova:	 că	

ţareviciul	 (	 Dimitrie,	 fiul	 lui	 Ivan	 cel	 Groaznic)	 ar	 fi	 supravie-
ţuit	 rănii	 și	 s-a	 refugiat	 într-o	 ţară	 străină.	 Este	 începutul	 pe-
rioadei	 cunoscute	 sub	 numele	 „ mpurile	 învrăjbirilor”	 (1598-
1613).
Dar	 iată	că	 în	1603,	un	tânăr	se	prezintă	 în	Polonia	ca	fiind	

ţareviciul	Dimitrii,	 care	ar	fi	 scăpat	de	asasinii	 trimiși	de	Boris:	
pre ndea	că	un	alt	copil	ar	fi	căzut	sub	lovituri,	în	 mp	ce	prinţul	
era	încredinţat	unei	familii	nobile,	apoi	ascuns	într-o	mănăs re.	
În	15	mar e	1604	„	ţareviciul”	este	primit	în	audienţă	la	Cracovia	
de	 regele	 Poloniei,	 Sigismund	 al	 III-lea	 (1566-1632).	 Nunţiul	
papal	prezent	la	întrevedere,	creionează	portretul	impostorului:	
„Dimitri	are	toate	aparenţele	unui	tânăr	cu	o	bună	educaţie,	are	
tenul	 oacheș	 și	 un	 neg	mare	 pe	 nas,	 la	 nivelul	 ochiului	 drept;	
mâinile,	 fine	 și	 albe,	 atestă	 nobleţea	 provenienţei;	 verbul	 său	
este	 curajos;	 în	 sfârșit,	 era	 în	 demersurile	 și	 în	manierele	 sale	
ceva	maiestuos”.	
Regele	 Poloniei	 îl	 recunoaște	 pe	 Dimitrii	 ca	 ţarul	 legi m	

și	 îi	 acordă	 sprijinul.	 Pretendentul	 se	 convertește	 în	 secret	 la	
catolicism	și	se	angajează	să	introducă	în	Rusia	catolicismul.	Papa	
Clement	al	VIII-lea,	până	atunci	 scep c,	 răspunde	unei	 scrisori	
așa-zisului	ţarevici	numindu-l	„drag		fiu	și	nobil	domn”.	„Dimitrii”	
se	 logodește	 cu	 fata	 unui	 nobil	 polonez,	 cu	 Marina	 Mniszek.	
Pe	13	octombrie	 trece	 fron era	cu	o	mică	armată	 formată	din	
polonezi,	mercenari	și	cazaci.	Hazardul	(norocul)	oș rii	nu-i	este	
mereu	favorabil,	dar	aderările	la	oastea	sa	se	mul plică,	fie	că	e	
vorba	de	nobili,	fie	de	simpli	ţărani.
Dar	 impostorul	 nu	 este	 o	 simplă	 marionetă	 a	 polonezilor.	

Marele	 istoric	 Vasilii	 Kliucevski	 (1841-1911)	 îl	 descria	 prin	
această	amuzantă	metaforă:	„	Prăjitura	era	pur	și	simplu	coaptă	
la	 un	 cuptor	 polonez;	 aluatul	 însă,	 era	 crescut	 la	 Moscova.	 ”	
„Dimitrii”-	 care	se	numea	 în	 realitate	Grigorii	Otrepiev-este	un	
călugăr	răspopit.	Înainte	să	intre	în	mănăs re	a	servit	unei	familii	
de	nobili	a	cărui	nume	va	reveni	în	cursul	istoriei	ruse:	Romanovii.	
A	putut	fi	instrumentul	unei	facţiuni	a	aristocraţiei	doritoare	să-l	
elimine	pe	Boris	Godunov	și	familia	sa.	Manipulat	sau	nu,	părea	
să	fie	perfect	convins	de	rolul	său.	Contemporanii,	ei	înșiși	sunt	
divizaţi:	se	speculează	vârsta	sa	(părea	mai	bătrân	decât	Dimitrii		
cel	din	poveste),	se	speculează	aspectul	său	fizic	(era	imberb-fără	
barbă-,	spre	deosebire	de	marea	parte	a	rușilor),	se	speculează	
(discută)	 talentele	 sale	 militare,	 buna	 sau	 mai	 puţin	 buna	 sa	
cunoaștere	a	limbii	ruse,	poloneze	sau	la ne.
Atunci	 când	 „Dimitrii”	 avansează	 către	 Moscova,	 Boris	

Godunov	 moare	 subit	 la	 1	 aprilie	 1605.	 Este	 o	 pedeapsă	 a	
cerului?	Evenimentele	se	precipită:	armata	rusă	îl	abandonează	
pe	Feodor,	fiul	și	succesorul	lui	Boris	care	nu	are	decât	16	ani,	și	
se	raliază	pretendentului	Dimitrie.	Tânărul	 ţar	și	mama	sa	sunt	
arestaţi,	pe	urmă	gâtuiţi.	La	30	iunie	„Dimitri”	 intră	 în	Kremlin.	
Patriarhul	Job,	care	îl	tratează	de	complice	al	„	evreilor,	la nilor	
și	luteranilor”,	este	trimis	în	surghiun	într-o	mănăs re.

                                                                                                                                                    
O	RECUNOAȘTERE	

CARE	I	SE	ÎNTOARCE	ÎMPOTRIVĂ		

Luna	următoare,	ţarina	Maria,	văduva	lui	Ivan	cel	Groaznic	își	
„recunoaște”	fiul.	În	ziua	de	30	iulie,	noul	patriarh	îl	încoronează	
pe	 „Dimitrii”	 în	 catedrala	 Assomp on	 a	 Kremlinului.	 Marina	
Mniszek	recâș gă	Moscova	la	rândul	său,	căsătorindu-se	religios	
cu	noul	ţar	fiind	ea	însăși	încoronată.
Facţiunile	care	erau	potrivnice	lui	Boris	au	beneficiat	în	egală	

măsură	de	 schimbarea	 regimului:	boierul	 Feodor	Romanov,	pe	
care	Boris	l-a	constrâns	să	intre	în	ordinul	călugăresc	sub	numele	
de	Filaret,	este	numit	metropolit	de	Rostov.
Dar	 noul	 șef	 nu	 făcu	 unanimitate.	 Moscoviţii	 murmurau	

împotriva	afluxului	de	polonezi	și	de	ucrainieni	care	acompaniau	
noii	 suverani.	 	 În	17	mai	1606,	 la	orele	 zece	dimineaţa,	boierii	
conjuraţi	îl	asasinează	pe	„Dimitri”,	la	abia	unsprezece	luni	după	
încoronare	și	masacrează	mai	multe	sute	din	par zanii	săi.	Corpul	
ţarului	este	despicat,	ars	și	cenușa	sa	a	fost	pusă	în	ţeava	unui	tun	
care	trage	îndirecţia	Poloniei!
Câteva	 zile	 mai	 târziu,	 șeful	 conspiratorilor,	 prinţul	 Șuiski,	

este	proclamat	ţar,	dar	marea	majoritate	a	orașelor	de	provincie	
refuză	să-l	recunoască	și	consideră	mereu	pe	defunctul	„Dimitri”	
ca	suveran	legi m.	În	vara	anului	1607	familia	Mniszec	„scoase”	
un	nou	„Dimitri”,	care	s-a	„presupus”	a	fi	fost	scăpat	din	masacrul	
Kremlinului;	 se	 pare	 că	 e	 vorba	 de	 un	 evreu	 conver t	 numit	
Bogdanko.	 Personajul	 	 rămâne	 încă	 și	 mai	 enigma c	 decât	
predecesorul	 său.	 Într-un	 singur	 an,	 armata	 sa	 devine	polono-
ucrainiană.	 Acest	 al	 doilea	 pretendent,	 mărșăluiește	 la	 rândul	
său	intrând	în	Moscova	și	se	oprește	în	orășelul	Tukino,	în	centrul	
său.	Pentru	asta	istoria	reţine	pe	acest	pretendent	sub	numele	de	
„al	doilea	fals	Dimitrie”	și	„brigandul	de	Tukino”.	Marina	Mniszek,	
eliberată	de	moscoviţi	îl	„	recunoaște”	pe	noul	impostor	ca	fiind	
soţul	său.

De	aici	încolo,	sunt	doi	ţari,	două	capitale:	Moscova	și	Tukino,	
două	curţi...și	chiar	și	doi	patriarhi,	căci	pretendentul	îl	numește		
în	postul	acesta	pe	mitropolitul	Filaret!	Nordul	Rusiei	îi	ţine	parte	
lui	 Vasilii	 Șuiski,	 sudul,	 lui	 „Dimitri”.	 Vasilii	 cheamă	 suedezii,	 al	
doilea	Dimitrii		pe	polonezi.
	 	 	 	 	 	 Statul	 rus	 se	 descompune	 ca	 o	 putreziciune.	 Boierii,	

orășenii	 și	 precupeţii	 trec	dintr-o	 tabără	 în	 alta	după	 capricile,	
jocurile	circumstanţelor.	În	curând,	Vasilii	Suiski	este	răsturnat	și	
înlocuit	de	un	consiliu	de	boieri,	care,	îl	înalţă	ca	ţar	pe	Ladislau,	
fiul	regelui	Poloniei.	În	 mp	ce	trupele	poloneze	ocupă	Kremlinul,	
brigandul	din	Tukino	nu	se	află	nici	el	într-o	poziţie	mai	grozavă.	
Expus	unei	revolte	ale	par zanilor	 	săi,	 trebuie	să	se	retragă	 la	
Kaluga,	la	160	km		sud-	est	de	Moscova.	Puţin	 mp	mai	târziu,	
pe	11	decembrie,	al	doilea	fals	„Dimitrie”este	asasinat	în	condiţii	
misterioase.	 	Marina	Mniszek	a	avut	însă	când	în	acest	răs mp	
să-i	 	 dăruiască	 un	 fiu	 postum,	 Ivan--	 cunoscut	 în	 istoriografie	
ca	 „Micul	 brigand”și	 care	 este	 recunoscut	 ca	 ţar	 de	o	 facţiune	
cazacă	dirijată	de		atamanul	Zaruţki.
Între	 mp,	 un	 al	 treilea	 Fals	 Dimitrie	 apăru	 la	 Pskov	 și	 un	

al	 patrulea	 la	 Astrahan.	 Primul,	 abandonat	 de	 susţinătorii	
săi,	 este	ucis	 în	1612,	 în	 mp	ce	cel	de-al	doilea	dispărea	 fără	
urme.	 Confuzia	 a nge	 cote	 nebănuite.	 Rezolvarea	 crizei	 vine	
dintr-o	 	mișcare	 spontană	 a	 orașelor	 ruseș 	 care,	 reacţionând	
împotri-va	 ocupaţiei	 poloneze,	 se	 federalizează.	 La	 sfârșitul	 lui	
1612,	 garnizoana	 poloneză	 de	 la	 	Moscova	 este	 expulzată	 din	
Kremlin.			
Un	grup	de	formaţiuni	statale,	dintre	care	50	de	cetăţi	au	fost	

reprezenta ve,	s-au	reunit	în		capitala	în	ruină	la	începutul	anului	
1613.	La	21	februarie,	ele	 îl	aleg	ca	ţar	pe	tânărul	boier	Mihail		
Romanov	 fiul	mitropolitului	 Filaret-	 atunci	 reţinut	 ca	 prizonier	
în	Polonia.	Mihail	a	fost	în	par cular	susţinut	de	cazaci,	altădată	
aliaţi	 cu	 impostorii	 succesivi.	 Aceș a	 își	 aminteau	 că	 Filaret	 a	
fost	numit	patriarh	de	al	doilea	Fals	Dimitrie.	Războiul	civil	 	 se	
transformă	 în	 război	 naţional	 și	 religios	 împotriva	 străinilor	
polonezi	 și	 catolici.	 Marginalizaţi,	 cazacii	 care	 îl	 susţineau	 pe	
tânărul	Ivan	și	pe	mama	sa	s-au	refugiat	în	Astrahan	apoi	în	Urali.	
Vânduţi	(trădaţi)	de	către	ul mul	lor	susţinăror	Zaruţki,	Marina	
și	 Ivan	 sunt	 aduși	 la	Moscova	 la	 începutul	 lui	 1614.	 Atamanul	
este	(empale)	micul	ţar,		care	în	vârstă	de	trei	ani	este	spânzurat	
și	mama	 sa	moare	 în	 închisoare	 la	 sfârșitul	 anului.	 Eliberat	 de	
polonezi	în	1618,	Filaret	este	recunoscut	ca	patriarh	al	Moscovei	
și,	cu	 tlul	de		„mare	suveran”	domnește	de	fapt	peste	Rusia	în	
numele	fiului	său	vreo	15	ani

BISERICA	ȘI	ŢĂRĂNIMEA	SPERAU	
UN	PROTECTOR

Succesul	 impostorilor	 succesivi	 a	 răspuns	 atentatelor	
simultane	și	deseori	contradictorii	ale	diferitelor	clase	sociale	ale	
statului	rus.	Ţărănimea	spera	la	un	„ţar	bun”	care	ar	fi	îndreptat	
nedreptăţile,	 ar	fi	ușurat	 condiţiile	 	 de	 viaţă	 ale	 ţărănimii	 și	 ar	
fi	 limitat	 acţiunile	 arbitrare	 ale	 	 nobililor.;	 se	hrăneau	 cu	mitul	
„regelui	 ascuns”,	 restaurator	 al	 perioadei	 de	aur	 și	 fondator	 al	
unei	noi	ordine.	Aristocraţia	visa	să	limiteze		puterea	autocra că	
a	 suveranului	 supunând	 (	 	 	 )	 angajamentelor	 contractuale.	Cât	
despre	biserica	ortodoxă,	 își	 caută	un	apărător	 care	 să	 facă	 să	
zboare,	 să	 îndepărteze	 expansionismul	 Reformei	 catolice.	 În	
defini v,	criza	dinas că	se	rezumă	să		hotărască	în	favoarea	unei	
liniarităţi	descendente		care	ar	fi	servit	primului	uzurpator,	acel	
pe	care		nu	poate	să-l	oprească	să-l	 lase	să	viseze.	Se	gândește	
atunci	la	o	veche	întrebare	„	Cui	îi	este	de	folos	crima?	”...
Contrar	 celor	 ce	 gândesc	 mulţi	 istorici,	 opinia	 publică	 nu	

se	naște	cu	„iluminismul”	debordant	al	presei	și	a	 parului.	Ea	
există	 în	toate	 locurile	și	 în	toate	 mpurile,	dar	se	hrănește	cu	
mai	multă	 	 sa sfacţie	 din	 zvonuri	 decât	 din	 informaţiile	 certe	
și	 explică	 evenimentele	 prin	 două	 cauze	 alterna ve	 sau	
concurente:	 complotul	 și	 miracolul.	 Că	 fuseseră	 iluminaţi	 sau	
impostori	ordinari,	falșii	Dimitrii	care	au	fost	aduși	la	putere	n-ar	
	putut	să	se	impună	prin	singur	jocul	de	intrigi	de	la	curte.	Și	au	
fost	destule	mișcări	de	opinie	populară	care	i-au	dus	succesiv	la	
tron.
„Cui	prodest”crima	?		Pe	21	februarie	1613,	Mihail	I	se	urcă	în	

sfârșit	pe	tron.	Dinas a	Romanovilor	va	domni	trei	secole.
„Dumnezeu	să	apere	ţara	de	ciumă,	de	foamete	și	de	răboi	

civi”	 rugăciune	 ortodoxă	 citată	 în	 Istoria	 Rusiei	 de	 Nicolae	
Riasanovski.	(Robert	Lafont)

21		02		2918,	Horezu

AFACEREA		„FALȘILOR		DIMITRI”
Fragment	de	traducere	din	ar colul	„Cei	mai		mari	impostori	ai	Istoriei”	publicat	în	revista	„Historia.fr”	numărul	852	din	Decembrie	2017,

	în	românește	de	Ligia	Zapraţan	Nicolescu.



Eugen	PETRESCU

Arhimandritul	Veniamun	Micle	s-a	născut	la	7	iulie	1939,	
în	satul	Plopiș,	comuna	Șișeș ,	judeţul	Maramureș	și	este	

unul	dintre	cei	șase	copii	ai	familiei	Timo ei	și	Eudochia	Micle.	La	
botez,	a	primit	numele	Valer.	Atât	după	tată,	cât	și	după	mamă,	
este	urmaș	al	unor	vechi	și	ves te	neamuri	de	români	ortodocși	
maramureșeni,	 din	 Ţara	 Chioarului,	 ale	 căror	 rădăcini	 coboară	
până	în	secolul	al	XIV-lea,	la	cneazul	(cnezul)	Giula,	din	Giuleș i	
Maramureșului.	 Micleș i	 se	 fac	 remarcaţi	 în	 a	 doua	 jumătate	
a	 secolului	 al	 XV-lea,	 atunci	 când	 Ioan	Micle	 din	 Șugatag	 este	
ridicat,	de	către	regele	Matei	Corvin	al	Ungariei,	la	cel	mai	înalt	
rang	nobiliar,	acela	de	liber-baron	(conte).	După	acest	eveniment,	
petrecut	la	anul	1469,	câţiva	ani	mai	târziu,	la	1477,	Ioan	Micle	se	
stabilește	la	Surduc-Copalnic,	în	Ţara	Chioarului.	
	Istoricul	neam	al	Micleș lor	și-a	înfiripat	profund	rădăcinile,	

de-a	lungul	veacurilor,	în	toate	provinciile	româneș 	de	dincoace	
și	de	dincolo	de	graniţele	actuale	ale	României,	trasate	vremelnic,	
după	bunul	plac,	de	către	marile	puteri	pământene.	Peste	 tot,	
în	 spaţiul	 locuit	 de	 români,	 întâlnim	 ramuri	 ale	 acestui	 neam,	
purtătoare	ale	numelui	Micle,	Miclea	sau	Miclescu.	
Începând	 din	 anul	 1983,	 Părintele	 Arhimandrit	 Veniamin	

Micle	 vieţuieşte	 la	 poalele	 Arnotei,	 în	 pragul	 sudic	 al	 Cheilor	
Bistriţei,	 în	 bătrâna	 şi	 ves ta	 cetate	 a	 culturii	 medievale	
româneş ,	Mănăs rea	Bistriţa	Olteană	–	c torie	a	vitejilor	boieri	
Craioveş .	
Crescut	 şi	 educat	 în	 spiritul	 dreptei	 credinţe,	 Părintele	

Veniamin	simte	încă	din	copilărie	chemarea	către	viaţa	monahală	
şi,	 începând	 din	 11	 noiembrie	 1954,	 la	 vârsta	 de	 15	 ani,	 intră	
novice	 la	 Sfânta	 Mănăs re	 „Sfânta	 Ana”	 –	 Rohia,	 judeţul	
Maramureş,	 acolo	 unde	 avea	 să	 fie	 călugărit	 în	 anul	 1958.	De	
atunci	şi	până	astăzi,	 mp	de	63	de	ani,	se	dedică	 în	totalitate	
slujirii	 lui	 Dumnezeu	 şi	 cercetării	 istoriei	 Bisericii	 neamului	 –	
Biserica	Ortodoxă.	
Apreciat	 pentru	 dragostea	 faţă	 de	 carte,	 de	 cunoaştere	 în	

general,	şi	beneficiind	de	o	moştenire	gene că	bogată	din	punct	
de	 vedere	 intelectual,	 este	 îndrumat	 spre	 studiul	 teologiei.	 Cu	
râvnă	parcurge	studiile	 teologice,	 inclusiv	pe	cele	doctorale,	 în	
ţară	 şi	 în	 străinătate.	 De	 asemenea,	 urcă	 treptele	 şi	 rangurile	
monahale	 de	 la	 frate,	 rasofor	 şi	 monah	 (1958),	 la	 ierodiacon,	
ieromonah	 (1959),	 singhel,	 protosinghel	 (1975)	 şi	 arhimandrit	
(1977).	
Din	 păcate,	 viaţa	 blândului	 şi	 înţeleptului	 Părinte	Veniamin	

Micle	este	plină	de	piedici	încă	din	primii	ani	de	călugărie,	acesta	
fiind	supus	unor	grele	încercări,	atât	în	 mpul	şcolii,	cât	şi	după	
aceea;	o	viaţă	tracasantă,	rânduită	al el	decât	şi-ar	fi	dorit	acesta.	
Sunt	momente	triste	din	şcoală,	con nuate	ulterior	ca	profesor	
şi	preot	slujitor,	prin	mai	multe	ins tuţii	de	învăţământ	teologic	
şi	aşezăminte	monahale	din	ţară,	momente	care	au	determinat	
întreruperea	ascensiunii	sale	către	ierarhia	superioară	a	clerului,	
către	arhierie.
Așa	 cum	 am	 văzut,	 viaţa	 monahală	 a	 dis nsului	 nostru	

omagiat	începe	la	Mănăs rea	„Sfânta	Ana”	–	Rohia	(1954-1959).	
A	urmat	cursurile	Seminarului	Teologic	Ortodox	din	Cluj	 (1955-
1959)	 și	 ale	 Ins tutului	 Teologic	 de	 grad	Universitar	 din	 Sibiu,	
unde	a	fost	admis	 în	anul	1959.	 În	urma	Decretului	nr.	410	din	
1959,	 prin	 care	 regimul	 comunist	 a	 intenţionat	 desfiinţarea	
monahismului,	a	 fost	alungat	atât	din	 ins tuţia	de	 învăţământ,	
cât	și	din	mănăs re.	Revine	în	mănăs re	în	acelaşi	an	şi,	ulterior,	
între	 anii	 1962-1966,	 îşi	 reia	 cursurile	 universitare.	 Proaspăt	
licenţiat	 în	 teologie,	 con nuă	 studiile	 la	 Școala	 doctorală	 a	
Ins tutului	 Teologic	 de	 grad	 Universitar	 din	 Bucureş 	 (1966-
1968),	 cu	 specializări	 la	 Facultatea	 de	 Teologie	 Catolică	 din	
Strasbourg-Franţa	 (1968-1971)	 şi	 la	 Ins tutul	 Ecumenic	 Tantur	
din	 Ierusalim-Israel	 (1973).	 În	 anul	 1971	este	numit	 asistent	 şi	
duhovnic	la	Ins tutul	Teologic	de	grad	Universitar	din	Bucureş ,	
dar	se	revine	asupra	deciziei	şi	este	numit	profesor	la	Seminarul	
Teologic	Special	din	Curtea	de	Argeş	(1971-1972),	apoi	asistent	
la	Ins tutul	Teologic	de	grad	Universitar	din	Sibiu	şi	reprezentant	
al	 ins tuţiei	 pe	 lângă	 Ins tutul	 Teologic	 Ecumenic	 Tantur	 din	
Ierusalim	(1972-1973).	În	anul	1973,	este	propus	pentru	rangul	
de	episcop-vicar	al	Arhiepiscopiei	Sibiului,	dar	la	scurt	 mp	este	
transferat	ca	profesor	la	Seminarul	Teologic	Mofleni	din	Craiova	
(1973-1977),	 apoi	 ca	profesor	 şi	 director	 la	 Seminarul	 Teologic	
Bucureş 	(1977-1979).	Doi	ani	mai	târziu	îl	găsim	preot	slujitor	la	
Mănăs rea	Cozia	(1979-1982),	apoi	mare	eclesiarh	al	Catedralei	
Episcopale	„Sfântul	Nicolae”	din	Râmnicu-Vâlcea	(1982-1983).	În	
anul	1983,	 la	propunerea	sa,	Episcopia	Râmnicului	 și	Argeșului	
face	 o	 serie	 de	 demersuri	 în	 urma	 cărora	 este	 recuperat	
Complexul	 mănăs resc	 de	 la	 Bistriţa	 –	 locul	 în	 care	 s-au	

MONAHI	CĂRTURARI	CONTEMPORANI	ÎN	ARHIEPISCOPIA	RÂMNICULUI	(III)
II.	Arhimandritul	Veniamin	Micle,	slujitor	la	Mănăs rea	Bistriţa	Olteană1

Născut	 la	 7	 iulie	 1939,	 satul	 Plopiș,	 comuna	 Șișeș ,	
judeţul	Maramureș;	teolog,	professor;	preot	monah,	cu	 tlul	
de	 arhimandrit;	 ar st	 plas c,	 cercetător	 istoric,	 traducător	
(franceză,	italiană,	engleză	și	rusă),	publicist,	editor	și	 pograf;	
autor	a	peste	370	de	ar cole	cu	caracter	teologic,	omile c	și	
catehe c,	studii	de	istorie	bisericească	și	comunicări	ș inţifice,	
predici,	reportaje,	însemnări,	comentarii-recenzii	și	referinţe,	
publicate	 în	 peste	 40	 de	 reviste	 bisericeș 	 și	 laice;	 autor	 a	
peste	80	de	volume	(publicate	între	anii	1982-2017);	novice	la	
Sfânta	Mănăs re	„Sfânta	Ana”	–	Rohia,	 judeţul	Maramureș	
(1954),	frate,	rasofor	și	monah	(1958),	ierodiacon,	ieromonah	
(1959),	 singhel,	 protosinghel	 (1975)	 și	 arhimandrit	 (1977);	
profesor	și	duhovnic	la	Seminarul	Teologic	Special	din	Curtea	
de	Argeș	(1971-1972),	asistent	universitar	la	Ins tutul	Teologic	
de	 grad	 Universitar	 din	 Sibiu	 (1972-1973)	 și	 reprezentant	
al	 ins tuţiei	 pe	 lângă	 Ins tutul	 Teologic	 Ecumenic	 „Tantur”	
din	Ierusalim	(Israel,	1973),	profesor,	diriginte	și	duhovnic	la	
Seminarul	Teologic	Mofleni	din	Craiova	(1973-1977),	profesor	
și	director	la	Seminarul	Teologic	Ortodox	din	Bucureș 	(1977-
1979),	preot	slujitor	la	Mănăs rea	Cozia	(1979-1982),	mare	
eclesiarh	 al	 Catedralei	 Episcopale	 „Sfântul	 Nicolae”	 din	
Râmnicu-Vâlcea	(1982-1983),	stareţ	(1983-1992)	și	diriginte	
de	 șan er	 (1986-1992)	 la	 Complexul	 mănăs resc	 Bistriţa,	
judeţul	 Vâlcea,	 preot-slujitor	 la	 Mănăs rea	 Bistriţa	 (1992-
în	 prezent);	 membru	 al	 Centrului	 de	 Studii	 Medievale	 și	
Premoderne	 „An m	 Ivireanul”	 (1999-în	 prezent),	 membru	
de	onoare	al	Asociaţiei	Arhiviș lor	 și	 Prietenii	Arhivelor	 (18	
octombrie	 2000),	membru	al	 Centrului	 de	Cercetări	 Istorice	
„Pr.	 Dumitru	 Bălașa”	 al	 Asociaţiei	 Naţionale	 Cultul	 Eroilor	
„Regina	 Maria”	 (2010-în	 prezent);	 Cetăţean	 de	 Onoare	 al	
municipiului	Râmnicu-Vâlcea	(2009),	Cetăţean	de	Onoare	al	
comunei	Costeș ,	judeţul	Vâlcea	(2015)

realizat	 şi	 descoperit	 primele	 părituri	 din	 ţară,	 care	 ajunsese	
în	 folosinţa	Ministerului	Muncii.	 Se	dorea	 reintroducerea	 sa	 în	
circuitul	monahal	şi	înfiinţarea	aici	a	unui	„centru	de	restaurare	
şi	 conservare	a	 bunurilor	 de	patrimoniu	 (icoane	 şi	 cărţi	 vechi),	
precum	 şi	 organizarea	 unui	 muzeu	 al	 parului	 românesc”.
Între	 anii	 1983-1992,	 este	 stareţ	 al	 aşezământului,	 care	 fusese	
desfiinţat	abuziv	de	regimul	comunist.	Din	1986,	este	numit	„şef	
al	şan erului”	de	restaurare	și	consolidare	a	edificiilor	de	cult,	iar	
în	anul	1992,	după	încheierea	lucrărilor,	prin	hotărârea	Episcopiei	
Râmnicului	și	Argeșului,	aşezământul	devine	mănăs re	de	maici,	
părintele	arhimandrit	Veniamin	Micle	fiind	trecut	pe	poziţia	de	
preot-slujitor,	funcţie	în	care	îl	găsim	şi	în	anul	2017.

*
În	anul	1977,	este	numit	în	funcţia	de	director	al	Seminarului	

Teologic	Ortodox	din	Bucureş .	La	scurtă	vreme,	este	considerat	
un	apropiat	al	preotului	Gheorghe	Calciu-Dumitreasa	(n.	23	nov.	
1925,	la	Mahmudia,	jud.	Tulcea	–	d.	21	nov.	2006,	la	Washington),	
profesor	 în	cadrul	 ins tuţiei,	pe	care	îl	cunoscuse	la	o	 instruire	
pe	 linie	 de	 învăţământ	 la	 Seminarul	 Teologic	 de	 la	Mănăs rea	
Neamţ.	 Dis nsul	 preot	 profesor	 Calciu-Dumitreasa,	 un	
înverșunat	 luptător	 împotriva	regimului	comunist	era	 în	vizorul	
Securităţii;	acesta	fusese	condamnat	cu	ani	în	urmă	la	zeci	de	ani	
de	detenţie,	pedeapsă	executată	în	lagărele	de	exterminare	fizică	
și	psihică	de	la	Piteş 	și	Gherla,	între	anii	1948-1964.	
În	urma	a tudinii	publice,	luată	de	acesta	faţă	de	demolarea	

Bisericii	Enei	din	Bucureş ,	după	marele	cutremur	din	4	mar e	
1977,	 a	 prelegerilor,	 in tulate	 „Şapte	 cuvinte	 către	 neri”,	
ţinute	în	Postul	Sfintelor	Paş 	din	anul	1978,	în	faţa	a	numeroşi	

elevi	 seminariș 	 și	 studenţi	 bucureşteni,	 prin	 care	 a	 combătut	
ateismul,	 și	a	contribuţiei	avută	 la	 înfiinţarea	Sindicatului	 Liber	
al	 Oamnilor	 Muncii	 din	 România	 (1979),	 preotul	 profesor	
Calciu	este	arestat	și	condamnat	în	anul	1979	la	peste	10	ani	de	
detenţie.	După	5	ani	şi	jumătate,	la	20	august	1984,	ca	urmare	a	
presiunilor	internaţionale	venite	din	partea	diasporei	româneș 	
și	a	principalilor	lideri	ai	lumii	(Margaret	Thatcher,	Ronald	Reagan,	
Papa	Ioan	Paul	al	II-lea	etc.)	este	eliberat.	Un	an	mai	târziu	este	
obligat	să	părăsească	ţara	împreună	cu	familia.
După	 condamnarea	 preotului	 profesor	 Gheorghe	 Calciu-

Dumitreasa,	 părintele	 arhimandrit	 Veniamin	 Micle	 (directorul	
ins tuţiei)	 este	 învinuit	 de	 către	 Departamentul	 Cultelor	 de	
„lipsă	de	vigilenţă”,	mo v	pentru	care,	în	anul	1979	este	înlocuit.	
Patriarhul	 îi	 oferă	 la	 alegere	 câteva	 funcţii,	 în	 cadrul	 Centrului	
Patriarhal,	dar	acesta	refuză	și	se	retrage	la	mănăs re.

*
Cunoscător	 a	 10	 limbi,	 a	 par cipat	 la	 o	 serie	 de	 congrese	

teologice	şi	întruniri	studenţeş ;	a	vizitat	numeroase	şi	renumite	
centre	 de	 cultură	 şi	 aşezăminte	monahale	 din:	 Franţa,	 Belgia,	
Germania,	 Italia,	 Luxemburg,	Olanda,	 Israel	 (Ierusalim),	 Grecia	
(Muntele	Athos);	a	cercetat,	e chetat,	înregistrat	şi	ordonat	după	
toate	rigorile	ş inţifice	peste	200	de	manuscrise	româneş 	aflate	
la	Schitul	Prodromul,	o	importantă	colecţie	de	documente	care	
fac	referire	la	toate	vetrele	monahale	româneş 	de	la	Muntele	
Athos,	 la	 monahii	 caligrafi	 şi	 cărturari	 români	 din	 mănăs rile	
athonite.
La	4	iulie	1998,	părintele	arhimandrit	Veniamin	a	întâmpinat	

familia	 regală	 –	 pe	 regele	 Mihai	 I	 al	 României,	 regina	 Ana	 şi	
principesa	Margareta,	 care	 a	 fost	 condusă	 de	 Înalpreasfinţitul	
Gherasim	 al	 Râmnicului,	 în	 vizită	 la	 Mănăs rea	 Bistriţa.	 Bun	
cunoscător	 al	 istoriei	 aşezământului	 bistriţean,	 a	 prezentat	
dis nşilor	oaspeţi	relaţiile	Casei	Regale	a	României	cu	Mănăs rea	
Bistriţa	de-a	lungul	vremii.		
Începând	din	anii	’60,	părintele	arhimandrit	Veniamin	Micle	

a	 publicat	 peste	 370	 de	 ar cole	 cu	 caracter	 teologic,	 omile c	
și	 catehe c,	 studii	 de	 istorie	 bisericească	 și	 comunicări	 bine	
documentate	ș inţific,	predici,	reportaje,	însemnări,	comentarii-
recenzii	 și	 referinţe	 în	 peste	 40	 din	 cele	 mai	 pres gioase	
reviste	bisericeș :	„Mitropolia	Ardealului”	(Sibiu,	1968),	„Studii	
Teologice”,	 (Bucureș ,	 1969);	 „Ortodoxia”	 (Bucureș ,	 1970);	
„Glasul	 Bisericii” (Bucureș ,	 1971);	 „Telegraful	 Român”	 –	
publicaţie	bisericească	a	Arhiepiscopiei	Sibiului,	înfiinţată	la	1853,	
una	dintre	cele	mai	vechi	reviste	ortodoxe	româneș 	cu	apariţie	
neîntreruptă	(Sibiu,	1972);	„Mitropolia	Olteniei”	(Craiova,	1973);	
„Îndrumător	 Bisericesc”	 (Sibiu,	 1974);	 „Romanian	 Orthodox	
Church	 News”	 (Bucureș ,	 1978);	 „Mitropolia	 Banatului”	 (Cluj-
Napoca,	1980);	 „Biserica	Ortodoxă	Română”	 (Bucureș ,	1980);	
„Îndrumător	Pastoral” (Alba-Iulia,	1982);	„Îndrumător	Bisericesc	
Misionar	 și	 Patrio c”	 (Râmnicu-Vâlcea,	 1984);	 „Renașterea”	
(Râmnicu-Vâlcea,	1997);	 „Credinţa	Ortodoxă”	 (Râmnicu-Vâlcea,	
1998);	„Lumina	lumii”	(Râmnicu-Vâlcea,	2007)	etc.
De	 asemenea,	 a	 publicat	 în	 numeroase	 ziare	 și	 reviste	 de	

cultură	 laică	 din	 judeţul	 Vâlcea	 și	 din	 ţară:	 „Magazin	 Istoric”	
(Bucureș ,	1985);	„Reporter”	(Râmnicu-Vâlcea,	1990);	„Almarom”	
(Râmnicu-Vâlcea,	 1994);	 „Jurnal	 de	 Vâlcea”	 (Râmnicu-Vâlcea,	
1996);	 „Oltenia”	 (Craiova,	 1999);	 „Gazeta	 Cărţii”	 (Râmnicu-
Vâlcea,	2003);	„Caligraf”	(Drobeta-Turnu	Severin,	2004);	„Forum	
–	V”	(Râmnicu-Vâlcea,	2006);	„Anuarul	Ins tutului	de	Cercetări	
Socio-Umane	<C.S.	Nicolăescu-Plopșor>”	(Craiova,	2006);	„Studii	
Vâlcene”	 (Râmnicu-Vâlcea,	2006);	 „Info	Puls”	 (Râmnicu-Vâlcea,	
2007);	 „Maramureș	 –	 Vatră	 de	 istorie	milenară”	 (Cluj-Napoca,	
2007);	 „Ecrane	 Vâlcene”	 (Râmnicu-Vâlcea,	 2007);	 „Buridava”	
(Râmnicu-Vâlcea,	2007);	„Vatra	Chioreană”	(Copalnic	Mănăștur,	
2008);	„Cultura	Vâlceană”	(Râmnicu-Vâlcea,	2009);	„Șișeș 	Vatră	
Străbună”	(Baia	Mare,	2009);	„România”	–	publicaţie	a	românilor	
din	Serbia	de	nord-est	(2010).
În	 urma	 unei	 intense	 preocupări	 cărturăreș 	 și	 ac vităţi	

de	 cercetare	 ș inţifică,	 părintele	 arhimandrit	 Veniamin	 Micle	
scoate	la	lumină	numeroase	adevăruri	istorice	sor te	uitării,	sau	
vine	cu	îndreptări	asupra	unor	adevăruri	istorice	denaturate	cu	
voie	sau	 fără	voie.	 În	 imensa	sa	operă	publicată,	găsim	o	serie	
de	 monografii	 dedicate	 unor	 valoroase	 așezăminte	 monahale	
–	 mănăs ri	 și	 schituri,	 precum:	 Coșuna	 –	 Bucovăţul	 Vechi,	
Polovragi,	 Bistriţa	Olteană,	Căluiu	 și	Arnota;	monografiile	unor	
biserici	de	mir	 	–	monumente	de	arhitec	tură	ortodoxă,	 situate	
pe	teritoriul	com.	Costeș 	–	Vâlcea;	lucrări	le	gate	de	istoria	vieţii	
și	minunile	unor	sfinţi:	Sfântul	Grigorie	Decapolitul	de	la	Bistriţa,	
Sfântul	Antonie	la	Iezerul	Vâlcii,	Sfântul	Ștefan	cel	Mare,	Sfântul	
Ioan	 Valahul;	 biografia	 unor	 personalităţi	 monahale:	 Arhim.	
Theofil	 S.	Niculescu,	Cuv.	Chiriac	Râmniceanu,	 Ierom.	Macarie;	
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explicaţii	 și	 interpretări	 legate	 de	 ortodoxie,	 documente,	
mărturii,	 istoria	 parului	 și	 a	 primelor	 părituri	 bisericeș 	 pe	
pământul	românesc	etc.
Părintele	arhimandrit	Veniamin	Micle	a	reușit	să	demonstreze	

ș inţific	 faptul	 că	 la	 Mănăs rea	 Bistriţa	 Olteană	 (Vâlcea)	 –	
important	 centru	 de	 cultură	 și	 spiritualitate	 românească,	 nu	
la	 Mănăs rea	 Dealu	 (Dâmboviţa),	 așa	 cum	 se	 susţine,	 a	 fost	
instalată	 prima	 parniţă	 din	 Ţara	 Românească,	 de	 sub	 teas-
curile	 căreia	 ieromonahul	 Macarie	 a	 scos	 la	 1508	 Liturghierul	
slavon,	 cunoscută	 sub	 numele	 de	 Liturghierul	 lui	 Macarie,	
acesteia	urmându-i	Octoihul	slavon	din	1510	și	Tetraevanghelul	

slavon	 din	 anul	 1512.	De	 asemenea,	 a	 reușit	 să	 facă	 ordine	 și	
în	 controversata	 origine	 a	 ieromonahului	 Macarie	 –	 călugăr	
pograf	 considerat	 de	 origine	 sârbă,	 în	 realitate	 acesta	 fiind	
român	ardelean.
Așa	se	face	că,	pe	linie	editorială,	dis nsul	monah	cărturar	a	

publicat	în	decursul	a	32	de	ani	(1982-2014)	peste	8	de	volume	–	
o	adevărată	operă	de	referinţă,	marea	majoritate	fiind	editate	și	
părite	personal,	la	Sfânta	Mănăs re	Bistriţa	Olteană.
Despre	 părintele	 arhimandrit	 Veniamin	 Micle	 și	 opera	 sa	

au	 fost	 publicate	 de-a	 lungul	 vremii	 zeci	 de	 referinţe	 cri ce	 în	
revistele	de	specialitate	și	 în	cele	de	cultură	din	 judeţul	Vâlcea	

și	 din	 ţară,	 semnate	 de:	 Costea	 Marinoiu,	 Mircea	 Păcurariu,	
Constan n	 Cârstea,	 Radu	 Simion,	 Constan n	 Mănescu,	 Vasile	
Gordon,	 Simion	 Cristea,	 Gheorghe	 Telea,	 Firmilian	 Paloșan,	
Gh.	Naghi,	Al.	Florin	Ţene,	A.	Păunoiu,	Dorin	Teodorescu,	Lucia	
Toader,	Ioan	Barbu,	Ion	Predescu,	Ion	Stanciu,	Ion	Soare,	Eugen	
Goia,	 Florin	 Epure,	 Petre	 Cichirdan,	 Ioan-Aurel	 Bolba,	 Florian	
Copcea,	Felix	Sima,	Lucian	Marin,	Andrei	Fărcaș,	Ion	Nicolescu,	
I.	Roșianu,	Constan n	Cilibia,	Nicolae	Boroiu,	Nicolae	Moga,	Ion	
Stanciu,	Aneta	Bardașu,	Simion	Cristea,	Ilie	Vulpe,	Alex.	Parolea	
Moga,	Tudor	Popa,	 Ion	Georgescu,	Adrian	Popescu,	Constan n	
Drăghici,	Gheorghe	Jianu,	Eugen	Petrescu	etc..

Ion	PREDESCU	

Poezia	 vâlceana	 par cipă	 la	 reînnoirea	 poeziei	 române	
recente	 prin	 scriitorii	 Dinu	 Pătulea	 și	 Valen n	 Dolfi.	

Retorica	 lui	 Valen n	 Dolfi,	 textul	 poetului	 din	 Govora,	 spaţiu	
proniator,	 dar	 și	 par cipant	 la	 metamorfozele	 perfide	 ale	
istoriei,	propune	ceea	ce	este	specific	generaţiei	90:	prozas cul,	
diegeza	 reflexivă,	 diegesisul,	 fotografia,	 (Priviţi	 tlul	 lui	 Vilem	
Flusser:	 Pentru	 o	 filosofie	 a	 fotografiei),	 logocentrismul	 versus	
fonocentrism,	 instrumentalizarea	 versus	 inefabilul	 pur,	 sintaxa	
textuală,	 seman că	 noncontextuală,	 unde	 ousia	 se	 situează	
între	paradigma	antropologiei,	a	caii	 rătăcite	
și	 imagis ca	 omului	 recent,	 român	 sau	
poet,	 în	 context	 fraudulos,	 sau	 nemetafizic	
aparent,	de	fapt,	plus	cunoastere,	mysterum	
fascinans,	 ca	 o	 condiţie	 a	 celui	 condamnat	
la	 sensul	 structurilor	 de	 adâncime,	 unde	
bisericile	 sunt	 sculptate	 din	 briceag,	 spune	
filosoful,	 iar	 cri cul	 literar	 adaugă:	 poetul	
a nge	 obiectele	 cu	 zâmbetul	 eremitului	 laic	
sau	 ai stului	 spengler,	 însufleţindu-le.	 Este	
ceea	 ce	 se	 întamplă	 și	 în	 poezia	 lui	Valen n	
Dolfi.	 Postmodernismul	 are	 o	 bibliografie	
amplă.	 În	 cultura	 română	Mircea	Cărtărescu	
a	 scris	 o	 carte	 esenţială	 despre	 subiect:	
„Postmodernismul	 românesc”,	 volum,	 în	
care,	apreciază	Paul	Cornea,	nivelul	discuţiilor	despre	subiectul	
amin t	 crește.	 Alexandru	 Mușina	 va	 conjectura	 inedit	 despre	
subiect.	Va	discuta	despre	elementele	sociologice,	psihoistorice,	
inconș entul	 colec v	 și	 relaţiile	 lui	 cu	 supraeul	 ideologic.	
Alexandru	 Musina	 ,discutând	 despre	 generaţia	 90,	 va	 disocia	
despre	 inconș entul	 „încărcat”	 al	 acesteia,	 care	nu	este	o	 cul-
tură	 nevro că,	 ci	 una	 psiho- că.	 Scriitorul,lectorul,textele,vor	
avea	o	 stare	hebefrenică,o	 veșnicie	a	 fericirii...	Nouăzeciș i	 nu	
sunt	 poeţi	 „fores eri”	 ,	 au	 textualismul	 la	 vedere,iar	 câţiva,au	
structurile	 de	 adâncime	 ale	 auroralului,concept	 discutat	 de	
o	 întreagă	 filosofie	 europeană.	 Gheorghe	 Crăciun	 va	 afirma:	
„Trupul	 ș e	 mai	 multe”	 și	 nu	 trebuie	 jefuit.	 Ioan	 liviu	 Stoiciu	
scrie	 eseuri	 profesioniste	 despre	 postmodernism,	 cu	 gen	
proxim	și	diferenţa	specifică.	Profesionalismul,	 în	general,	fiind	
atributul	 postmodernismului.	 Literatura	 lui	 Cris an	 Popescu	
se	 cons tuie	 în”mitul	 fondator”	 al	 generaţiei	 90,	 aureolat	 de	
celălalt	 mysterum	 fascinans	 al	 generaţiei.	 VasileIanus,	 retras	
la	mânăs re.	 Sunt	 toate	 elementele	 pentru	 cons tuirea	 	 unui	
imaginar	 din	 mitologia	 persuadării.Cris an	 Popescu	 semnifică	
mitul	 personal	 al	 diferenţei	 retorice	 și	 on ce,	 psihanalizabil,	
cons tuit	 la	 intersecţia	 eului	 individual	 ,supraeului,	 eului	
social,	 inconș entului,	 în	 formula	 lui	 Charles	 Mauron.	 Mai	
mult,	 creuzetul	drama c	al	vieţii	poetului	duce	spre	sindromul	
discordant,care	îi	va	provoca	moartea,	la	36	de	ani.	Ioan	S.	Pop	
va	oferi,	poe c,	antropologiei	neamului,	hrana	harică	a	celui	care	
a	trecut	prin	aulalia	si	perihalia	trăirii.	
Despre	 Valen n	 Dolfi	 au	 scris	 Traian	 T.	 Coșovei:	 „Poetul	

plutește	într-un	aer	de	tandră	indeterminare,	graţios	și	melancolic,	
cu	 o	 dezinvoltură	 desăvârșită,	 a ngând	 obiectele	 și	 scoţând	
din	 trecutul	 lor	 un	 sunet	 dis nct,	 inconfundabil.”	 și	 „Sintaxa	
aceasta	 concasată,	 invocând	 incoerenţa	 trucată	 a	 filmelor	 de	
neon,	 face	dovada	unui	 alt	poet	Valen n	Dolfi,	 care,	 rupându-
se	 de	 trecutul	 debutului	 sau,	 rămâne	 același	 poet	 auten c,	
îngrijorător	 de	profund,	 elegiac	 și	 cerebral,	 reflexiv...	 și	 poet!”.	
Octavian	Soviany:	„Un	univers	carcerar,	izomorf	cu	bunkerul	de	
hâr e	al	 scriiturii	 .	 Iar	parcurgerea	acestui	muzeu	al	 trecutului	
cu	amin rile	sale	mumificate	îi	dau	poeziei	lui	Valen n	Dolfi	un	
abur	de	apăsatoare	melancolie,	care	cons tuie	probabil	accentul	

par cular	 al	 acestui	 poet,	 care	 pare	 să	 interpreteze	 par tura	
textualismului	dezabuzat,	erodat	de	morbii	tristeţii	și	oboselii.”.	
Dumitru	 Mureșan:	 „El	 cul vă,	 cum	 spuneau	 suprarealiș i,	
decepţia	 sistema că.	 Creează	 iluzia	 pentru	 ca	 imediat	 să	 o	
risipească.”	Și:	„Lumea	de	ipsos,	acest	ul m	volum	al	lui	Valen n	
Dolfi,	 pare	 străbatut	 exact	 prin	 centrul	 său	 de	 greutate	 de	 un	
fir	 tăios,	 schizogen”	 (Bogdan-Alexandru	 Stănescu).	 „Valen n	
Dolfi	 își	 concepe	 textul	 într-o	deplină	 luciditate	 și	de	pe	poziţii	
de	 autoevaluare.	 Conș inţa	 sa	 radicală	 nu	 anihilează	 cu	 nimic	
naturaleţea	poemelor	impregnate,	la	rândul	lor,	de	o	melancolie	
crepusculară.	Lumea	de	ipsos,	într-o	formulă	aparent	facilă,	este	

o	 carte	 care	 lasă	 impresia	 scrierii	 con nue,	
chiar	și	după	 lectura,	ca	o	structură	care	se	
ţese	 din	mers,	 este	 una	 care	 reușeste	 să-și	
mobilieze	ci torul	poate	chiar	prin	autoironia	
-	de	calitate	-	ce	se	lasă	insinuată	cu	fiecare	
semn	 al	 poemului.”	 (Silviu	 Gongonea)	 Ar	
mai	 putea	 fi	 citaţi:	 Alexandra	 Vrânceanu,	
Lena	 Lazăr,	 Simion	 Bărbulescu,	 Nicolae	
Coande,	 Emil	 Vasilescu,	 Marian	 Dopcea.
Retorica	 lui	 Valen n	 Dolfi	 textualizează	
memoria	 cetăţii.	 Un	 exemplu	 este	 poemul:	
„Profesorul	 Deaconu”.	 Textualizează,	 de	
fapt,	 metamemoria	 textului.	 Personajele	
sunt	legate	precum	elementele	lucrului	bine	
făcut,	într-un	sistem	care	cul vă	fiinţialitatea	

prozaică,	 simplu	 de	 întristător:	 lectura,	 referenţialitatea,	
intertextualitatea,	 viaţa	 și	 sfârșitul	 con nuu,	eroismul	 co dian,	
existenţa	 aulică,	 experierea	 împăcată,	 in	
soto	 voce	 transfigurată.	 Toate,	 obsesiv	
memorabile.	 ...„A	murit	profesorul	Deaconu	
care	 a	 scris	 patru/	 cărţi	 și	 a	 vrut	 să	 intre	 în	
Uniunea	 Scriitorilor/	 elevii	 îl	 porecliseră	
Varlaam	 dar	 el	 s-a	 considerat/	 tot	 mpul	
doar	 un	 simplu	 slujitor	 al	 literaturii/	
române	 oamenii	 spuneau	 ca	 e	 sâcâitor	 și/	
neînduplecat	 în	 lupta	 lui	 permanentă	 cu	
primarul/	nemulţumit	de	ruina	care	a	cuprins	
orășelul/	 a	 murit	 și	 căţelușul	 vagabond	 pe	
care	 îl	 hrăneam/	 în	 fiecare	 dimineaţă	 pe	
unul	l-au	îngropat	în	cimi r/	pe	celălalt	l-am	
îngropat	noi	pe	un	dâmb/	de	ce	un	om	și	un	
câine	au	sfârșit	 la	fel	și	cum/	de	au	dispărut	
amândoi	în	aceeași	zi	au	fost	/	întrebări	la	care	eu	bibliotecarul	
orășelului	eu	care/	am	ci t	Biblia	din	scoarţă-n	scoarţă	și	multe	
cărţi/	 de	 filozofie	 și	 de	 anatomie	 n-am	 ș ut	 să	 răspund...”	
(„Profesorul	Deaconu”)	
Germinări	de	lectură	din	celebrul	M.	Heidegger,	postmodern	

în	hermenu ca	actuală:	„Omul	este	poemul	pe	care	l-a	început	
Fiinţa.	Drumul	către	o	stea.	Atât	și	nimic	mai	mult’’,	decelabile	
în	„Locul	vechi	al	familiei’’	Segmentele	vieţii	sunt	reseman zate	
spre	 limită	 și	 depășire.	 Punctuaţia	 devine	 s lis ca	 afec vă.	
„Când	a	murit	 tata	am	căutat	 în	cimi r/	 	 locul	vechi	al	 familiei	
unde	au	fost/	îngropat	strabunicul	Ion	și	străbunica	Ana/	unchiul	
Ionel	 și	 bunica	 Paraschiva	 cu/	 greu	 l-am	 gasit	 lângă	 un	 cavou	
în	 construcţie/	 pentru	 că	 îl	 acoperise	 iarba	 și	 crucea	 lipsea/	
atunci	 am	 comandat	 o	 cruce	 nouă	 din/	marmura	 albă	 care	 să	
nu	 se	 rupă	 și	 să	 nu/	 putrezească	 cu	 poza	 și	 numele	 lui	 scris
frumos	dedesubt	dar	 pietrarul	 a	 greșit	 și/	 a	 făcut	 crucea	mică	
și	îngustă	nu	mai	aveau/	loc	toate	numele	pe	ea	lasă	lasă	a	zis/	
nana	când	a	văzut	e	foarte	bună	și	asta/	că	doar	nu	e	nevoie	să-i	
trecem	pe	toţi/	așa	au	dispărut	ei	de	pe	faţa	pământului	pentru/	
totdeauna	și	străbunicul	Ion	și	străbunica/	Ana	și	unchiul	Ionel	și	
bunica	Paraschiva”

Text	 important,	cu	 individuaţie,	dincolo	de	un	curent	 literar	
sau	altul.	Memoria	stenică	a	unei	generaţii	care	vrea	să	recupereze	
sensurile	mute,	 pe	 care	 le	 teore za	 atât	 Julieva	Kristeva	 cât	 și	
J.	Derrida,	ca	structură	de	suprafaţă.	Miza	ţine	de	structurile	de	
adâncime,	metabolizate	din	lecturile	reflexivităţii,asumate,	într-
un	discurs	al	scriiturii	locuită	de	persuasiune,crepuscul,	limbajul	
păcii.		Poemul	„Un	chef	de	rockeri”	și	viaţa	de	zi	cu	zi:	”Au	zis	hai	
mă	cu	noi	la	un	chef	de/	rockeri	să	vezi	și	tu	cum	ne	distrăm/	am	
cumpărat	ţigari	au	cumpărat/	băutura	am	fost	într-o	cameră	de	
bloc/	am	fumat	ţi-am	băut	fraţește	dintr-o/	s clă	de	vodcă	toată	
noaptea	 am/	 ascultat	 rock	 and	metal	 4	 ever	 rock/	 and	metal	
pe	perete	era	Marilyn/	Monroe	desenată	de	Andy	Warhol/	pe	
perete	era	un	înger	din	lemn	cioplit/	cu	briceagul	toată	noaptea	
m-am	rugat/	la	el	dar	nimeni	n-a	fost	mântuit	și...”
Despre	 cuvintele-cheie	 din	 preajma	 thanatosului,	 sub	

mantaua	 dis ncţiei,	 pe	 care	 o	 face	 Descartes	 între	 ego	 cogito	
ca	 res	 cogitans	 de	 res	 corporea,	 cu	 citatul:	 „Et	 quidem	 ex	
quolibet	 a ributo	 substan a	 cognoscitur;	 sed	 una	 tamen	
est	 cuiusque	 substan ae	 praecipua	 proprietas,	 quae	 ipsius	
naturam	 essen amque	 cons tuit,	 et	 ad	 quam	 aliae,	 omnes	
referuntur?”(Principia	 I,	 n.	 53,	 p.	 25)	 [Substanţa	 este	 desigur	
cunoscută	 pornind	 de	 la	 un	 atribut	 oarecare;	 totuși,	 fiecare	
substanţă	 are	 o	 proprietate	 principală,	 care	 cons tuie	 natura	
și	esenţa	ei	și	 la	care	se	raportează	toate	celelalte	proprietăţi.]	
(apud	 Mar n	 Heidegger,	 Fiinţă	 și	 Timp,	 Editura	 Humanitas,	
Bucureș ,	p.	124-125).
„Tund	 iarba	 în	 curtea	doamnei	 Fisher/	e	 cald	 și	 soarele	 îmi	

arde	 pielea/	 un	 ciob	 lucește	 la	 colţul	 casei	 rotesc/	 mașina	 în	
cercuri	 concentrice	 bucăţi/	 de	 iarbă	 sar	 în	
toate	părţile	și	mă	gândesc/	la	Walt	Whitman	
murdar	 cum	 sunt	 /	 și	 obosit	 și	 transpirat	
motorul	 tușește/	 și	 vine	 doamna	 Fisher	 și	
îmi	aduce	o	cu e/	de	bere	rece	mă	tai	adânc	
la	 deget	 când/	 o	 desfac	 și	 îmi	 sterg	 repede	
sângele/	 pe	 tricou	 ţi-e	 frică	 de	 moarte	
puș ule/	văd	eu	zice	doamna	Fisher	râzând”	
(„Doamna	Fisher”).
	Ci ţi.	(Ar	trebui	să	ne	reamin m	că	Ioan	

Es.	 Pop,	 pos aţatorul	 volumului	 „Fotografii	
de	 familie”,	 a	 iniţiat	 și	 Colocviile	 poeziei	
de	 la	 Nicula.)	 Texte	 din	 generaţia	 70	 devin	
nouăzeciste.	 Altă	 „fotografie”	 a	 celebrului	
poem	„Fata	ta i”.	„Dacă	te-ai	fi	gândit	la	copii	

când	 ai/	 plecat	 de-acasă	 lumea	 din	 orășel	 n-ar/	 cleve 	 acum	
că	ai	jucat	cărţi	până/	dimineaţa	și-ai	pierdut	o	sumă	mare/	de	
bani	și	nervos	te-ai	urcat	în	mașină/	și	ai	plecat	deși	ei	au	spus	
că	te-au/	rugat	să	mai	rămâi	să	bei	o	cafea/	dacă	te-ai	fi	gândit	la	
copii	când/	ai	plecat	de-acasă	ziarele	n-ar	fi	scris/	că	te	aflai	pe	
drum	de	două	zile	și/	oboseala	și-a	spus	cuvântul	și-ai	adormit/	
la	volan	mașina	a	părăsit	drumul	s-a/	lovit	de	un	cap	de	pod	și	s-a	
răsturnat	/	dacă	te-ai	fi	gândit	 la	copii	când	ai	plecat/	de-acasă	
n-ar	 trebui	 în	 fiecare	 duminică/	 să-ţi	 aprind	 lumânări	 în	 jurul	
mormântului/...”
Ce	 spuneţi?	 Să	 ne	 reamin m.	 Divinitatea	 locuiește	 în	

interiorul	 Fiinţei.	 Fiinţa	 locuiește	 în	 interiorul	 textului.	 Cerul,	
care	 mai	 adoarme	 uneori,	 locuiește	 în	 interiorul	 Divinităţii.	
„Un	înger	a	coborât	și	s-a	așezat	 lângă	el/	aici	să	rămâneţi	 le-a	
zis	să	nașteţi	copii/	aceasta	e	ţara	pe	care	v-am	dat-o	eu	vouă/	
și	 iarba	 era	 verde	 copacii	 aveau	 rod	 și	 o/	 lumină	 strălucitoare	
plutea	 deasupra	 pământului/	 ei	 au	 rămas	 nemișcaţi	 și	 noap-
tea	 a	 venit/	 și	 goală	 și	 dimineaţa	 au	 văzut	 iarba	 de	 lemn	 și/	
copacii	de	piatră	au	plâns	au	tăcut	zile	în	șir	au/	rătăcit	pe	câmp	
cu	ochii	roșii	ca	merele	coapte	(«	Și	într-a	șaptea	zi	cerurile	s-au	
deschis	»).

ȘI	ÎNTR A	ȘAPTEA	ZI	CERURILE	S AU	DESCHIS.	DINU	PĂTULEA,	
VALENTIN	DOLFI	ŞI	ÎNNOIREA	POEZIEI	ROMÂNEŞTI	RECENTE.	
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monarhia,	măcar	o	asociază	la	putere.	Par dul	
Naţional	 Ţărănesc!	 care	 a	 dispărut	 din	 noua	
istorie,	ca	și	în	1944,	când	s-a	constatat	că	liderii	
locali	ai	PNŢ	mergeau	pe	mâna	PCR-ului	ilegal!	
O	notă,	relatare,	foarte	interesantă,	a	Jurnalului,	
se	află	la	pag.	317	unde	în	15	dec.	pro pentada	
orașului	este	 invitată	 la	Tică	Ștefănescu	acasă,	
iar	 acesta	 le	povestește	 impresiile	Episcopului	
Marina	 după	 vizita	 sa	 la	 Moscova!	 Marina,	
descriindu-le	 cu	 lux	 de	 amănunte	 cine	 este	
URSS,	bogăţia	și	luxul	Kremlinului!...	înţelegem	
că	urmează	1947,	iar	Biserica,	cea	mai	puternică	
forţă	în	stat,	a	hotărât	de	care	parte	a	baricadei	
trebuie	 să	 se	 poziţioneze	 România	 (în	 fond,	
după	 ce	 l-am	 cunoscut	 pe	 	 Petre	 Gheorghe	
Govora,	 ș ind	 că	 Marina	 complota	 încă	 din	
1935	cu	comuniș i	de	 la	Moscova,	 inclusiv	cu	
Ana	 Pauker)...	 Lecţii	 de	 stenografie	 și	 cu	 Șt.	
Fătulescu	 ...	 Revelionul	 („ul mile	 cheltuieli-
pentru	 a	 salva	 leul”)	 1947	 îl	 face	 în	 vechiul	
sistem	 (legionar	 -	 monarhic)	 la	 fam	 Predoiu	
împreună	cu:	„Zinelli	cu	d-na,	Emil	Ștefănescu	
(solo),	Ilie	Ionescu	(cu	d-na	și	maiorul	cumnat),	
prim	 procuror	Micu	 cu	 d-na.”	 (31/XII).	 Încă	 o	
no ţă,	 nr.	 101,	 de	 pomină...	 „atât	 ca	 actori	
amatori,	cât	și	ca	regizori”!	Să	explicăm:	Zinelli	
avea	studii	de	teatru	(ne	scriu	chiar	ei	în	no ţă),	
d-na	sa	ajucat	într-un	film	românesc	înainte	de	
1944...De	 unde	 acest	 limbaj	 comunist	 la	 doi	
referenţi	sclavi	ai	conceptului	din	1949,	uniune	
de	 creaţie,	 care	 înstatua	 diferenţa	 dintre	
profesionism	și	amatorism!!!	 imbecilitate	care	
ne	urmărește	și	astăzi,	când	toate	lucrurile,	artă	
și	neartă,	ca	producţie,	se	fac	după	unica	Lege	
31	din	1991!	Societatea	pe	care	noi	o	cunoaștem	
din	 acest	 jurnal,	 dintre	 1944	 și	 1947,	 și	 care	
începe	să	decadă-prin	numărul	din	ce	în	ce	mai	
redus	 de	 serate	 muzicale-oglindă	 culturală	
aproape	 nemaiîntâlnită,	 a	 Râmnicului	 vechi-
după	30	decembrie	1947.
7	ianuarie	1947,	cu	Octavia	la	părintele	Mar-

dale...	„De	faţă	și	colonelul	Niţescu	(epuratul),	
iar	apoi	g-ralul	Teodorescu	(condamnatorul	lui	
Antonescu).”	Miercuri,	29	ianuarie	începe	la na	
cu	Bauer,	apoi	Dănuţ	Predoiu.	„plătesc	impozit	
la	primărie	8.528	lei	pe	lună.”	Luni,	3	februarie	
1947	cu	„dl	colonel	Fuchs	la	Muzeul	Bucovinei,	
depozitat	 la	 Episcopie...	 acolo	 s-a	 încercat	 o	
spargere.”	„Lecţie	de	germană	cu	Sanda	Simian	
și	de	română	cu	Dănuţ”	Predoiu-04	febr.	1947.	
	 	 	 Seara	 din	 14	 februarie	 1947	 convocaţi	 la	
Prefectură	„pentru	a	se	cons tui	în	filarmonica	

.	 Dar	 purtătorii	 de	 cuvânt	 tot	
Teodor	 Geantă	 și	 Atanasie	 Duma,	 deci	 tot...
interesul	poartă	fesul...”	Prima	 lecţie	de	 la nă	
cu	 	cu	Dinu	Fiera	 (18	 febr.).	Duminică	23	 febr.	
masă	 mare	 la	 fostul	 primar	 Tică	 Ștefănescu	
cu:	 C.	 Moţit,	 Păr.	 Marina,	 Paul	 Angelescu,	
Stoienescu	cu	d-na	Madi.	Marţi	25	febr.	C.	Moţit	
le	arăta	„că	pe	fron spiciul		Palatului	de	Jus ţie,	
pe	 dreapta	 și	 stânga	 coloanelor	 corin ce	
(greșit,	compozite	n.n)	se	răsfaţă	tablele	legii	lui	
...Moise!	 Bătaia	 de	 joc	 (sfidarea)	 arhitectului,	
probabil	evreu!...”	„Seara	la	repe ţia	orchestrei	
filarmonice	 Dr.	 Puţureanu acum sub egida 
Prefecturii.”	 „Conferinţa	 lui	 Emil	 Ștefănescu	
despre	Beethoven	cu	plăci	servite	la	patefon	de	
Paul	 Angelescu...”	 (02	mar e	 1947).	Marţi	 ,	 4	
mar e,	Atanasie	Sache	Duma	îi	aduce	ș rea	că	
rușii	pleacă!	Se	considerau	fabricanţi	de	bani...	
„Iar	 eu	 încasez	 azi	 de	 pe	 lecţii	 324	 500	 lei.	
Record!	 Precum	 Upu	 (Octavia	 n.n)	 încasează	
azi	200.000	lei”	(10	mar e	1947).	Pe	13	mar e	
începe	 lecţiile	 de	 germană	 cu	 Liliana	 Cope .	
Iată	 o	 nouă	 informaţie,	 importantă	 pentru	
orchestra	 filarmonicii	 Râmnicului	 dirijată	 de	
d-ul	maior	Stama de	avea	în	componenţă	„7	
violine,	 2	 viole	 și	 1	 violoncel”...	 „și	 ne	 freacă	
binișor	 d-l	 Stama ade-deși	 și	 d-sa	 e	 foarte	
frecabil	 în	 ce	 privește	 nuanţa	 (dinamica)	
și	 interpretarea!”	 	 Seara	 18	 mar e	 Traian	
Cantemir	vine	cu	Monitorul	Oficial	cu	înscrisul:	
reintegrat	și	pensionat,	Leca	Morariu	(decretul	
lui	Mihai	I	din	10	III	1947).	

Ștefan	CIOBOTARU

Octavia	o	meditează	pe	Areta	Ţurcan.	Nu	
avem	prea	multe	date	despre	evacuaţii	

din	1940:	familiile		Ţurcan	și	Ţurcanu	(inginer	și	
preot	 -de	 la	 toţi	 Sfinţii);	 Parlapan,	 Iandola,	
personalităţi	 care	 au	 avut	 un	 cuvânt	 greu	 în	
administraţia	și	cultura	vâlceană.	În	20	X	1945,	
Leca	 îi	 găsește	 cameră	 lui	 Traian	 Cantemir,	 la	
doamna	 Deșliu-prima	 sa	 gazdă.	 Lecţie	 la	 dr.	
Ghiţescu.	 Ascute	 și	 lame	 de	 ras	 (25	 X).	 Era	 o	
modă	 atunci,	 și	 fratele	 nostru,	 Ilie,	 ascuţea	 în	
1956-7	lamele	în	interiorul	unui	pahar!	...	Masa,	
la	d-na	primar	cu	C.	Tomescu	și	Paul	Angelescu,	
apoi	 la	 Emil	 Ștefănescu,	 unde	 îi	 cunoaște	 pe	
prof.	Zinelli	 (28	X	 ).	1	XI	1945,	 lecţie	cu	Dănuţ	
Predoiu.	„Ieri	s-a	spart	buba	la	Bucureș !...Ziua	
Regelui	scăldată-n	sânge.”	Iată,	spunem	noi,	nu	
rușii	 (ei	 au	 ajutat!)	 au	 adus	 comunismul,	 ci	
comuniș i	români!	cu	aproape	zece	ani	înaintea	
ungurilor,	 în	 ’56,	 Bucureș ul	 și-a	 consumat	
ul ma	încercare	de	păstrare	a	monarhiei.	„18/
XI	...boierii	Duma	ne	felicită	pentru	dezepurare	
...	La	noi:	familia	păr.	Sava	(d-na	fostă	studentă	
a	 mea:	 Grosu)	 apoi	 dl	 Emil	 Ștefănescu.”	
Atmosfera	 în	acest	sfârșit	de	an	1945:	„Toţi	 se	
caină	de	faimosul	nostru	guvern	și-i	dau	în	p.m.	
pe	unguri”	(20	noiembrie).	16	decembrie	1945.	
Repe ţia	cu	Crai	Nou	„...îmi	stoarce	lacrimi.	Iar	
cadenţa-solo	 din	Raymond	 tot	 pe	 seama	mea	
rămâne,	 fagotul	 dând	 chix.	 ...	 Împreună	 cu	
Cantemirenii	 (Lorin	cu	 săniuţa)	 la	Păr.	 Sava,	 în	
vila	de	sub	pădure-de	unde	cu	toţii	pornim	prin	
troianul	 de	 nămeţi	 al	 pădurii”.	 La	 concertul	
dinaintea	Crăciunului	a	dirijat	„bine”	cpt.	Anton	
Niculescu	(în	locul	lui	Stama de).	19	dec.	Viorel	
Ștefănescu	are	accident	la	un	ochi,	 lovit	de	un	
bulgăre	 de	 zăpadă.	 23	 dec.	 Eugen	 Sufleţel	 îi	
aduce	58	000	 lei	pentru	concerte.	24	dec.	Păr	
Rădoiescu	cu	icoana,	dar	este	primit	la	Leca	în	
casă	cu	urare	aruncând	boabe	de	grâu...obicei	
păstrat	și	în	familiile	noastre	mai	ales	în	loc	de	
sorcovă,	pe	 întâi	 ianuarie.	 26	XII,	masa	 la	păr.	
Rădoiescu,	 și	 concert-pian	 și	 violoncel-apoi	 la	
păr.	 Sava-Grosu.	 Seara,	 merge	 la	 dr.	 Găina.	
...Serate	 de	 mare	 amploare	 în	 preajma	 datei	
schimbării	anului:	Cantemirenii	(Traian,	Ta ana	
și	 Lorin),	 fam.	 păr.	 Sava	 (părintele	 și	 Claudia	
Ada),	fam.	păr.	Mihail	(cu	Eugenia	și	Zanfira)	și	
Al.	 Ieșan...	 „numai	 Basarabia	 și	 Bucovina	 =	
Moldova	 ciun tă”...	 „Basarabia/	 Cuvânt	 cu	
patru	 a/	 ca	 o	 biserică	 cu	 patru	 turle	 albe/	 pe	
zările	 istoriei/	 căreia	 nu	 ș u	 cine/	 i-a	 furat	
clopotul”	 (27	XII).	Leca	notează	după	cuvântul	
„albe”:	Ho nul,	Soroca,	Tighina,	Cetatea	Albă...
paradigmă	care	și	astăzi,	mai	ales,	ne	gâtuie	de	
emoţie.	 Revelionul	 1945	 îl	 prinde	 acasă	 cu	
Cantemirenii,	 și,	 împreună,	 trăiesc	 „Marea	
bucurie	că	 la	miezul	nopţii	vorbește	și	Regele.	
Ceilalţi	 -	 tot	 palavre	 și	 minciuni!”	 ...	 Iată	
tulatura	 completă	 și	 reală	 a	 Ins tutului	 de	
istorie	de	 la	Suceava,	pe	care	a	urmat-o	 și	Gh	
Petre	 Govora:	 „Ins tutul	 de	 istorie	 de	 la	
Facultatea	 de	 Teologie”	 (2	 ianuarie	 1946).	
Pentru	 prima	 dată	 se	 cântă	 Balada	 lui	 Ciprian	
Porumbescu,	 pentru	 orchestră	 în	 cadrul	
recepţiei	 din	 3	 ianuarie,	 la	 Leca	 Morariu:	
„Așadar	 academia	 la	 noi,	 5-12h:	 Sufleţel	 cu	
mamă-sa,	Duma	 cu	 d-na.	 Facem	 rela v	multă	
muzică;	 noi:	 Händel,	 Largo	 (pentru	 2	 viori,	
violoncel	și	pian)	și	Glinka,	Ciocârlia. Apoi Crai	
Nou.	 Sâmbătă,	 5	 ianuarie,	 îl	 primește	 pe	 Gh	
Rădoiescu,	cu	Iordanul,	„D.a.	engleză,	lectură”.	
Leca	 vorbea	 și	 limba	 engleză!	 Sâmbătă,	 12	
ianuarie,	la	cină	la	d-na	și	d-l	Ţurcan,	unde	mai	
erau	 doctorii:	 Iliescu	 (de	 ochi),	 Gheorghiu	 și	
Zeană-armân,	 subprefectul	 Lupașcu,	 „toţi	 cu	
cucoanele,	 deci	 12	 inși.	 Cina	 arhi-ultra-
abundentă.	Vorba	ceea:	Trăiască	criza	română!”.	
Chiria	pe	ian-mar e	la	Strejeș 	pentru	mobilă,	
4.500	lei	(22	ianuarie	1946).	Rămas	fără	salariu	
în	 iunie	1945...	„rămas	a	9-a	 lună	 fără	salariu-
dar	 cu	 victorie!”	 (2	 febr.	 46).	 36	 de	 ani	 ai	
violoncelului	de	când	a	 fost	adus	de	 la	Fiume,	
Abbazia	 (3	 febr.	 46).	 „Marţi,	 12/III....	 nu	 mai	

avem	ce	mânca!	Primăreasa,	pentru	4	lecţii	de	
la nă	a	2	ore	m-a	plă t	cu...1	boţ	de	brânză	de	
vacă	și-o	ulcică	de	smântână!	Ai	dracului	ciocoi!	
...	Lumea	prinde	a	se	teme	de...războiul	anglo-
americano-rus.	”	 	Deci,	nu	este	glumă,	 liniștea	
rusească	din	46-47-48	are	explicaţii	în	acest	nou	
posibil	război!	Leca	bolnav	de	diabet,	este	la	a	
treia	injecţie	cu	„Beneurin”	(31	mar e	1946)	și	
d-na	 dr.	 Petrescu	 și	 d-na	 Radu	 Gyr	 (surori)	 în	
vizită	acasă	(6	aprilie).	Și	Yvonne	Marie	Petrescu,	
nepoata	lui	Radu	Gyr,	fata	den stei,	și	Beatrice	
Zeana,	 ambele	 meditate	 de	 Leca	 pentru	
bacalaureat,	 nu	 ș au	 nimic	 din	 literatura	
română,	fapt	care	îl	face	pe	Leca	Morariu	să	le	
numească	 ...	 „Maimuţele	 Franţei!”	 Despre	
Sanda	 și	 Traian	 Simian	 -	 „ilustru	 ponegritor	 al	
celorlalţi	 Simieni”-	 spune:	 „Mari	 egoiș 	
Simienii-și	șireţi	ca	oaia	la	coadă.”	În	18	aprilie	
merge	 pentru	 „Mărturisire	 și	 Cuminicătură	 la	
foarte	simpa cul	părinte	Silvestri	(basarabean).	
Noi	 îl	 ș m	 pe	 Silvestrovici,	 fata	 sa	 a	 fost	
profesoară	 de	 limba	 rusă	 și	 limba	 română;	 și	
desen,	și	era	o	renumită	pictoriţă.		Au	stat	peste	
drum	 de	 noi,	 între	 fam.	 Presbitereanu	 și	
Rădulescu	 (frate	 cu	 Gogu	 Rădulescu).	 În	 21	
aprilie	1946	primește	prima	injecţie	cu	insulină	
la	 dr.	 Floran n	 (care	 stătea	 peste	 drum	 de	
poarta	Arhiepiscopiei,	pe	locul	unde	acum	este	
blocul	construit	de	dl.	Gutău.		Speranţele	pentru	
revenirea	Basarabiei	și	Bucovinei	de	Nord	a	fost	
o	 con nuă	 poli că	 dusă	 de	 KGB	 în	 vederea	
repatrierii	evacuaţilor...(8,	9	mai).	 În	31	aprilie	
pr.	Mihail	pleacă	în	Moldova...(Nu	se	întoarce	în	
RSSMoldovenească-fosta	 Basarabie.	 Au	 mai	
procedat	 așa	 și	 Borosanii,	 care	 s-au	 întors	 în	
Suceava,	 deși	 erau	 din	Mămăliga-Bucovina	 de	
nord-Ucraina,	sau	soţia	lui	Leca,	Octavia,	care	în	
1970	 pleacă	 la	 Suceava).	 Pe	 18	 august	 1946	
Leca	 par cipă	 la	 botezul	 Lilianei	 Ștefănescu.	
Concert	 la	botez:	Haydn	 și	Porumbescu.	 Iarăși	
se	 vorbește	 despre	 război	 (27	 august).	 Câte	
necazuri,	dar	umorul	nu	le-a	lipsit...	„Voi	sunteţi	
urmașii	 Romei?/	 Voi	 fasciș 	 nepricopsiţi,/	
Democraţi	 sunt	 doar	 ţăranii!/	 Nici	 măcar	 atât	
nu	ș ţi?/	Neamunl	nostru	nu	se	 trage	nici	din	
daci,	 nici	 din	 romani,/	 Ci	 s-a	 tras	 întotdeauna	
din	maghiari,	ruși	și	jidani”!	14	IX	1946...merge	
după	 	 lemne	 cu	Mihai	 Popa	Radu	 căruia	 îi	 da	
meditaţii	 la	 limba	 română,	 băiatul	 col.	 Popa	
Radu,	 demisionat	 fiindcă	 a	 refuzat	 semnarea	
sen nţei	 la	 moarte	 a	 Mareșalului	 Antonescu!	
Doamne,	ce	lume	era	aici	la	Râmnicu	Vâlcea...o	
adevărată	academie	a	adevăraţilor	români...	În	
16	 IX	 1946,	 la	 Strejeș ,	 are	 loc	 o	 discuţie	 cu	
Traian	 Cantemir,	 de	 emigrare	 în	 Brazilia.	
Amin m	aici,	că	o	parte	din	linia	bunicului	meu	
dinspre	tată,	Ilie	Cichirda,	a	emigrat	în	1940	în	
Uruguai.	Trebuie	să	se	ș e	că	în	1941	și	mai	apoi	
între	1947	1950	românilor	din	Bucovina	de	nord	
și	 Basarabia	 li	 s-au	 aplicat	 cel	 mai	 oribil	 și	
scandalos	„holocaust”	din	 istoria	umanităţii!...
pentru	care	nimeni	până	în	prezent	nu	și-a	cerut	
scuze-la	nivel	de	guverne	și	nu	 l-a	recunoscut.	
Con nuăm	 din	 Jurnal...„Epuratul	 nu	 e	 demn	
nici	să	fie	ales	nici	să	aleagă”	(3	X	1946).	A	96-a	
scaldă	în	Olt	(6	oct.	46),	în	luna	octombrie!	„100	
000	lei	de	la	Traian	Croitor,	fostul	meu	elev	de	
liceu.	La	pădure,	și	cu	rucsacul	după	lemne;”	(8	
oct.	 46).	 Deci	 în	 1946	 vâlcenii	 adunau	 cu	
rucsacul	lemne.	Eu	nu	mă	mir	fiindcă	nu	odată,	
pe	Capela,	unde	făceam	sport,	după	2000,	am	
văzut	bătrâni	care	adunau		lemne...	Leca	dădea	
lecţii	și	de	stenografie	(lui	Mihai	Popa-Radu)...	
în	 mp	 ce	 Filarmonica	 Moldova	 Iași	 îl	 curta	
pentru	un	post	de	violoncelist.	Oferta	era	220	
000	lei	+	140	000	indemnizaţie	de	criză!,	în	 mp	
ce	 două	 pâini	 costau	 9	 440	 lei	 (11,	 19,	 29	
oct.1946).	 Octavia	 ca	 mai	 toate	 femeile	 din	
familiile	 evacuate	 torceau	 și	 croșetau	 (22	
oct.46).	 Leca	 îi	 cri că	 pe	 V.	 Loichiţă	 și	 Ius n	
Moisescu	care	 în	 iunie	1940	au	fugit	 la	primul	
zvon	părăsind	„falnica	Bibliotecă	a	Facultăţii	de	
Teologie	 Cernăuţeană”.	 Și	 nouă,	 mama	 ne	
dădea	 în	 1960,	 dacă	 bine	 ţin	 eu	 minte	 zahăr	
cubic	muiat	în	gaz	petrol,	pentru	roșu	în	gât	(31	

oct.	 46).	 Soartă	 grea	 a	 avut	 Leca	 Morariu:	
pentru	autorităţi	era	„epuratul”,	pentru	mahala,	
„refugiatul”	 și	 pentru	 intelectuali	 era	
„profesorul”.	La	aceste	greutăţi	ce	ţin	de	morala	
comunităţii,	soarta	a	făcut	parcă	în	ciudă,	ca	aici	
în	Regat	evacuaţii	să	nimerească	tot	sub	armata	
roșie!	Nimeni	nu	le	poate	ierta	autorităţilor	de	
atunci,	 căpeteniilor	 comuniste,	 regelui,	 acest	
lucru!	această	codoșeală	istorică.	Să-ţi	arestezi	
șeful	guvernului	și	conducătorul	armatei,	aflată	
în	război,	și	să	începi	negocierile	de	pace...	Leca	
Morariu	primește	al	doilea	act	(hâr e-cer ficat)	
pentru	 pensionare,	 de	 la	 Primărie;	 cu	 destule	
„mârâieli	și	ciocoiască	sfidare	(de	la	Bărbulescu)!	
Înghite,	înghite	la	umiliri	și	mitocănii,	epuratule.		

...	Dim.	fost	la	varză,	în	piaţa	mare.	Ba	și	la	foi	de	
verze	pentru	curci-culese	de	pe	jos,	din	balegă	
și	 glod;	 altă	 proslăvire	 a	 epuratului!”	 (5	 nov.	
1946).	Nu	era	o	rușine,	aceș 	evacuaţi,	neavând	
grădini	și	curţi	mari,	dar	având	educaţia	de	a-și	
produce	 singuri	 mâncarea,	 creșteau	 în	 micile	
spaţii	ale	chiriașului	păsări	sau/și	porci	pe	care-i	
hrăneau,	pe	lângă	porumb	și	grâu,	cu	resturi	de	
frunze	 din	 pieţe	 sau	 bruieni	 din	 grădinile	
vecinilor!	 Deși	 profesor	 universitar,	 cu	 soţie	
cântăreaţă	 de	 operă,	 și	 pianistă-cu	 studii	 la	
Praga,	 familia	Morariu	deţinea	 în	Cernăuţi	o	a	
doua	 locuinţă,	 adevărată	 fermă...	 Dar	 și	 lângă	
propria	casă.	Vă	daţi	seama,	ca	și	tatăl	meu	care	
refuza	să	întoarcă	capul	la	răsărit,	Leca	Morariu,	
după	 1946,	 nu	 a	 vrut	 să	 se	 mute	 la	 Iași	 sau	
Suceava,	care	erau	 în	România!	Leca	era	chiar	
din	 Pătrăuţii	 Sucevei.	 Con nuăm	 din	 Jurnal...
doi	 litri	 de	ulei,	 30	000	 lei	 (10	nov.).	 Ia	 act	 cu	
profundă	durere	de	moartea	Ancăi,	fiica	lui	Tică	
Ștefănescu,	primarul	Râmnicului	până	în	aprilie	
1946,	eleva	sa.	Notează,	sec,	în	14	nov.:	„două	
vic me	ale	 legionarismului!”...	 „2	000	 lei,	oul”	
(26	 nov.).	 Nu	 înţelegem	 în	 jurnal	 nota	 de	 la	
această	 dată:	 „Lucrez	 la:	 Iorgu	 Iordan	 și	 M.	
Sascuteanu,	Limba	română	pentru	clasa	a	III-a.	
Quos	 ego!”	 Le-a	 făcut	 el	 manualul?	 ...O	
recenzie?	 Nu	 ne	 înlătură,	 nici	 chiar	 cei	 doi	
referenţiari,	misterul...Bine	că	ne	explică,	fără	a	
menţiona	sursa,	nume	arhicunoscute	sau	doar	
ce	este	pe	Internet.	...Cetăţeni	exemplari,	Leca	
și	Octavia	pleacă	din	biserica	Maica	Domnului,	
de	 pe	 Terasă,	 după	 ce	 ascultă	 slujba	 de	 1	
Decembrie	 în	 care	 se	 amintește	 de	 Unirea	
Ardealului	 înainte	de	urarea	corului	„Mulţi	ani	
trăiască	și	pentru...guvern,	fugim	amândoi	și	de	
la	Miruire!!!”	(1/XII).	Nota	lui	Leca	Morariu	de	
la	 pag.	 316	 (op.cit)	 nr.	 98	 ne	 impune	 respect	
pentru	 evacuatul	 din	 Cernăuţi:	 „Toţi	 în	 jurul	
regelui,	 simbolul	 măreţ	 al	 patriei	 și	 călăuză	
înţeleaptă	 a	 des nelor	 acestui	 popor.”...Era	
singura	 șansă,	 care	mai	 licărea	 a	 speranţă,	 în	
dec.	1946!	Această	șansă	a	mai	apărut	în	1996,	
când	 toată	 lumea	 ș a	 că	 noua	 forţă	 poli că,	
Convenţia	Democra că,	dacă	nu	reinstaurează	
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Angela	 Baciu-Moise	 (n.	 14	 mar e	 1970,	
Brăila)	 este	o	poetă,	 autoare	de	 cărţi	pentru	
copii	 și	publicistă	din	România.	 Începând	din	
2002	 este	 membră	 a	 Uniunii	 Scriitorilor	 din	
România,	filiala	Iași.
Debutul	său	literar	a	avut	loc	în	anul	1987	

în	 Revista	 “Amfiteatru”	 din	 Bucureș ,	 iar	 cel	
editorial	 la	 Editura	 “Porto	 Franco”	din	Galaţi	
în	1994.
În	 prezent	 este	 membru	 în	 Uniunea	

Scriitorilor	din	România,	Asociaţia	Scriitorilor	
de	 Limba	 Română	 din	 Quebec,	 Asociaţia	
Profesională	 a	 Consilierilor	 Juridici	 “Pro	
Iure”;	 Cenaclul	 Literar	 “Jean	 Bart”,	 Galaţi;	
Cenaclul	Literar	“Trimbulinziipunctro”,	Galaţi;	
“SOCIETATEA	DE	HAIKU”,	Constanţa;	și	Vice	Președinte	la	Societatea	Scriitorilor	«C.Negri»	din	Galaţi.
Are	 o	 intensă	 ac vitate	 în	 mass	 media	 culturală	 romanească,	 fiind	 redactor	 colaborator	 la	

diverse	reviste,	ziare	scrise	si	on	line:	Hyperion,	Porto	Franco,	Revista	Dunărea	de	Jos	și	colaborator	
al	 Centrului	 Cultural	 “Dunarea	 de	 Jos”	 Gala ,	 Agero	 (Germania),	 Nou	 Horizont	 (Spania),	 ARP	
Intermundus	Media,	121.ro,	feminis.ro,	meddiadict.ro,cat	și	la	posturile	de	radio	și	TV	din	Galaţi	-	
realizatorul	emisiunii	culturale	„Dialogurile	poetei	Angela	Baciu”
De	profesie	jurist,	cu	diverse	specializări	și	cursuri	în	comunicare,	planificare	și	relaţii	publice,	

de-a	 lungul	 mpului,	Angela	Baciu	a	 îmbinat	cariera	de	 jurist	și	PR,	cu	ac vitatea	 literară,	unele	
dintre	 cele	 mai	 însemnate	 realizări	 fiind	 organizarea	 unor	 proiecte	 culturale	 anuale:	 fes valuri	
de	poezie,	lansări	de	carte,	cenacluri,	antologii;	realizarea	unor	emisiuni	radio	TV;	par ciparea	în	
Turneul	«PROMOVAREA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	SPAŢIUL	EUROPEAN»	în	Ungaria,	Slovacia,	Cehia;	
un	număr	impresionant	de	cărţi	publicate,	interviuri,	premii	și	diplome	de	excelenţă	primite.	(...)	
A	fost	casatorita	cu	ing.Dan	Moise	(n.17	sept.1964	-	dec.1	febr.2007)
Angela	Baciu,	poeta	care	n-a	vrut	să	fie	altceva!	Membră	a	Uniunii	Scriitorilor,	este	convinsă	că	

des nul	ei	a	fost	să	urmeze	calea	“s hurilor”	și	spune	că	nu	se	vede	făcând	altceva.		Poate	spune	că	
scrie	de-o	viaţă,	chiar	dacă	mulţi	au	încercat	să-i	inducă	ideea	că	aceasta	nu	este	o	meserie.	
“Dar	eu	mă	întreb	și	acum:	de	ce	n-ar	fi	o	meserie,	e	un	lucru	ușor?	Scriitorul	este	un	fel	de	copac	

cu	rădăcini	adânci,	care	își	lasă	cărţile	celor	ce	vin,	dă	putere	și	inspiraţie	celorlalţi,	e	peren.	Trăiește	
ca	 și	 ceilalţi:	 într-o	 casă	 cu	multe	 cărţi	 și	 fotografii,	 cu	 toate	amin rile	de	 ieri	 și	de	azi	 -	 strada,	
biblioteca,	piaţa,	biserica,	spitalul,	calculatorul,	mașina	de	spălat,	interviuri,	bucătărie,	poezii”.
Este	 convinsă	 că	n-ar	 vrea	 să	fie	altceva,	nu	 regretă	nimic,	 iar	dacă	 se	 spune	 că	des nul	ne	

pregătește	uneori	o	viaţă	mai	grea,	 își	poarte	crucea	așa	cum	este	ea.	A	debutat	 la	vârsta	de	17	
ani	în	revista	“Amfiteatru”	(editată	la	Bucureș ).	Se	mândrește	cu	cel	care	a	pus	umărul	la	prima	
ei	apariţie:	regretatul		cri c	Radu	G.	Ţeposu.	Au	urmat	apariţiile	în	alte	reviste	literare	româneș 	și	
străine,	atât	scrise,	cât	și	on-line.	
Are	 peste	 30	 de	 premii	 naţionale	 și	 internaţionale,	 ul mul	 fiind	 premiul	 Uniunii	 Scriitorilor,	

filiala	Iași,	pentru	publicis că	și	eseu.	“Am	14	cărţi,	poeziile	mele	au	fost	traduse	în	diferite	limbi,	
mă	implic	în	proiecte	culturale	-	de	la	promovarea	scriitorilor	în	spaţiul	românesc	și	european	până	
la	lansări	de	carte,	lecturi	publice	și	evenimente	pentru	copii”.
			Poeta	Angela	Baciu	se	împarte	acum	între	poezie,	publicis că	și	poezie	pentru	copii.	Spune	

că	n-a	obosit	până	acum,	și	speră	că	punctul	terminus	va	fi	cât	mai	departe.	“Cu	toţii	avem	o	gară	
terminus.	Dacă	ne	dăm	 jos	mai	 repede	din	 tren,	dacă	nu	ajungem	 la	des naţie	așa	cum	ne-am	
propus,	se	poate	ca	acel	tren	să-l	pierdem	pentru	totdeauna”,	povestește	poeta.	
A	 fost	 premiată	 la	 Concursul	 “World	 Poetry	 Day”,	 organizat	 de	 Accademia	 Internazionale	

Francesco	Petrarca,	din	Italia.	Poeta	a	primit	Premiul	I	la	Secţiunea	„Nostalgia”,	pentru	poemul	„Il	
porto	di	Sulina”,	unde	 juriul	a	simţit	atmosfera…	Siciliei.	Textelor,	 secre zate,	 li	 s-a	pre ns	 rimă,	
metrică,	retorică,	mesaj.
Afirmă	cu	tărie	că	crede	atât	în	des n,	cât	și	în	puterea	ei	de	a	merge	mai	departe,	de	a	lăsa	

trecutul	în	spaţiul	lui	preţios.	
“Pot	spune	că	sunt	în	măsură	să	iau	prezentul	pe	sus,	cu	forţă,	cu	furie,	cu	mâinile	amândouă,	

ca	pe	un	dar	nepreţuit.	Prezentul,	mi-a	oferit	bucuria	de	a	înţelege	viaţa	așa	cum	este	ea,	cu	ci tori	
care	mă	înţeleg	și	care	mă	iau	așa	cum	sunt”.
Proiectul		“Atelierele	de	lectura	ale	poetei	Angela	Baciu”,	iniţiază	diferite	ac uni	pentru	copii,	

concursuri,	prin	școli,	în	biblioteci.		Consider	că	trebuie	să	arăţi	ca	își	pasă	de	cei	ce	vin	după	 ne;	
așa	cum	noi	am	avut	o	șansă,	așa	trebuie	să	deschidem	și	noi	o	ușă	spre	ceilalţi,	să-i	chemăm	să	
iubească	cartea,	lectura.		

Material	transmis	de	Ovidiu	STÂNGĂ

Premiile	acordate	în	cadrul	Concursului	Naţional	„Ion	Creangă”	
de	creaţie	literară	–	POVEȘTI,	2017

Muzeul	Naţional	al	Literaturii	Române	 Iași	și-a	anunţat	premiile	Concursului	Naţional	„Ion	Creangă”	de	creaţie	 literară	–	POVEȘTI,	 	ediţia	a	XXV-a,	prin	 juriul,	 format	din	 Ioan	Răducea	
(președinte),	Mirel	Cană	și	Cătălin	Mihai	Ștefan	(membri),	prezentând	câș gătorii:	Premiul	I	Copii	-	Zapciu	Alice	Teodora,	Premiul	I	Adulţi	-	Irene	Postolache

Câș gătorii	Concursului	„Poves ri	pentru	copii”:	Premiul	 I	–	 Irina	Anton	(Irina),	Premiul	al	 II-lea	–	 Irene	Postolache,	Premiul	al	 III-lea	–	Adriana	Stefan	(adriana_stefan),	Menţiune	–	Raluca	
Poenaru	(raluca_poenaru),	Men une	–	Mariana	Vlaica	(MARI)

Irene	Postolache	s-a	născut	pe	28	august	1961	în	Comăneș ,	judeţul	Bacău	–	în	prezent	locuiește	
în	judeţul	Prahova.	Colaborator	cu	rubrică	permanentă	de	literatură	pentru	copii	la	revista	literară	
„Porto	Franco”.	A	publicat	poveș 	în	revista	„Scriptor”,		„ECreator”		și	„Literatura	de	azi”	–	revistă	
sub	egida	Uniunii	Scriitorilor	din	România.	Membru	în	Societatea	Scriitorilor	„C.Negri”	din	Galaţi	
si	 Cenaclul	QProză	 (scriere	 on	 line).	 Poveș 	 scrise	 de	 Irene	 Postolache	 au	 fost	 puse	 în	 scenă	 și	
interpretate	de	Teatrul	pentru	Copii	Thalienii	(Iași),	“Lux	Art”	(Iași),	Școala	de	teatru	by	Vlad	Vasiliu	
de	la	Casa	de	Cultura	a	Sindicatelor	Gala .	A	colaborat	cu	Asocia a	“Universul	Prieteniei”	(Iasi)	in	
organizarea	unei	tabere	de	crea e	si	re-crea e	pentru	scriitori.	Cărţi	publicate:	„Petrișor	și	bănuţii	
de	aur”	(debut,	Editura	„Sinteze”,	2015)	–	cartea	conţine	cinci	poveș 	pentru	copii	cu	vârste	între	
6	și	9	ani;	„Baba	Hoaţa”	(Editura	„Sinteze”,	2015)	–	vine	cu	șase	poveș 	minunat	ilustrate	de	către	
Anda	Toma;	„Aiurilă	și	Lenevilă”	(Editura	„Sinteze”,	2016)	–	completează	seria	cu	alte	șapte	poveș 	
pline	de	haz;	„Zmeoaica	și	mărgelele”	(Editura	„Junimea”,	2016)	–	aduce	zece	poveș 	scurte,	cu	
personaje	 diverse:	 zmeoaice,	 uriași,	 un	 balaur	 mid	 și	 fe ţe	 curajoase.	 Premii:	 este	 laureată	 a	
Premiului	Naţional	„Ion	Creangă”(2017)	–	secţiunea	literatură	pentru	copii	–	decernat	de		„Muzeul	
Naţional	 al	 Literaturii	 Ion	 Creangă”	 (Iași).	 A	 avut	 numeroase	 lansări	 de	 carte,	 lecturi	 și	 intâlniri	
cu	copii	din	grădiniţe,	școli,	asociaţii,	centre	culturale	din:	Bucureș ,	Galaţi,	 Iași,	Bacău,	Bușteni,	
Brăila.	(wiki,aprilie	2018)

Tabăra	de	Creaţie	și	Re	-	Creaţie	
„Poveș 	și	poezii	la..	Bușteni”

Asociaţia	 Universul	 Prieteniei	 Iași,	 în	 parteneriat	 cu	 Primăria	 Orașului	 Bușteni,	 Societatea	
Scriitorilor	Prahoveni,	Centrul	Cultural	„Aurel	Stroe”	Bușteni,	Editura	„Detec v	Literar”	Bucureș ,	
Muzeul	Memorial	„Cezar	Petrescu”,	Teatrul	„Lux	Art”	Iași,	„Atelierele	de	Creaţie	ale	poetei	Angela	
Baciu”	și	Pensiunea	“Casa	Magica”	Bușteni,	în	perioada	9	-	14	iulie	2017,	a	organizat	-	Tabăra	de	
Creaţie	 și	 Re	 -	 Creaţie	 „Poveș 	 și	 poezii	 la..	
Bușteni”.
Aflată	la	a	IX-a		ediţie,		tabăra	are	ca	scop	

promovarea	culturii	româneș ,	a	potenţialului	
turis c	 și,	 nu	 în	 ul mul	 rând,	 	 facilitează	
întâlnirea	membrilor	asociaţiei,	și	în	plan	real,	
nu	 doar	 în	 cel	 virtual,	 realizând	 adevărate	
punţi	sufleteș 	între	oameni.	Din	program:	
-	 Expoziţie	 retrospec vă	 de	 fotografie:	

„Taberele	de	creaţie	ale	Universului	Prieteniei”,	
prezentată	 de	 Rodica	 Rodean,	 președinta	
asociaţiei,	și	o	prezentare	de	cărţi	pentru	copii	
semnate	 de	 Irene	 Postolache,	 Vera	 Crăciun,	
Anda	 Călinescu	 etc.,	 însoţită	 de	 lectura	
ar s că	a	unor	poveș 	și	poezii	 susţinută	de	
actori	de	la	Teatrul	„Lux	Art”	Iași,	coordonaţi	
de	 actriţa	 Ina	 Paladi;	 Vernisajul	 expoziţiei	
„Ruine”	,	semnată	de	Codruţ	Radi,		mai	multe	
prezentări	de	carte,	urmate	de	lectura	publică		
a	 unor	 scriitori,	 membri	 USR	 (Angela	 Baciu,	
Mioara	 Bahna,	 Theodor	 Codreanu,	 Florin	
Dochia,	Emilian	Marcu).	
-	 Casa	Memorială	 “Cezar	 Petrescu”,	 scrii-

torii	Mioara	Bahna	și	Vasile	Anton	au	prezentat	
câte	 un	 referat	 în	 cadrul	 colocviului	 “Cezar	
Petrescu	 -	 cronicar	al	 realităţilor	 interbelice”,	
urmat	de	o	dezbatere	asupra	temei	abordate.
-	Centrul	Cultural	“Aurel	Stroe”,	prezentarea	către	public	a		Colecţiei	“Floare	de	colţ”,	apărută	la	

Editura	“Detec v	Literar”,	Bucureș ,	2017,		care	cuprinde	10	volume	editate	sub	egida	Asociaţiei	
Universul	Prieteniei	Iași.	Recitalul	de	poezie	din	volumele	lansate,		susţinut	de	actriţa	Ina	Paladi,	de	
la	Teatrul	“Lux	Art”	Iași.	Moderator:	poeta	Carmen	Marcean,	și		“Maratonul	de	poezie”,	cu	membrii	
“Societăţii	 Scriitorilor	 Prahoveni”,	 	 ai	 Asociaţiei	 “Universul	 Prieteniei”	 și	 invitaţii	 lor.	 	Momente	
muzicale	la	chitară:	Corina	Ofelia	Corpodean	și	Ioan	Mugurel	Sasu.	Moderator:	Florin	Dochia.
Tema	„Despre	Eminescu	și	poezia	românească”,	prezentată	de		eminescologul	Theodor	Codreanu,	

reprezintă	 un	 subiect	 de	 pornire	 pentru	 o	 dezbatere	 asupra	 rolului	 scriitorului	 în	 societatea	 de	
azi,	precum	și	pentru	prezentarea	unor	reviste	culturale,	totul	fiind	încheiat	de	Carnavalul	taberei,	
devenit	deja	tradiţional,	în	cadrul	căruia	par cipanţii	și-au	dovedit	crea vitatea	prin	confecţionarea	
de	costum	la	tema	„Timpuri	de	poveste:	anii	`20”

ãUn cititor tr ie te o mie de vie i �nainte de a muri,
omul care nu cite te tr ie te o singur  via Ó

(George R. R. Martin)

R�mnicu V�lcea
ofer  c r i pentru o mie de vie i!



INVENT

La	sfârșitul	anului	2017	am	primit	următoarea	 invitaţie	 pe	 care	
ne-am	 gândit	 să	 o	 publicăm	 în	 pagina	
noastră	 de	 Inven că...Nu	 de	 alta,	 dar	
să	 înţeleagă	 tot	 românul,	 vâlcean,	 ce	
este	 „inven ca”-desci-frabil	 din	 genul	
de	 lucrări	 chemate	pentru	 a	fi	 expuse:	
„...Modelurile	 și	 proto purile	 sunt	
încurajate”!

Universitatea	 Tehnică	 „Gheorghe	
Asachi”	 din	 Iași	 și	 Ins tutul	 Naţional	
de	 Invenţii	 din	 Iași	 au	 onoarea	 de
a	 vă	 invita	 să	 par cipaţi	 la	 Expo-
ziţia	 Internaţională	 de	 invenţii	 „IN-
VENTICA	 2018”	 Iași,	 România.	 Sco-
pul	 principal	 al	 Expoziţiei	 este	 reu-
nirea	 universităţilor,	 a	 ins tutelor	 de
cercetare,	 a	 companiilor,	 a	 asocia-
ţiilor	 de	 inventatori	 și	 a	 persoanelor	
interesate	 din	 România	 și	 din	 străi-
nătate.	 Aceasta	 reprezintă	 o	 opor-
tunitate	 de	 diseminare	 a	 rezultate-
lor	 cercetării	 și	 de	 întâlnire	 cu	 u li-
zatorii	 potenţiali	 și	 cu	 publicul	 larg.
Brevetele,	 cererile	 de	 brevet	 și	 ino-
varea,	 proiectele	 de	 cercetare	 și	 dez-
voltare	 pot	 par cipa	 la	 expoziţie,
modelele	 și	 proto purile	 sunt	 încu-
rajate.	Va	fi	 o	mare	plăcere	 să	 primim	
și	 să	 vă	 publicăm	 munca	 și	 să	 vă	
întâmpinăm	la	Iași	în	iunie	2018.

Prof.	Eugen	NECULAI

În	toamna	lui	1991	m-am	reîntors	de	la	HERVIL	SA	(fosta	Întreprindere	de	Echipament	Hidraulic),	unde	mă	transferasem	din	1990	(habar	n-aveam	că	vine...	revoluţia,	demersurile	de	transfer	le	 începusem	încă	din	vara	lui	1989	din	mo ve	
medicale),	la	INCERCHIM	SA	(fostul	Centru	de	Cercetări	Râmnicu	Vâlcea),	vechiul	meu	loc	de	muncă.	În	autobuz,	mergând	spre	
combinat,	discutând	cu	cineva,	am	spus	că	trei	lucruri	trebuiau	făcute	imediat	după	decembrie	1989,	anume:	
1.	Reinstaurarea	monarhiei,	pentru	care	nu	era	nevoie	de	ni-ciun	referendum,	cum	obiecatase	cel	cu	care	discutam,	pentru	

bu-nul	mo v	că	republica	ne	fusese	vârâtă	pe	gât	de	sovie ci,	cu	ajutorul	cozilor	de	topor	autohtone,	fără	consultare	populară	și
fără	aprobarea	Parlamentului,	deci	45	de	ani	noi	am	avut	o	formă	de	guvernământ	ilegală,	pe	care	eu	n-am	recunoscut-o	
niciodată!;		2.	Retrocedarea	tuturor	proprietăţilor	confiscate	de	regimul	comunist,	iar	acolo	unde	nu	mai	era	posibil	-	dreapta	
lor	despăgubire;	și		3.	Aplicarea	cu	stricteţe	a	legii	lustraţiei	(punctul	8	al	Proclamaţiei	de	la	Timișoara,	din	mar e	1990).	
Ei,	bine,	era	să	fiu	linșat!	Nu	de	cel	cu	care	discutam,	ci	de	alţi	câţiva,	care	auziseră	ce-am	spus;	între	ei,	nu-l	menţionez	

decât	pe	răposatul	Veţeleanu,	subinginerul	de	la	Proiectări,	Dumnezeu	să-l	ierte,	care,	după	pensionare,	se	tot	dădea	mare	
prieten	cu	mine!		De	nenumărate	ori	am	trecut	prin	as el	de	situaţii	de	cum	deschideam	gura	și	spuneam	că	sunt	monarhist!	
Degeaba	puneam	unor	capete	pătrate	întrebarea	retorică:	nu-i	așa	că	în	condiţiile	actuale	orice	bembeluc	cu	bani	și	gură	mare,	
beţiv,	curvar	și	hoţ	poate	ajunge	președintele	României?	Și	adăugam:	orice	asemănare	cu	realitatea,	nu	e	deloc	întâmplătoare,	
dar	un	rege,	un	monarh	cons tu onal	este	altceva	–	el	este	născut,	crescut	și	educat	pentru	a	deveni	conducător	de	Ţară	și	
cel	puţin	nu	mi-ar	roși	obrazul	de	rușine	când	ar	deschide	gura!						
Ce	vreau	a	spune	cu	această	relatare?	După	înmormântarea	MS	Regele	Mihai	I,	foarte	mulţi	analiș 	poli ci,	și	nu	numai,	

unii	chiar	de	bună	credinţă,	s-au	grăbit	să	decreteze	că	gata,	poporul	român	s-a	deșteptat,	în	câteva	zile	(de	la	deces	și	până	la	
înmormântare),	românii,	care	până	atunci	în	proporţie	de	peste	99%	îl	înjurau	pe	rege	și	monarhia,	au	priceput	ei	că	monarhia	
era	mai	bună	după	1989	și,gata,	îi	dăm	drumul	la	referendum	și	reinstaurăm	monarhia	(ba	chiar	și	unii	PSD-iș 	și	ALDE-iș 	au	
spus	ei	că	da,	n-au	nimic	împotriva	monarhiei,	bla,	bla,	bla).	Toată	românimea	a	devenit	brusc	monarhistă!	Ei,	nu,	zău!	Chiar	
așa?	Ba	bine	că	nu!	Noi	chiar	nu	învăţăm	nimic	din	istorie	și	suntem	condamnaţi	să	o	tot	repetăm!	N-a	fost	vorba	de	nicio	
trezire	bruscă,	ci	pur	și	simplu	am	avut	de-a	face	cu	exibarea	josnică	și	descalificantă,	pentru	o	naţiune	deja	fudul-pretenţioasă	
ce	suntem,	a	două	dintre	multele	defecte	de	caracter	congenitale	ale	noaste,	și	anume:	IPOCRIZIA	și	CURIOZITATEA	MALADIVĂ.	
Doar	despre	asta	a	fost	vorba,	s maţi	ci tori!	
Aţi	văzut	manifestaţia	de	comemorare	a	Olguţei	Vasilescu	de	la	Craiova?	Mi-a	venit	să	vărs	văzând	cum,	în	primul	rând	ea,	cu	

niște	ţoape	cu	flori	în	mână,	mergeau	ţinându-se	strîns,	cu	mâinile	petrecute	unele	peste	altele,	ca	niște	vajnice	cominterniste	
ce	erau	în	realitate,	ca	să	ce?	Să-l	omagieze	pe	rege!	Bă,	mă	lași!!!	Și	câte	exemple	de	acest	fel	(Gabriela	Firea!)	nu	am,	dar	mă	
opresc	aici.	Acum	nu	ș u	dacă	la	Castelul	Peleș	și/sau	la	Palatul	Regal	a	apărut	și	Băsescu	pentru	a-i	aduce	un	ul m	omagiu	regelui	
defunct.	Ar	fi	culmea	să	fi	fost	așa,	după	ce	l-a	porcit	cum	i-a	venit	la	gură,	dar	de	la	un	mahalagiu	nesimţit	ca	Băsescu	n-ar	fi	fost	
exclus!	Iliescu,	primul	vinovat	pentru	halul	în	care	a	ajuns	România,	și	care	l-a	fugărit	pe	rege	de	două	ori,	pentru	ca	apoi	“să
lingă	unde	a	scuipat”,	ar	fi	venit	sigur,	dar	este	bolnăvior,	săracul.	Dar	alţi	nesimţiţi,	firește	că	n-au	avut	nicio	reţinere	să	vină!	C-așa-i
românu’	-	(ne)simţit	din	fire	(cu	excepţiile	de	rigoare,	firește!).	
Așadar,	rămâne	cum	am	stabilit:	ţară	de	lichele,	ţară	de	secături,	onoare	excepţiilor,	mult	prea	puţine	însă	pentru	a	schimba	

ceva!	Avem	fix	ceea	ce	merităm,	căci	“fiecare	popor	își	are	conducătorii	pe	care	și-i	merită!”	(Karl	Marx).	Da,	“România	este	un	
pământ	tragic	unde	totul	sfârșește	în	comic!”	(Paul	Morand).
P.S.	1.	Fac	prinsoare	cu	dvs.	pe	oricât	că	de	acum	înainte	nu	vom	avea	parte	decât	de	can-can-uri	pe	această	temă,	deja	s-a	

început!	P.S.	2.	“Sare	ca	un	armăsar,	dar	cade	ca	o	balegă!”	–	spunea	fostul	meu	șef,	dl.	dr.	ing.	Peter	Gluck,	despre	un	ini ator	
rapid	de	polimerizare	a	clorurii	de	vinil	în	suspensie	(di-2-e l-hexil-peroxi-dicarbonat),	care,	la	început,	împrimă	polimerizării	
o	viteză	foarte	mare,	pentru	ca,	rapid,	să	se	epuizeze,	iar	viteza	de	polimerizare	să	scadă	drama c.	De	ce	oare	mi-oi	fi	amin t	
aceste	spuse	ale	sale?

IPOCRIZIA	ROMÂNEASCĂ	ȘI	CURIOZITATEA	
MALADIVĂ	(TOT	ROMÂNEASCĂ)

„INVENTICA	2018”,	IAȘI,	ROMÂNIA

M.	PĂTRAȘCU

Spuneam,	spectacolul	a	avut	loc	între	orele	20:00	și	1:00	noaptea	
în	 cinematograful	 renovat	 al	 parcului,	 unitate	 publică	 construită	 în	
1928	după	„proiectul	realizat	de	prima	femeie	arhitect	din	România,	
Virginia	Maria	Andreescu-Haret,	nepoata	pictorului	de	la	Barbizon,	Ion	
Andreescu,	nora	fostului	ministru	Spiru	Haret”	(Gabriela	Bercea,	Viaţa	
Vâlcii,	27	iunie	2017).	Două	construcţii	la	care	dacă	adăugăm	și	Hotelul	
Belvedere,	și	cel	care	se	află	în	reparaţie	de	mai	bine	de	un	deceniu,	
Hotelul	 ”Ștefănescu”,	 și	 care	 a	 fost	 construit	 între	 mar e	 1900	 și	
aprilie	1902	de	fraţii	Ștefănescu,	originari	din	Galaţi;	la	care	se	adaugă	
și	 celelate	 bijuterii	 arhitectonice	 cu	 lemn	 traforat	 pe	 faţadă,	 și	 care	
stau	gata	să	se	dărâme,	putem	spune,	când	toate	vor	fi	gata,	că,	Băile	
Govora	poate	deveni	o	staţiune	de	renume	mondial	(astăzi	valoarea	și	
renumele	 le	dau	numai	construcţiile	care	dovedesc	civilizaţia	 locului	
care	nu	poate	veni	decât	din	trecut,	hărnicia	și	inteligenţa	în	poli ca	
de	conservare,	este ca	comună	 în	spirit	european,	natural!).	Succes	
domnule	Mihai	Mateescu!
	Iată	echipele	par cipante	și	locurile	I	câș gate	în	concursurile	pe	

domenii	 și	 în	 concursul	 general:	 „La	 Famiglia”-Bucureș ,	 Locul	 I	 pe	
concurs,	 Locul	 1	 la	 secţiunea	Cultural;	 „Pelendava”-Craiova,	 Locul	 II	
și	trei	Locuri	1	la	Grafică,	Caricatură	și	Afiș;	„Albamont”-Alba,	Locul	III	
și	două	 locuri	1	 la	grafică	și	 fotografie;	„Rucsacul	cu	prieteni”-Piatra	
Neamţ,	 Locul	 IV;	 „Creasta	 cocoșului”-Baia	 Mare,	 Locul	 V;	 „Olimp”	
Sibiu,	Locul	VI;	„Călăuza	3	+	1”-Brașov,	Locul	VII;	„Excelsior”	Slobozia,	
Locul	VIII;	 „Oxigen”-Bucureș ,	Locul	 IX;	„Corydalis”	Mediaș,	Locul	X;	
„Lotru”	 Voineasa,	 Locul	 XI;	 P.E.T.A.,	 Locul	 XII;	 „Nordic”	 Sibiu,	 Locul	
XIII;	„Ciucaș”	Ploieș ,	Locul	XIV.	În	ce	ne	privește,	fără	a	contesta	ceva	
organizatorilor,	credem	că	eliminarea	din	concurs	(cineva	a	scris	pe	o
hâr e	 în	dreptul	 lucrărilor	prietenului	nostru	Chiorean:	 „în	afară	de	
concurs”,	deși,	noi	l-am	cooptat	pe	marele	caricaturist	vâlcean	în	echi-
pa	Lotru!)	a	celor	trei	caricaturi	made	Chiorean	a	fost	o	greșală,	întrea-
ga	mișcare	de	la	manifestarea	govoreană,	putând	să	se	laude,	un	an,	cu	
par ciparea	lui	Cornel	Chiorean	la	Lira	Buila	Vânturariţa-Govora	2018!	
Să	amin m	și	un	fapt		inedit,	din	echipa	Lotru	a	făcut	parte	Simon	

Peter	Kis,	șase	ani,	care	a	primit	diploma	pentru	cel	mai	tânăr	reporter	
al	publicaţiei	(on	line)	Cultura	Ars	Mundi.	Mihai	Sporiș,	la	producerea	
sa	 pe	 scenă,	 ar s că,	 a	 ci t,	 înaintea	 versurilor	 sale,	 din	 cartea	 lui	
George	Ţărnea,	 aducând	un	omagiu	marelui	poet	 vâlcean,	dispărut,	
dar	 care	 a	 bătut	 un	 ţăruș	 important	 în	 istoria	 Clubului	 Vânturariţa,	
dându-i	 acest	 nume	 la	 înfiinţarea	 din	 anul	 1980.	 Desigur,	 trebuia	
premiat	 la	 cultură-poe că!	 Pe	 scenă,	 în	 programul	 ar s c,	 Mihai	
Sporiș	a	trebuit	să	facă	faţă	lipsei	partenerului	muzical,	Lucian	Marin-
ghitară,	 care,	 din	 mo ve	 obiec ve,	 nu	 s-a	 prezentat	 la	 ora	 intrării	
în	 spectacol.	 	 În	 treacăt	 fie	 spus,	 Sala	
cinematografului	 din	 Govora,	 celebra	
sală,	cum	arătam	mai	sus,	probabil	și	din	
lipsa	unui	inginer	de	sunet,	a	suferit	prin	
acus ca	 sa	 care	 a	 lăsat	 de	 dorit;	 pro-
babil	că	este	necesar	îmbrăcarea	pereţi-
lor	 laterali	cu	elemente	care	să	elimine	
producerea	 ecoului	 ori	 intrării	 în	 rezo-
nanţă	și,	atunci,	ea	va	deveni	și	o	redu-
tabilă	 sală	 de	 concert!	 Din	 par zanat	
pentru	 grupul	 de	 la	 Lotru,	 să	mai	 spu-
nem,	 că	 veteranul	 turismului	 vâlcean,	 poate	 și	 naţional,	 Gheor-
ghe	Sporiș,	date	fiind		și	preocupările	sale	în	domeniul	creaţiei	pentru	
promovarea	turismului	(să	amin m	că		a	promovat	ideea	naţională	de	
regionalizare	după	 linia	mediană	a	Carpaţilor	din	 teritoriul	naţional,	
caz	în	care	Vălcea	ar	fi	căzut	în	aceeași	regiune	cu	Gorj,	Haţeg	și	Sibiu!)	
a	primit	diploma	de	merit	pentru	promovarea	turismului!...	
Ne-a	 făcut	 plăcere	 să	 constatăm	 că	 organizatoarea	 principală	

a	 reuniunii,	 doanmna	Mirela	 Cîrstoiu,	 nu	 este	 altcineva	 decât	 sora	
colegului	nostru	de	la	IEH	Râmnicu	Vlcea,	Stelică	Predescu,	primul	șef	
de	personal,	un	adevărat	c tor	de	întreprinderi	româneș 	ai	anilor	70,	
iar	ea,	Mirela,	a	fost	o	primă	salariată	a	Oficiului	de	Calcul	Electronic,	

înfiinţat	de	către	noi,	
în	 anul	1981!	Bravo	
Mirela	 pentru	 noile	
tale	 preocupări!	
care	 după	 cum	 vezi	
sunt	 și	 ale	 noastre.	
Să	 admirăm	 organi-
zarea	 la	 fel	 memo-
rabilă	 de	 care	 s-a	
ocupat	 Clubul	 Buila
Vânturariţa	 Râmni-
cu	 Vâlcea	 condus	
de	 tânărul	ei	preșe-
dinte	Daniel	Ilisei...

NOTĂ
A	 se	 vedea	 pe	 www.culturaarsmundi.ro.	 Video	 Arhiva	 pentru	 a	

vedea	secvenţe	filmate	de	la	acest	adevărat	fes val	de	turism	și	artă.

LIRA	BUILA	VÂNTURARIŢA	-	
GOVORA 2018 
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Arhim. Veniamin MICLE 

Mănăstirea Arnota – 1670.  Deşi Anuarul Mitropoliei 
Olteniei pe anul 1940 afirma că „o viaţă culturală n-a 

fost în această mănăstire niciodată”, totuşi, noile cercetări arată 
că şi aici au existat numeroşi călugări cărturari. În secolul al XVII-
lea, era ieromonahul Ioan, recunoscut pentru cultura sa; educat 
în Școala bistriţeană, o perioadă conduce Mănăstirea Cozia, 
unde este menţionat între anii 1645–1656, apoi Bistriţa, fiind 
consemnat într-un hrisov din 6 aprilie 1662; prin el, voievodul 
Grigorie Ghica întăreşte mănăstirii şi egumenului satele Vaideei 
şi Cândoi, cu toţi „rumânii”, deoarece ei se vânduseră lui Matei 
Basarab care i-a dăruit Bistriţei în schimbul unei jumătăţi din 
satul Tismana, donată mănăstirii respective. De la Bistriţa, 
ieromonahul Ioan trece la egumenia Mănăstirii Arnota unde, trei 
documente indică pe „egumenul Ioan”, între 11 februarie 1670 şi 
10 mai 1676, lăsând numeroase manuscrise, şi unele traduceri, 
ca Pisania Mănăstirii Curtea de Argeş şi Cuvântul de învățătură al 
lui Neagoe Basarab.  

Secolul al XVIII-lea înregistrează mai mulţi cărturari; 
egumenul Varlaam reînnoieşte Pomelnicului Mănăstirii, cum 
scrie caligraful: „În anii de-nceputul lumii 7214 şi de la Hristos 
1706 s-a prefăcut şi s-au înoit acest dumnezeescu Poménic, 
ce să zice Proscomisarion. Și s-au lăsat sfintei şi dumnezeeştii 
Mănăstiri Arnotei, unde iaste hramul Sfinţilor şi Marilor voievozi 
ceriureşti Mihail şi Gavriil i proci, cu voia şi cu porunca Sfinţiei 
Sale părintelui chir Varlaam, igumenul a aceştii sfinte Mănăstiri”. 
Învăţatul ieromonahul  Ștefan (1714), cunoscător al limbii slavone, 
de la egumenia Mănăstirii Arnota, trece la Govora; colaborator al 
episcopului Damaschin, corectează textul slavon 
al cărţii Întâia învățătură pentru tineri (1726). 
Urmează ieromonahul Serafim (1721), copistul a 
numeroase manuscrise semnate „Stroe copilul”; 
călugărit, îndeplineşte funcţia de eclesiarh al 
Bistriţei, apoi devine egumen la Arnota. Un 
Miscelaneu, copiat cu litere latine, este semnat: 
„Seraphim igumenul de la Arnota”; alt bistriţean, 
ieromonahul Ilarion (1740), renumitul caligraf, 
autorul celor mai multe manuscrise bistriţene 
din secolul al XVIII-lea. Întâlnim pe ieromonahul 
Anthim (1767), cu metania la Cozia, care copiază 
Cosmografia, apoi pe ieromonahul Dionisie 
Eclesiarhul, renumitul caligraf şi miniaturist 
bistriţean (1770–1771); datorită pregătirii 
sale, este avansat la Centrul episcopal pentru 
corectarea cărţilor de cult ce vor apare în timpul 
episcopilor Chesarie şi Filaret (1776–1792); un 
monah ştia să scrie (1792), notând pe Proloagele 
Mănăstirii Cozia: „Am scris eu, Nicodim monah, 
care sunt călugărit la Mănăstirea Arnota”.

Biblioteca Mănăstirii Arnota a păstrat şi 
câteva manuscrise; despre unul, intitulat Seferteillim, „ce se 
numeşte Psaltirea cu tâlc este <a> Arnotei”, aflăm în anul 1754. 
Peste vreo patru decenii (1793), este menţionat Letopisețul, 
„Naum ierodiacon din sfânta Mănăstire Hurezi, fiind scriitoriu”. 
Arhimandritul Chiriac Râmniceanu relatează că „Meletie 
ieromonahul de la Sfânta Episcopie Argeş, ce au fost la sfânta 
Mănăstire Arnota”, donează lui Ioanichie duhovnicul „un 
Miscelaneu de literatură monahală”, pe care, dascălul Laţco ot 
Popruia îl va copia în anul 1812, potrivit însemnării sale: „S-au 
făcut această folositoare carte cu toată cheltuiala Sfinţii Sale 
Părintelui Chiriac ieroshimonah şi duhovnic al sfântului Schit 
Cioclovina”.  

Mănăstirea Hurezi – 1692. La sfârşitul secolului al XVII-lea, 
începe să se impună ca un strălucit centru de cultură Mănăstirea 
Hurez, ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu, din 
anii 1690–1694. Flacăra culturii o aprinde aici primul stareţ, 
arhimandritul Paisie, venit de la Mănăstirea Bistriţa. Monahul 
Nicolae din Mănăstirea Brâncoveni copiază în anul 1691 Viața 
Preacuviosului Părintelui nostru Nifon, despre care spune că 
„s-au scris den porunca cinstitului şi Preacuviosului Părintelui 
nostru Chiriu chir Paisie arhimandritul, care au fost egumen 
sfintei Mănăstiri Bistriţii, iară acum den mila lui Dumnezeu 
şi porunca prealuminatului şi slăvitului Măriei Sale domnului 
nostru Io Constantin Basarab voevoda să află năstavnic la svânta 
Mănăstire a Măriei Sale cea noao ce să chiamă Hurezii”, şi la 
final, în limba slavonă: „În anul de la facerea lumii 7199, iar de la 
Naşterea lui Hristos anul 1691, aprilie 4 zile”.

Urmaşul lui Paisie Bistriţeanul în egumenia Mănăstirii Hurezi 
este Ioan arhimandritul, numit la 20 septembrie 1693. Fost 
egumen la Mănăstirea din Câmpulung-Muscel, unde a încurajat 
activitatea culturală, cum adevereşte Pan grămăticul, care 
copiază un Ceaslov, „întru svânta Mănăstirea Dălgopol… Și s-au 

scris den porânca şi den toată osârdia Svinţiei Sale Părintelui 
Ioan ieromonah”, el însuşi caligraf desăvârşit, cum dovedeşte 
Pomelnicul din anul 1699, scris cu cerneală neagră şi roşie, având 
şi un frontispiciu în peniţă, dar şi cărturar distins, care traduce 
în anul 1712 Învățăturile Preacuviosului Theodor Studitul, 
potrivit însemnării: „Această carte a Sfântului Theodor Studit 
iaste câştigată şi scoase pi limba rumânească de părintele Ioan 
arhimandrit di pe o carte slovenească a Coziei, 
cu toată chieltuiala şi osârdia Sfinţii Sale. Și 
iaste a sfintii Mănăstiri Hurezii, întru folosul 
fraţilor. Ghenarie 30 dni, leat 7220”.

De la începutul egumeniei sale, 
arhimandritul Ioan sprijină activitatea culturală 
din mănăstire. „Den porunca şi toată cheltuiala 
Sfinţii Sale”, s-au redactat numeroase 
manuscrise; chiar în primul an, Nicolae 
monahul copiază Mântuirea Păcătoșilor 
(1693); apoi apare în  anul 1695 un Miscelaneu 
religios, cuprinzând Rânduiala călugăriei şi 
Rânduiala îngropării călugărești şi diferite 
învăţături. O însemnare arată că „această 
sfântă cărţişoară, ce într-însa are Rânduiala 
călugăriei şi a shimniciei şi a pogrebaniei 
călugăreşti şi alte slujbe şi orânduiale foarte de folos, precum 
le scrie la scară, care s-au scris den porunca şi toată cheltuiala 
Sfinţii Sale părintelui Ioan arhimandritul, ca să fie de treaba 
Sfinţilor Apostoli de la Alioane. Și s-au scris când era leatul 7204”. 
Despre arhimandritul Ioan, ca dascăl, mărturiseşte ieromonahul 
Iosif, „ucenicul Părintelui Ioan”, într-o însemnare făcută pe un 

manuscris ce cuprinde Mântuirea Păcătoșilor 
şi copiat în anul 1696. Aici citim: „S-au scris 
den porunca şi den toată osârdiia Sfinţiei Sale 
Părintelui Ioan arhimandritul…, ca să se afle dă 
treaba sfintii case şi fraţilor dă cetanie… când era 
la leatul 7204, meseţa martie 31 dni. Și l-am scris 
eu, smeritul şi mult păcătosul şi tuturor fraţilor 
netrebnic, Iosif ieromonah, ucenicul părintelui 
Ioan”. 

Activitatea culturală în Mănăstirea Hurezi 
era susţinută şi de alţi ucenici ai egumenului 
Ioan arhimandritul, ca Dosithei ierodiaconul, 
care copiază în anul 1700 Viața lui Varlaam și 
Ioasaf. Copistul precizează că „această sfântă 
şi dumnezeiască carte ce iaste de suflete 
folositoare, a sfinţilor părinţi Varlaam şi Ioasaf, 
scrisu-s-au din porunca şi cu  toată chieltuiala 
a Sfinţii Sale părintelui chir Ioan arhimandritul, 
egumenul aceştii sfinte Mănăstiri Hurezii. Și 
m-am nevoit de o am scris eu, smeritul şi mult 
păcătosul Dositei, ierodiacon ot Hurez, al Sfinţiei 
Sale ucenic”.

În secolul al XVIII-lea, în Mănăstirea Hurezi vor activa o serie 
de cărturari, precum „ieromonahul Iosif proegumenul”, numit de 
Dionisie Polovrăgeanul (1726–1734), care ajunsese la neputinţe, 
ocupând această funcţie în anii 1734–1735. De la el, se păstrează 
Scara Sfântului Ioan Scărarul, despre care spune că „această 
carte ce să chiamă Leastviţă o am scris eu, cel mult păcătos Iosif 
ieromonah, proigumen de la sfânta Mănăstire 
Hurezul, şi o am dat aceştii sfinte Mănăstiri”. 
De asemenea, apare coautor cu părintele 
Necodim, la un Miscelaneu religios, unde 
citim: „Acesta iaste scris dă părintele Necodim, 
şi câtva dîn Leasfiţă scrisă de p<ărintele> Iosif, 
ec<clisiarh> Hurezul<ui>”. 

Un mare  cărturar  şi  poliglot  a  fost  
ieromonahul Lavrentie; transferat la Episcopia 
Râmnicului, devine diortositor al cărţilor 
tipărite aici, printre care Octoihul (1742), 
necesar „pentru copiii  creştinilor, care se 
nevoiesc la învăţătura cărţii”. El traduce în 
anul 1757 o istorie a Rusiei, intitulată Sinop-
sis al Cniajâniei Rosești, despre care se 
spune că „această istorie di-nceperea 
moscalilor s-au tălmăcit de dascălul Lavrentie 
după o carte slovenească a sfintei Mănăstiri 
Hurezii”.

La Mănăstirea Hurezi, se vor impune şi numeroşi copişti, 
precum Ghedeon monahul, menţionat în anul 1757; el copiază 
opera Sfântului Efrem Sirul, intitulată: Cartea Sfântului Efrem 
Siriianul ce să cheamă pre limba rumânească Parenisis, iar 
parenisis să tâlcuiaște poveste, mângâiare, cerere, învățătură, 
spune<re> în multe chipuri de folosire. Învăţăturile sunt 
precedate de viaţa Sfântului Efrem, iar într-o însemnare, citim: 

„Această carte, ce să numeşte Efrem, iaste scrisă de robul lui 
Dumnezeu Ghedeon monahul, cu toată cheltuiala smereniei 
mele, Athanasie ieromonah, eclisiarh din sfânta Mănăstire 
Hurezi. Mai 15 dni 1757”. Preotul Dumitru Râmniceanu (1767), 
în călugărie ieromonahul Dionisie Eclesiarhul; el copiază un 
Miscelaneu ce cuprinde Teologie polemică, redată într-o 
Predoslovie către uniați, precum şi Istoria lui Petru cel Mare. La 

finalul manuscrisului, copistul face următoare 
însemnare: „Această carte istoricească, ce 
într-însa iaste aşezată viiaţa marelui ţar Petru, 
marele monarh al vestitei împărăţii Moscova, 
care s-au scos după limba grecească pe limba 
rumânească de dumnealui Matei Fărcăşa- 
nul, biv vel şatrar, şi s-au găsit acel izvod la 
Sfânta Episcopie Râmnic şi s-au luat de s-au 
scris de noi, cu porunca şi cu toată cheltuiala 
Sfinţiei Sale  părintelui arh<imandrit> chir 
Dionisie, igumenul sfintei Mănăstiri Hurez 
din sud Vâlcea. Și viind eu la sfânta Mănăstire 
Hurez, care iaste hramul Sfinţilor Împăraţi,  
ca să mă călugăresc, am găsit această istorie 
a lui ţar Petru scrisă până la un loc; apoi, 
părintele arhimandrit mi-au dat de am scris 

până la sfârşit, de unde se va cunoaşte slova. Și mă rog celor  
ce veţi ceti, orice greşală veţi găsi, să am ertăciune şi să îndrep-
taţi cu duhul blândeţelor. Popa Dumitru Râmniceanu. 7275, 
1767”.

Unul dintre marii cărturari ai timpului a fost monahul Rafail; 
el copiază între anii 1753–1772 cincisprezece manuscrise. 
Activitatea de copist o începe din copilărie, sub îndrumarea 
egumenului Dionisie arhimandritul, semnând „Radu copilul”. 
Primul manuscris cunoscut este un Miscelaneu religios copiat 
în anii 1753–1754. Într-o vastă însemnare finală, copistul oferă 
câteva date auto-biografice şi istoria lucrării. Astfel, citim că „s-
au scris de mult păcătosul, robul lui Dumnezeu, Radul copilul, sin 
răposatului robul lui Dumnezeu popa Dumitru ot Stănceşti sud 
Proauva, în sfânta Mănăstirea Hurezii, când era leat 7261 şi luna 
iunie 28 dni; şi s-au sfârşit la septembrie 2 dni 7262, iar de la Hristos 
1754, cu porunca şi cu toată cheltuiala Sfinţiei Sale părintelui 
arhimandrit chir Dionisie, igumenul sfintei Mănăstiri Hurezii, 
carele au fost igumen întru această sfântă Mănăstire ani 30. Și 
o au dăruit Sfinţia Sa sfintei Mănăstirii Hurezii… Deci eu, văzând 
bunul rând şi podvig ai sfinţilor părinţi călugări şi paza bisericii şi 
cântarea lor cea tocmită, cântând lui Dumnezeu şi veselindu-se 
împreună cu sfinţii Lui îngeri, pururea îndulcindu-se întru sfânta 
lui Dumnezeu casă, cu cântare tocmită şi lui Dumnezeu plăcută, 
şi cu citanie întru înţelegere şi lui Dumnezeu slujind întru tăcere, 
pohtit-am şi eu dintru totul sufletul şi cu curată inimă de am 
primit sfântul cin călugăresc, luând tunderea din mâinile bunului 
îndreptător şi nastavnic, arhimandritul chir Dionisie Bălcescu, 
puindu-mi şi nume, precum mai jos cu iscălitura mea voi arăta, 
a-cum la anul de la facerea lumii 7262, iară de la întruparea lui 
Dumnezeu-Cuvântul 1754, la luna lui aprilie 2 dni, în sfânta şi 
marea sâmbătă a Paştilor. Rafail monahul”.

Promovat paraeclisiarh la Catedrala episcopală din 
Râmnicu Vâlcea, monahul Rafail finalizează manuscrisul ce 
cuprinde un Catavasier, început de ieromonahul Athanasie 

eclesiarhul Mănăstirii Hurezi, precizând 
că „aicea, la sfârşit, s-au isprăvit de Rafail 
monah, paraeclisiarh Episcopiei Râmnicului”. 
De asemenea, descoperă la Episcopie un 
manuscris, cu Istoria Rusiei tradusă de Matei 
Fărcăşanul, pe care l-a copiat în anii 1755–
1757; despre el relatează că „s-au scris şi de 
noi, cu porunca şi cu toată cheltuiala Sfinţii 
Sale părintelui arhimandrit chir Dionisie, 
igumenul sfintei Mănăstiri Hurezul din sud 
Vâlcea, prin osteneala smeritului între monaşi 
Rafail monahul, din sfânta Mănăstire Hurez. Și 
fiind acel izvod scris rău şi soroacele nealese, 
au mai vârtos a zice, fiind eu prost şi neînvăţat, 
ci precum au voit Dumnezeu am nevoit până o 
am isprăvit şi o am protocălit <colaţionat> din 
cuvânt în cuvânt după acel izvod”. În perioada 
eclesiarhatului său copiază un Miscelaneu 
religios (1768) pentru episcopul Partenie 

al Râmnicului, despre care scrie că: „După a Sfinţii Sale cătră 
Domnul ducere din viaţa aceasta, am luat această carte supt a 
mea moştenire, fiind mai volnic eu a-mi moşteni a mea osteneală, 
decât alţii, însă înaintea Prea Sfinţitului părintelui Grigorie, proin 
mitropolitul, fiindcă nici plată  pe  deplin, pentru scrisul acestei 
cărţi, n-am luat de la răposatul. Rafail din Hurez” 

(Va urma)



IERARHI	ȘI	PREOŢI	VÂLCENI	APĂRĂTORI	AI	ORTODOXIEI	
ÎN	TIMPUL	COMUNISMULUI	(III)

        

Eugen	PETRESCU

Gheorghe	 Petre-Govora	 (născut	 la	 23	 aprilie	 1910	 în	
comuna	Orleș ,	judeţul	Vâlcea	–	trecut	la	cele	veșnice	la	2	

mar e	2012	la	Băile-Govora,	judeţul	Vâlcea)	–		licenţiat	în	teologie	
și	istorie	(specializat	în	arheologie).	Studiile	primare	(4	clase)	le	
face	în	satul	natal,	cele	medii	la	parcurge	la	Seminarul	„Sfântul	
Nicolae”	 din	 Râmnicu-Vâlcea,	 iar	 cele	 universitare	 la	 Cernăuţi.	
De	asemenea,	este	absolvent	al	Seminarului	Pedagogic	din	Iași,	
specialitatea	istorie-arhelogie	(ins tuţie	înfiinţată	de	profesorul	
Ion	 Găvănescul	 în	 anul	 1899,	 în	 baza	 Legii	 învăţământului	
secundar	 și	 superior	 întocmită	 și	 promovată	 de	 Spiru	 Haret	 –	
organizatorul	învăţământului	modern	românesc).	Timp	de	60	de	
ani	slujește	ca	preot	paroh	la	Biserica	„Sfinţii	Arhangheli	Mihail	și	
Gavriil”	–	Parohia	Govora-Sat,	comuna	Mihăeș ,	judeţul	Vâlcea.	
În	1932	înfiinţează	Căminul	cultural	din	Govora-Sat,	o	farmacie	
populară	și,	în	asociere	cu	primarul	localităţii,	o	bancă	populară	
(coopera vă	de	credit	în	sprijinul	sătenilor).

De-a	 lungul	 a	 peste	 treizeci	 de	 ani,	 a	 cercetat	 din	 punct	
de	 vedere	 arheologic	 teritoriul	 Olteniei	 punând	 accent	 pe	
localităţile	 Ocnele-Mari,	 Băile-Govora,	 Mihăeș 	 și	 Orleș 	 din	
judeţul	Vâlcea.	Prin	efortul	său	a	fost	adus	la	lumină	un	bogat	și	
ines mabil	material	arheologic	și	numisma c,	au	fost	salvate	de	
la	pieire	arme,	obiecte	de	artă	și	carte	veche	românească,	dovezi	
de	mare	importanţă	istorică	ce	se	adaugă	patrimoniului	naţional	
care	 au	 format	 în	 1973-1974	o	 bogată	 colecţie	 de	 arheologie,	
carte	și	artă	veche	romaneasc,	obiecte	donate	statului	și	expuse
astăzi	 în	 Muzeul	 de	 Arheologie	 și	 Artă	 Religioasă	 „Gheorghe	
Petre-Govora”	 din	 orașul	 Băile-Govora.	 Fondul	 muzeis c	 al	
acestui	ins tuţii	este	alcătuit	din	câteva	sute	de	obiecte	de	artă	–	
reprezentate	în	special	de	icoane	pe	lemn	și	s clă	–	85	exemplare	
de	carte	veche	românească	–	printre	acestea	aflându-se:	Cazania	
lui	Varlaam	(1643),	Liturghierul	 părit	de	An m	Ivireanul	(1713),	
Biblia	lui	Șaguna	(1858)	–	și	peste	4000	de	piese	arheologice	–	
începând	 cu	 perioada	 preglaciară,	 paleoli cul	 superior,	 epoca	
neoli că,	 perioada	 de	 tranziţie	 spre	 bronz,	 începutul	 epocii	
bronzului	 clasic,	 prima	 și	 a	 doua	 epocă	 a	 fierului,	 precum	 și	
un	 bogat	 material	 arheologic	 ce	 documentează	 formarea,	
con nuitatea	și	prezenţa	poporului	român	în	hotarele	lui	fireș .
În	urma	cercetărilor	preotului	Gheorghe	Petre-Govora	a	fost	

localizată	 Cetatea	 Buridava	 dacică,	 la	 Cosota	 (Ocnele-Mari),	
punându-se	în	acest	fel	în	ordine	o	importantă	perioadă	a	istoriei	
noastre	 legată	 de	 strămoșii	 traco-geto-daci.	 De	 asemenea,	
preotul	Gheorghe	Petre-Govora	este	considerat	părintele	Culturii	
Govora	–	definită	sub	acest	nume	de	către	profesorul	berlinez	
Bernhard	 Hansel,	 ca	 urmare	 a	 unei	 descoperiri	 arheologice	
făcută	de	către	vrednicul	preot	și	arheolog	pe	raza	orașului	Băile-
Govora,	aparţinând	epocii	târzii	a	bronzului.
Suntem	un	popor	născut	sub	semnul	lupului,	de	aceea,	toată	

viaţa,	încă	din	copilărie,	spunea	preotul	Gheorghe	Petre-Govora,	
acesta	a	simţit	că	este	însoţit,	protejat	și	îndrumat	de	nemuritorul	
spirit,	protectorul	strămoșilor	geto-daci,	mo v	pentru	care,	ori	
de	câte	ori	 s-a	 întâlnit	cu	 lupii,	niciodată	nu	a	avut	 frică	de	ei.	
Aceș a	 se	 opreau,	 îl	 priveau,	 după	 care	 își	 con nuau	 drumul	
liniș ţi.	Inclusiv	în	cercetările	sale	a	simţit	prezenţa	spiritului	ce	
ne-a	marcat	lunga	și	fascinanta	istorie.								
A	fost	membru	ac v	al	Ins tutului	de	Tracologie	al	Academiei	

Române,	 în	 cadrul	 căruia	 a	 susţinut	 peste	 100	 de	 comunicări	
ș inţifice,	 pe	 care	 le-a	 publicat	 în	 revistele	 de	 specialitate	 din	

ţară	 și	 străinătate,	 fiind	 prezent	 alături	 de	 alte	 personalităţi	
ș inţifice	în	Bibliografia	Istorică	a	Academiei	Române	(vol.	V,	VI	
și	VII).	De	asemenea,	este	autorul	volumelor:	O	 istorie	a	nord-
estului	 Olteniei,	 Râmnicu-Vâlcea,	 1995;	 Govora	 –	 de	 la	 primii	
oameni la contemporani,	Râmnicu-Vâlcea,	2001;	Aureii	imperiali	
în	Dacia	Romana,	Râmnicu-Vâlcea,	2004;	Pravila Bisericească	de	
la	Govora,	Râmnicu-Vâlcea,	2004	(o	actualizare	a	Pravilei	de	 la	
Govora,	 părită	la	1640	la	Mănăs rea	Govora	–	prima	carte	de	
legi	publicată	în	limba	română).
„În	 1942,	 Episcopia	 Râmnicului	 l-a	 trimis	 în	 Transnistria,	 ca	

preot	misionar.	 A	 fost	 repar zat	 în	 parohia	 Savoro	 din	 ţinutul	
Golta	(Pervomansk),	pe	Burg.	Toţi	cei	trimiși	aici	aveau	misiunea	
să	reînvie	credinţa	în	satele	româneș 	care	fuseseră	pângarite	de	
bolșevici.	Mergeau	pe	linia	frontului	cu	Dumnezeu	înainte	și	cu	
«Coloana	a	cincea»	în	spate...	Gheorghe	Petre	a	scos	din	pământ	
icoanele	ascunse	de	ruși	în	 mpul	lui	Stalin	și	le-a	pus	înapoi	în	
bisericile	distruse,	devenite	grajduri	sau	magazii,	a	așezat	altare,	
a	botezat	copii	crescuţi	precum	păgânii.	A	făcut	slujbe	și	a	adus	
credincioșii	 în	biserică.	Și,	când	Dumnezeu	a	avut	din	nou	casă	
în	Golta,	părintele	Gheorghe	Petre	s-a	apucat	să	construiască	o	
biserică	și-n	inima	lui.
Nu	o	dată,	mergând	prin	satele	Transnistriei,	a	întâlnit	evreii	

deportaţi	în	ghetouri	în	drumul	spre	Bug	și	sufletul	i	s-a	umplut	de	
amărăciune.	I-au	amin t	de	Mayer,	evreul	de	acasă	care	ţinea	un	
magazin	de	haine	și	care	într-o	zi,	văzându-l	cum	trece	pe	stradă	
într-un	 palton	 ponosit,	 l-a	 oprit	 și	 i-a	 zis:	 «Părinte,	 dumneata,	
de	la	Govora,	cu	paltonul	ăsta?	Ia	dă-l	încoa,	am	adus	eu	acum	
de	la	Viena	niște	paltoane	bune».	L-a	îmbrăcat	aproape	cu	forţa	
și	 i-a	 luat	 banii	 doar	 când	 el	 a	 avut	 să-i	 dea...	De	Mayer	 și	 de	
bombonareasa	Weksler	care	le	dădea	copiilor	lui	zilnic	dulciuri	îi	
aminteau	evreii	aceia	din	ghetourile	Crivoi	Ozero	și	Trei	Dube...	
«Eu,	care	vizitam	ghetoul,	îi	vedeam	cum	erau	desculţi,	gârboviţi.	
Le	auzeam	copiii	cum	plâng	de	foame.	Ș au...	Ș au	că	merg	spre	
moarte»,	spunea	preotul	Gheorghe	Petre-Govora.
Într-o	 zi,	 mergand	 spre	 România	 să-și	 vadă	 mama	 grav	

bolnavă,	 în	 trenul	permisionar	Crimeea	 l-a	 în lnit	pe	căpitanul	
Ciurăscu	Gheorghe.	Era	comandantul	trenului	și	omul	de	legatură	
al	evreilor	din	Bucureș 	care	încercau	să-i	ajute	pe	fraţii	lor	aflaţi	
în	 suferinţă.	De	 atunci,	 preotul	misionar	 a	 devenit	 legatura	 cu	
lumea	celor	din	ghetouri.	Le	aducea	din	ţară	pachete	și	bani	și	
ducea,	 la	 schimb,	 scrisori	 pline	 de	 disperare.	
Îl	 impresionau	 și	 lacrimile	 lor	 de	mulţumire,	 și	
mizeria	în	care	trăiau,	dar,	cel	mai	tare,	faptul	că	
ei	ș au	că	merg	spre	moarte.
O	 singură	 dată	 a	 primit	 răsplata	 pentru	

drumurile	 care-i	 puneau	 viaţa	 în	 pericol.	 Un	
evreu	 desculţ,	 din	 lagarul	 Crivoi,	 l-a	 rugat	 să-i	
ducă	o	scrisoare	pe	Calea	Victoriei,	din	Bucureș .	
La	 adresă	 era	 o	 cofetărie	 cu	 lacătul	 pe	 ușă.	 A	
sunat	îndelung,	până	să-i	răspundă	cineva.	Erau	
două	 femei	 speriate,	 mama	 și	 fiica,	 probabil	
familia	 celui	 deportat.	 În	 grabă,	 au	 făcut	 un	
pachet	pentru	el:	niște	perechi	de	ciorapi,	două	
flanele,	ceva	dulce...	Preotului	i-au	dat	în	prag,	la	
plecare,	un	kil	de	bomboane	pentru	strădania	lui.	
L-a	luat	de	mila	femeilor	care	insistau	într-una	și	
l-a	împărţit	pe	tren,	la	întoarcere	în	Transnistria.
N-a	durat	mult	tot	acest	misionariat.	Cineva	

i-a	 «turnat»,	 iar	 acţiunea	 a	 fost	 interceptată.	
Marele	noroc	al	preotului	a	fost	că	îl	prevenise	cu	
o	zi	înainte	un	locotenent	de	la	Jandarmeria	din	
Golta.	A	distrus	toate	scrisorile	și	fotografiile	pe	
care	le	avea	la	el,	iar	pachetele	a	reușit	să	le	ducă	
la	cel	mai	apropiat	ghetou,	Crivoi-Ozero.	Deși	la	
percheziţie	nu	au	găsit	nimic	asupra	lui,	părintele	
le-a	mărturisit	totul.	Nu	credea	că	e	o	crimă	să-
ţi	ajuţi	aproapele...	A	fost	deferit	Curţii	Marţiale	
din	Tiraspol	 și	 judecat	de	comandantul	Legiunii	
de	 Jandarmerie	Golta	pentru	«trafic	de	 scrisori	
și	 bani	 pentru	 evreii	 din	 ghetouri».	 Dosarul	 nr.	
4252/943	 se	 încheie	 cu	 sen nţa:	 «Căpitanul	
Ciurăscu	Gheorghe	 a	 fost	 dislocat	 pe	 linia	 întai	
de	front,	iar	preotul	Ghe.	I.	Petre,	achitat	în	lipsa	
martorilor».	Căci,	între	 mp,	martorii	fuseseră	duși	peste	Bug...
Nici	un	moment	nu	a	regretat	ce	a	 făcut.	Mergea	spre	sala	

de	 judecată,	 alături	 de	 doi	 ofiţeri	 aviatori,	 care-l	 asistaseră	 la	
proces,	 când	 pe	 treptele	 tribunalului	 s-a	 aruncat	 la	 picioarele	
lor	un	evreu.	În	spatele	lui,	două	fe ţe.	Tatăl	și-a	ridicat	mâinile	
spre	 ei	 și	 i-a	 implorat:	 «Luaţi-le	 voi,	 că	 și	 așa	mor!».	 Din	 nou,	

inima	preotului	s-a	clă nat.	Ar	fi	luat	măcar	una	din	fete,	să	i-o	
trimită	nevestei,	s-o	boteze,	s-o	crească	langă	copiii	lui,	dar,	când	
a	ieșit	de	la	proces,	evreul	nu	mai	era...	«În	suferinţă	nu	trebuie	
să	ne	uităm	cine	sunt	cei	care	suferă.	La	proces	m-am	apărat	cu	
textul	parabolei	‚samariteanului	milos v.	Am	slujit	Biserica	și	pe	
aproapele	meu»,	spunea	preotul	Gheorghe	Petre-Govora.
După	ce	i-a	fost	dată	sen nţa	s-a	întors	acasă,	la	Govora.	Era	

împovărat	de	amin ri	și	spaime.	Se	temea	că	nu	va	mai	putea	fi	
preot,	dar,	mai	ales,	îi	era	teamă	de	ceea	ce	avea	să	vină	peste	
ţară...
În	mai	1943,	venit	într-un	concediu	în	ţară,	fusese	găzduit	de	

bunul	său	prieten,	preotul	Marina,	viitorul	Patriarh	al	României.	
Era	 în	 biserică	 atunci	 când	 Marina	 și-a	 așezat	 mâna	 peste	 a	
lui	și	 i-a	zis:	«Măi,	hai	cu	noi!	Mergi	cu	noi!	».	Ș a	care	«noi»,	
căci	stătuse	în	preajma	lui	Iorga	și	a	Bră enilor.	Și	nu	s-a	mirat,	
a	 zis	doar:	«Nu.	Ș u	ceva,	dar	nu	pot».	«Bine,	măi,	 atunci	mi-
aduci	 și	mie	niște	pielicele,	 să-ţi	 dau	bani	 pe	 ele»,	 a	 schimbat	
celălalt	vorba.	N-a	uitat	această	întâmplare	și	aștepta,	cu	teamă,	
momentul	în	care	acei	«noi»	vor	veni	la	putere.
El	rămăsese	creș n	și	român.	Pentru	asta	 l-au	torturat,	 i-au	

zdrobit	 unghiile	 de	 la	mâna	 stângă	 și	 l-au	bătut	 până	 când	nu	
s-a	mai	putut	ţine	pe	picioare.	Din	nou,	a	avut	noroc.	Prefectul,	
care	era	și	comunist,	dar	și	preot,	l-a	înș inţat	pe	Marina,	care	a	
intervenit	pentru	el.	Și,	la	ceva	 mp	dupa	eliberare,	când	a	primit	
de	la	el	Crucea	Patriarhală,	i-a	încredinţat	și	secretul	din	biserică:	
«Măi,	 tu	 ș i	 cine	era	 la	mine	 în	biserică	atunci?	Ana	Pauker	 și	
Teoharie	Georgescu!	»”21.
Patriarhul	 Teoc st	 (1986-2007)	 spunea,	 printre	 altele,	 că	

„Faptele	 preotului	 Petre	 trebuie	 să	 ne	 amintească	 adevărul	 ca	
pe	orice	treaptă	socială	s-ar	afla,	omul	trebuie	să	îl	privească	pe	
semen	ca	pe	un	 frate”22. Consider	că	așa	 l-a	privit	 și	Patriarhul	
Jus nian	 pe	 preotul	 Gheorghe	 Petre-Govora,	 atunci	 când	 a	
intervenit	pentru	el,	în	situaţia	prezentată	mai	sus.	
Pentru	apărarea	credinţei	strămoșeș 	și	a	Bisericii	neamului,	

pentru	 salvarea	 și	 valorizarea	urmelor	materiale	 iden tare	din	
spaţiul	 Olteniei	 preotul	 și	 arheologul	 Gheorghe	 Petre-Govora	
a	 primit	 de-a	 lungul	 mpului	 numeroase	 dis ncţii	 printre	 cele	
mai	 importante	fiind:	„Crucea	Patriarhală”	–	acordată	de	către	
Patriarhul	Jus nian	Marina,	Ordinul	„Meritul	Cultural	în	grad	de	
Cavaler”,	 categoria	 E	 –	 „Patrimoniul	 cultural	 naţional”	 (2004),	

tlul	 de	 „Cetăţean	 de	 Onoare	 al	 Judeţului	
Vâlcea”,	 dis ncţie	 acordată	 la	 30	 iunie	 2010,	
„după	ce	în	data	de	27	aprilie	2010,	locuitorii	din	
orașul	Băile-Govora	l-au	aniversat	pe	cel	care	le-a	
fost	păstor	și	duhovnic	 mp	de	60	de	ani	și	care	
a	ajuns	la	venerabila	vârstă	de	100	ani”23	și	 tlul	
de	Cetăţean	de	Onoare	al	orașelor	Băile-Govora	
și	 Ocnele-Mari	 și	 al	 comunei	 Mihăeș ,	 judeţul	
Vâlcea	 („drept	 recunoaștere	 a	 meritelor	 sale	
deosebite	în	cercetarea	arheologică	din	zona	lor	
de	competenţă”).	De	asemenea,	pentru	ajutorul	
dat	ca	preot	misionar,	în	perioada	Holocaustului,	
unor	 evrei	 deportaţi	 în	 Transnistria,	 preotul	
Gheorghe	 Petre-Govora	 a	 primit	 tlul	 „Drept	
între	Popoare”	–	dis ncţie	acordată	persoanelor	
care	nu	sunt	de	etnie	evreiască	și	care	au	salvat	
vieţi	 de	 evrei	 sau	 au	 ajutat	 evrei	 în	 perioade	
dificile,	punându-și	propria	viaţă	în	pericol,	fiind	
primul	 preot	 ortodox	 (și	 se	 pare	 că	 singurul)	
care	 a	 primit	 această	 recunoș nţă	 din	 partea	
statului	 Israel.	 Dis ncţia	 constă	 într-o	 medalie	
și	 o	 diplomă	 onorifică	 emise	 de	 Ins tutul	 Yad	
Vashem	din	 Ierusalim	 și	 i-a	 fost	 conferită	 la	 25	
iunie	 2004,	 la	 vârsta	 de	 94	 de	 ani,	 la	 Palatul	
Patriarhiei	 Române	 din	 Bucureș ,	 de	 către	
ambasadorul	 Israelului	 la	 Bucureș ,	 Rodica	
Radian	 Gordon.	 Pe	medalie	 sunt	 inscripţionate	
cuvintele:	„Cine	salvează	o	singură	viaţă,	salvează	
o	 lume	 întreagă!”,	 text	 preluat	 din	 Talmud24.
De-a	 lungul	anilor,	peste	20.000	de	oameni	din	
întreaga	 lume,	 între	aceș a	aflându-se	și	60	de	
români,	 au	 fost	 onoraţi	 cu	 acest	 tlu.	 As el,	
numele	 părintelui	 Gheorghe	 I.	 Petre-Govora	 se	

află	scris	la	Yad	Vashem,	la	Memorialul	Vic melor	Holocaustului	
din	 Ierusalim.	 De	 asemenea,	 numele	 său	 este	 de	 două	 ori	
menţionat	 în	 cartea	 Raportul	 Final	 al	 Comisiei	 Internaţionale	
pentru	Studierea	Holocaustului	în	România,	Iași,	Editura	Polirom,	
p.	292,	293	și	311.

12



13

Marian	PĂTRAȘCU

Intermediarul	 afacerii	 era	 domnul	Beniamino	 Faoro,	 acel	 român	 de	 origine	
italiană	 din	 Sibiu,	 despre	 care	 am	 pomenit	
mai	 sus,	 și	 căruia	 peste	 ani	 aveam	 să-i	 lansez	
la	 Râmnicu	 Vâlcea,	 în	 prezenţa	 sa	 și	 a	 lui	 Ion	
Mărginean,	 coautor,	 cartea	 lor	 in tulată	
Românul	 și	 felul	 lui	 de	 a	 fi.	 Roibu	 era	 gata	 să	
renunţe	 la	 afacere,	 dar	 eu	 i-am	 transmis	 să	
mai	 amâne	 puţin	 luarea	 unei	 hotărâri.	 Și	 am	
realizat	 un	 lot	 experimental	 de	 PVC,	 u lizînd	
un	 an oxidant	 mai	 eficient	 la	 polimerizare	 și	
spălând	 polimerul	 suplimentar	 pe	 centrifugă	
cu	 apă	 fierbinte	 (exact	 ca	 în	 cazul	 PVC	 de	 uz	
nuclear	 din	 epoca	 de	 până	 în	 1990,	 numai	 că	
aici	era	vorba	despre	PVC-S	cu	densitate	mărită	
și	greutate	moleculară	mai	mică,	adică	des nat	
obţinerii	 prelucratelor	 rigide).	 Lotul	 de	 PVC	
as el	realizat	a	fost	trimis	în	Italia,	undeva	lângă	
Udine,	iar	eu	împreună	cu	Radu	Negreţu	–	șeful	
Secţiei	 PVC	 II,	 Valen n	 Popescu	 –	 directorul	
Direcţiei	 Electro-AMA,	 Horaţiu	 Pop	 –	 un	
subaltern	de-al	meu	și	un	inginer	de	la	Atelierul	
Mecanic,	ne-am	dus	acolo	după	o	săptămână.	
Am	 început	 să	 lucrăm	 cu	 PVC-ul	 nostru	

folosind	 reţeta	 de	 compoundare	 iniţială,	 cea	
ca	 pentru	 PVC-M.	 Într-adevăr,	 transparenţa	
profilelor	 nu	 era	 prea	 bună.	 Atunci,	 eu	 am	
început	 să	 umblu	 la	 reţeta	 amestecului	 de	
prelucrat	 (compound)	 și	 la	 parametrii	 de	
lucru	 ai	 extruderului	 (temperaturi	 pe	 zone	 de	
încălzire,	 viteze	 de	 trecere),	 până	 ce	 în	 final,	
am	ajuns	la	niște	profile	cu	transparenţa	foarte	
apropiată	de	 cele	obţinute	 cu	PVC-M.	După	o	
săptămână,	 eu	 și	 Radu	 Negreţu	 ne-am	 întors	
în	 ţară,	 iar	 ceilalţi	 colegi	 au	 mai	 rămas	 încă	
două	săptămâni,	pentru	a	termina	de	prelucrat	
întregul	lot	de	PVC-S	din	ţară.	Din	cele	cinci	tone	
de	PVC	s-au	întors	în	ţară	trei	TIR-uri	cu	panouri	
transparente,	 care	 îmbinate	 unele	 cu	 altele,	
printr-un	sistem	de	caneluri	trasate	pe	marginea	
lor,	puteau	da	rapid	și	ușor	pereţi	despărţitori.	
Până	 la	 intoarcerea	 colegilor	 rămași	 în	 Italia,	
eu	am	și	depus	 la	Serviciul	Tehnic	brevetul	 cu	
tlul	Compoziţie	rigidă	pe	bază	de	PVC-S	pentru	
obţinerea	 de	 profile	 transparente.	 În	 fine,	
brevetul	 în	 sine,	 după	 tlu,	 are	 unrmătoarele	
informaţii:	 –	 Dosar	 OSIM	 nr.	 96-02334/1996,	
Brevet	România	nr.	113147B1/1998.	
S maţi	 ci tori,	 încercaţi	 să	 iden ficaţi	 ce	

este	 contradictoriu	 între	 aceste	 date	 și	 anul	
în	 care	 eu	 am	depus	 la	 Serviciul	 Tehnic	 textul	
brevetuului	 (1994),	 serviciu	 care	 trebuia	 să-l	
trimită	cu	poșta	secretă	la	OSIM,	cu	toate	avizale	
necesare,	inclusiv	cu	semnătura	lui	Plăviţu,	doar	
era	 șeful	meu,	 chit	 că	 nu-mi	 convenea	 deloc.	
Așa...,	bravo,	aţi	ghicit:	diferenţa	de	doi	ani	între	
depunerea	 la	 Serviciul	 Tehnic	 și	 înregistrarea	
cererii	 de	 brevet	 la	 OSIM	 (dosarul)!	 Deci,	 doi	
ani	 de	 zile	 Plăviţu	 a	 stat	 cu	 fundul	 pe	 el,	 la	
început	 reproșându-mi	 că	 receptura	 propusă	
spre	brevetare	este	 cea	u lizată	de	 italieni	 cu	
PVC-M	 și	 că	 eu	 n-am	 făcut	 altceva	 decât	 s-o	
copiez	 întocmai,	 deci	 –	 plagiasem!	 Degeaba	
i-am	 pus	 eu	 în	 faţă	 cele	 două	 recepturi	 care	
erau	total	diferite,	plus	că	și	parametrii	de	lucru	
ai	extruderului	erau	alţii;	n-am	avut	cu	cine	mă	
înţelege!	 La	 un	 moment	 dat,	 Radu	 Negreţu,	
exasperat	și	el	de	șicanele	lui	Plăviţu,	mi-a	zis:
–	 Domn’	 Pătrașcu,	 haideţi	 să-l	 punem	

dracului	și	pe	el	pe	brevet,	că	poate	de-aia	nu-i	
dă	drumul	la	OSIM.
–	Domn’	Negreţu,	 îmi	pare	rău,	dar	eu	așa	

ceva	 nu	 fac,	 asta	 este	 pros tuţie	 intelectuală.	
Ș ţi	doar	bine	că	pe	brevetele	elaborate	de	mine	
nu	am	trecut	decât	pe	cei	care	au	contribuit	la	
ele	–	i-am	răspuns	eu	lui	Radu	Negreţu.	
După	doi	 ani	 Plăviţu	 a-ntors-o:	 nu	mai	 era	

plagiat,	 dar	 voia	 să	 pun	 pe	 brevet	 pe	 cineva	
anume:
–	Uite	ce	e	bă,	îi	dau	drumul	dacă	o	pui	pe	

domnișoara	Guţiu	pe	brevet.
–	De	acord:	o	pun!	
Domnișoara	 Guţiu	 era	 o	 ingineră	 tănără,	
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cu	 bun	 simţ,	 nu	 foarte	 frumoasă,	 mai	 de	
grabă	 –	 plăcută,	 însă	 destul	 de	 bine	 pregă tă	
profesional.	O	cunoșteam	fiindcă	după	punerea	
în	 funcţiune	 	 a	 liniei	 de	 extrudere,	 ea	 a	 fost	
repar zată	 să	 lucreze	 acolo.	 Așa	 am	 reușit	 să	
mai	scot	încă	un	brevet,	dar	v-aţi	convins,	cred,	
de	caracterul	șefului	meu	Plăviţu.	
Cât	 am	 stat	 în	 Italia,	 am	 văzut	 alături,	 în	

hala unde lucram o linie de producere a unor 
panouri	 termoizolante,	 de	 p	 sandwich	 (două	
corpuri	paralele	din	tablă	de	aluminiu	profilată,	
iar	între	ele	aveau	injectată	spumă	poliuretanică	
rigidă).	M-am	interesat	dacă	nu	cumva	și	acea	
linie	era	de	vânzare	și	am	aflat	că	da,	era.	Ajuns	
în	 ţară	am	propus	și	achiziţionarea	acelei	 linii.	
Așa	 au	 apărut	 în	 Oltchim	 secţiile	 Panplast	
(panouri	transparente)	–	500	
m2 /an,	 Ramplast	 (profile	
pentru	 ferestre	 și	 uși)	 –	 1	
600	 t/an	 și	 Oltpan	 (panouri	
termoizolante	 p	 sandwich)	
–	 150	 000	 t/an.	 Credeţi	 că	
Roibu	a	recunoscut	vreodată	
că	 toate	 astea,	 dar	 și	 altele,	
au	apărut	în	Oltchim	ca	urma-
re	 a	 propunerilor	mele?	Nu,	
evident!	C-așa-i	românu’!	
În	Italia	am	stat	la	un	mo-

tel,	 între	Udine	și	 locul	unde	
era	situată	hala	de	producţie,	
aveam	 totul	 asigurat.	 După	
ce	ne-am	cazat,	eu	și	domnul	
Negreţu	 în	 aceeași	 cameră,	
am	văzut	 că	acesta	nu	mai	 ieșea	din	baie,	 tot	
făcea	duș.	Atunci	l-am	întrebat:
–	Domn’	Negreţu,	s-a	întâmplat	ceva?
–	Nu,	dar	nu-mi	mai	pot	da	jos	săpunul	de	

pe	mine!	–	mi-a	răspuns	dânsul.	Apa	era	extrem	
de	calcaroasă	și	de	aceea	săpunul	se	îndepărta	
greu de pe corp.
În	 prima	 dimineaţă,	 înainte	 de	 micul	

dejun,	 am	 cerut	 câte	 o	 cafea.	 Ni	 s-au	 adus	
niște	degetare,	chiar	comentam	între	noi	că	ai	
naibii	 italieni	 ce	 zgârciţi	 sunt!	Numai	 că,	bând	
degetarele	 acelea	 de	 cafea	 dintr-o	 sorbire,	
au	 început	 să	 ne	 ţiuie	 urechile:	 era	 o	 cafea	
extraordinar	de	 tare!	De	atunci	 înainte	nu	am	
băut	 decât	 caffela a!	 Apoi,	 de	 fiecare	 dată	
aveam	scandal	cu	chelnerul,	un	 p	înalt	și	slab,	
care-i	 înjura	 tot	 mpul	 pe	 fotbaliș i	 italieni,	
făcându-i	 numai	fii	 de	 curve	 (era	 campionatul	
mondial	 de	 fotbal	 din	 SUA,	 când,	 în	 finală,	
Brazilia	 a	 învins	 Italia	 cu	 3-2	 la	 penalty-uri),	
fiindcă,	dacă	noi	nu	puteam	mânca	tot	cee	ace	
ne	aducea	el,	credea	că	nu	ne	place	și	de	aceea	
ne	 tot	 aducea	 alte	 și	 alte	 feluri	 de	 mâncare!	
Până	 atunci	 credeam	 că	 noi,	 românii	 suntem	
mari	 mâncăi,	 dar	 m-am	 înșelat!	 Apoi,	 același	
chelner	 ne	 tot	 îmbia	 la	 sfârșitul	 fiecărei	mese	
cu grappa,	 o	 tescovină	 italienească	 leșinată.	
Degeaba	îi	tot	spuneam	că	la	noi	tăriile	se	beau	
la	 începutul	mesei,	 pentru	 po ă	 de	mâncare,	
el	 nu	 și	 nu	 –	 trebuia	 s-o	 bem	 pentru	 a	 spăla	
grăsimea	de	pe	gâtlejuri!	Într-o	zi	însă,	Valen n	
Popescu	 i-a	dat	 italianului	 un	 sfert	de	 litru	de	
palincă	de	prune	și	caise	iar,	după	ce	a	gustat-o,	
omul	a	rămas	cu	gura	căscată:
–	Whiskey,	whiskey!	–	tot	bâguia.
–	 Ce	whiskey,	 bă,	macaronarule,	 ţuică,	 bă,	

ţuică	românească!	–	i-a	replicat	Valen n.
–	 Zuica,	 zuica?	 –	 și	 de	 atunci	 ne-a	 lăsat	 în	

pace	cu	tescovina	lui	leșinată.	
Bineînţeles,	 pastele	 erau	 o	 minunăţie!	

Ce	m-a	 impresionat	 însă	cel	mai	mult	a	 fost	o	
pastramă	 de	 vită	 extraordinar	 de	 gustoasă.	
Am	 înţeles	 că	 are	 un	 mod	 foarte	 special	 de	
preparare	și	că	se	ţine	cel	puţin	o	jumătate	de	
an	atârnată	într-o	peșteră	special	amenajată,	cu	
temperatură	și	umiditate	constante.								
În	 1995,	 la	 sfârșitul	 lui	 octombrie	 și	

începutul	 lui	 noiembrie,	 eu,	 împreună	 cu	
domnul	 Sever	 Șerban	 –	 directorul	 general	 al	
ICECHIM	și	cu	două	doamne	tot	de	acolo,	de	la	
Secţia	Polimeri,	respec v	–	Mihaela	Creangă	și	
Mariana	Pătrașcu	(nicio	legătură	de	rudenie	cu	

mine!),	 am	 fost	 mp	 de	 trei	 săptămâni	 într-o	
delegaţie	în	China.	Nu	ș u	nici	în	ziua	de	astăzi	
cine	 mă	 propusese	 în	 acea	 delegaţie,	 Plăviţu	
–	 în	 niciun	 caz.	 L-am	 bănuit,	 la	 început	 pe	
domnul	 Grigore	 Vârtej,	 fiindcă	 în	 1993	 fusese	
într-o	as el	de	delegaţie,	iar	în	1994	eu	am	fost	
cel	 care	 a	 condus	 prin	 combinat	 o	 delegaţie	
chineză	venită	 în	vizită	 în	România.	Pe	de	altă	
parte,	era	posibil	ca	propunerea	să	fi	venit	chiar	
de	 la	 directorul	 general	 al	 ICECHIM-ului,	 mă	
cunoștea,	iar	eu	și	cele	două	doamne,	în	afara	
dânsului,	lucram	în	domeniul	polimerilor.		
Am	plecat	de	la	Otopeni	la	ora	23:30,	cu	un	

Airbus	A310,	 similar	 aceluia	 care	 se	prăbușise	
la	Baloteș ,	în	primăvară.	Deși	nu	este	un	avion	
foarte	mare,	fiind	doar	bimotor,	totuși	interiorul	

lui	 m-a	 impresionat:	 două	
culoare	 paralele	 lungi,	 cu	
câte	 patru	 scaune	 între	
ele	 și	 câte	 două	 scaune	 pe	
laterale,	capacitatea	sa	fiind	
de 295 de pasageri. Noi am 
avut	 locuri	 chiar	 în	 primul	
rând	 din	 faţă,	 doamnele	 –	
pe	 lateral,	 la	 geam,	 eu	 și	
directorul	 ICECHIM	 –	 pe	
mijloc. Pe un panou din 
faţa	 noastră	 erau	 afișate	
în	 permanenţă	 datele	 de	
zbor:	 viteză,	 al tudine,	
locul	 geografic	 pe	 care-l	
survolam,	 temperatura	
exterioară).	Ni	s-au	distribuit	

căș 	în	care	puteam	asculta	muzică	la	alegere.	
Fiecare	 loc	era	dotat	cu	un	ecran	mic	unde	se	
puteau	viziona	filme,	tot	la	alegere.	Am	ajuns	la	
Beijing,	a	doua	zi,	la	ora	16:30	(diferenţa	de	fus	
orar	între	Bucureș 	și	Beijing	este	de	5	ore),	cu	
o	escală	de	o	oră	 la	Karachi.	 În	aeroportul	din	
Karachi	am	cumpărat	o	geantă	din	piele	pentru	
nevastă-mea	 și	 mare	 mi-a	 fost	 mirarea	 când	
vânzătorul	acela	tuciuriu	mi-a	vorbit	în	română,	
cică	 fusese	de	multe	ori	 în	România	 cu	marfă	
(produse	de	pielărie).			
La	4	noiembrie	1995,	spre	seară,	mă	aflam	

la	Hotel	Ritan	din	Beijing,	în	cameră	cu	domnul	
Sever	 Șerban	 și	 ne	 uitam	 la	 televizor,	 pe	 care	
l-am	 dat	 pe	 postul	 na onal	 chinez	 (CCTV)	
în	 limba	 engleză,	 când,	 deodată,	 emisiunea	
normală	 s-a	 întrerupt	brusc	 și	 a	 fost	 anunţată	
asasinarea	premierului	israelian	Ytzhak	Rabin!		
În	 acea	 delegaţie,	 am	 vizitat	 unităţi	 de	

cercetare	 și	 combinate	 chimice	 din	 Beijing,	
Weifang	 și	 Qingdao;	 ul mele	 două	 localităţi	
arau	 niște	orășele	 industriale	 aflate	 la	 sud	 de	
Beijing,	și	care	aveau	3,	respec v,	2,5	milioane	
de	locuitori!
În	China	m-au	impresionat	în	mod	deosebit	

câteva	lucruri.	Mai	întâi	amabilitatea	oamenilor	
cu	 care	 veneam	 în	 contact,	 indiferent	 de	
nivelul	 lor	 social	 și	 cultural,	 de	 la	 un	ministru	
al	 guvernului	 chinez	 și	 până	 la	 vânzătorul	
ambulant,	 care	 stă	 până	 la	 16	 ore	 pe	 stradă	
sau	 în	 chioșcul	 lui	 strâmt.	 Apoi,	 la	 toate	
hotelurile	unde	am	fost	cazaţi,	m-a	impresionat	
frumuseţea	 uluitoare	 a	 personalului	 feminine,	
care	le	deserveau.	În	fine,	am	fost	impresionat	
de	 hărnicia	 chinezilor:	 la	 ora	 4:00	 începea	
forfota,	pe	care	o	sesizam	chiar	dacă	hotelul	era	
dparte	de	pieţe	și	chiar	de	stradă,	căci	 forfota	
acolo	 începea	mai	 întâi.	 Dar	 cel	mai	mult	 am	
fost	 impresionat	 de	 pregă rea	 profesională	 și	
culturală	 a…	 secretarilor	 de	 par d	 (comparaţi	
cu	 secretarul	 de	 par d	 pe	 Combinatul	 Chimic	
Râmnicu	 Vâlcea	 care	 era…	maistru!).	 Pe	 unde	
am	 fost,	 cel	 care	 ne	 întâmpina	 primul	 era	
secretarul	 de	 par d,	 care	 apoi	 ne	 prezenta	
conducerea	 unităţii	 respec ve.	 În	 secţiile	 de	
PVC	nu	am	avut	nicio	problemă	să	studiez	fișele	
de	exploatare	a	autoclavelor,	care	deși	erau	 în	
limba	 chineză,	 totuși	 adi vii	 străini	 pe	 care-i	
u lizau	erau	trecuţi	cu	denumirea	lor	originală;	
prin	 urmare,	 muncitorii	 aceeia	 cunoșteau	
scrierea	cu	alfabetul	 la n!	Ba,	domnului	Sever	
Șerban,	 la	 Combinatul	 Chimic	 din	 Qingdao	

i-a	 fost	dată	o	ditamai	planșă	 cu	 schema	unei	
instalaţii	care-l	interesa.		
Am	 fost	 surprinși	 să	 constatăm	 că	 multe	

instalaţii	 și	 tehnologiile	 aferente	 proveneau	
din	Germania.	Cum	și	 Japonia	 avea	 tehnologii	
la	fel	de	performante,	la	Weifang	i-am	întrebat	
pe	 oficialii	 care	 ne	 însoţeau,	 de	 ce	 nu	 au	
achiziţionat	 de	 acolo	 acele	 tehnologii,	 era	 cu	
mult	mai	aproape;	ni	 s-a	 răspuns	că	ei	nu	vor	
uita	 niciodată	 comportamentul	 execrabil	 și	
criminal	 al	 soldaţilor	 japonezi	 faţă	 de	 poporul	
chinez	atunci	când	Japonia	a	ocupat	China.	
La	dineul	de	la	Ministerul	Industriei	Chimice	

(unde	ni	s-a	servit,	la	un	moment	dat,	un	vin	care	
arăta	ca	apa,	transparent),	consilierul	adunctului	
ministrului,	 care	 studiase	 chimia	 în	 RFG,	 a	
vorbit	 mai	 tot	 mpul	 în	 germană	 cu	 domnul	
Șerban	 Sever,	 care	 absolvise	 liceul	 german,	
fiind	 originar	 din	 Medias.	 Din	 când	 în	 când,	
ne	 mai	 spuneau	 ce	 discutau,	 domnul	 Șerban	
–	 nouă,	 iar	 consilierul	 –	 minstrului,	 luându-i	
pâinea	 de	 la	 gură	 translatoarei	 desemnate	 să	
se	 ocupe	 de	 noi	 și	 care	media	 discuţia	 dintre	
mine	și	doamne	și,	respec v,	ministrul	adjunct	
al	 industriei	 chimice	 din	 China;	 după	 aceea,	
amin du-mi	de	acea	seară,	mi-am	dat	seama	că	
se	formaseră	de	fapt	două	bisericuţe.	Doamna	
Zhong	 Yongping,	 translatoarea	 noatră,	 era	
ofiţer	de	programe	la	Departamentul	Afacerilor	
Străine,	 din	 Ministerul	 Industriei	 Chimice	 al	
Chinei,	și	studiase	în	România	pregă ndu-se	în	
mod	special	pentru	a	deveni	translator	de	limba	
română.	Domnia	sa	 i-a	fost	translator	 lui	Jiang	
Ze	 Min,	 viitorul	 președinte	 al	 Chinei	 (1993-
2003),	 înainte	 de	 1989,	 la	 Uzina	 Tractorul	 din	
Brașov,	 mp	de	un	an,	când	el	a	făcut	un	stagiu	
de	 perfecţionare	 acolo.	 Cunoștea	 la	 perfecţie	
limba	 română,	 dar	 și	 multe	 dintre	 obiceiurile	
noastre.	
Când	 vorbesc	 între	 ei,	 chinezii	 obișnuiesc,	

din	 când	 în	 când,	 să	 rostească	 un	 fel	 de	
interjecţie	 interoga vă,	 un	 fel	 de	 A	 nazalizat,	
la	sfârșitul	frazei,	și	am	întrebat-o	ce	înseamnă,	
iar	 dânsa,	 mi-a	 explicat	 că	 este	 echivalentul	
lui  Nu?	 /	 Nu-i	 așa?,	 din	 limba	 română.	 Am	
fost	 surprins	 să	 constat	 că	echivalentul	 chinez	
a	 urării	 româneș 	Noroc!	 este	Cam	 bei!,	 care	
la	 chinezi	 are	 sensul	 de	 Până	 la	 fund!,	 iar	 eu	
am	avut	proasta	inspiraţie	ca,	în	Qingdao	să	le	
explic	comesenilor	chinezi	ce	înseamnă	urarea	
lor	în	limba	română;	atâta	le-a	trebuit,	că	după	
aceea	una-două:
–	Marian,	cam	bei,	cam	bei!	–	iar	eu	trebuia	

să	beau	paharul	până	la	fund,	căci	al el	ar	fi	fost	
total	nepoli cos	din	partea	mea!
De	al el,	 în	afara	acestei	urări,	nu	mai	ș u	

decât	cum	se	spune	mulţumesc	în	chineză	(cea	
oficială,	fiindcă	în	Chima	se	vorbesc	nu	numai	o	
mulţime	de	dialecte,	ci	chiar	și	de	limbi!):
–	Șân	șî!	–	cu	o	plecăciune	în	faţa	celui	căruia	

i-ai	mulţumit.
Și,	 în	 sfârșit	 –	 bucătăria	 chineză…	 Când	

am	 văzut	 că	 multe	 alimente	 se	 fierb	 pur	 și	
simplu	 în	 baie	 de	 ulei	 (nu	 era	 propriu-zis	
fierbere,	 ci	 alimentele	 erau	 puse	 într-o	 sită	 și	
doar	 scufundate	de	câteva	ori	 în	ulei	fierbine,	
legumele	mai	puţin,	carnea	mai	mult),	mi-am	zi	
că	am	încurcat-o,	cu	stomacul	meu	șubred	asta-
mi	trebuia!	Dar	nu!	Totul	a	fost	în	regulă!	Și	am	
declarat	 mâncarea	 chinezească	 cea	 mai	 bună	
mâncare	 din	 lume!	 La	 ora	 12:00,	 trotuarele	
se	 umpleau	 cu	 niște	 tonete	 pe	 roţi,	 care	
aveau	 dedesupt	 cărbuni	 aprinși	 iar	 deasupra	
o	 mulţime	 de	 vase,	 unele	 peste	 altele	 care	
pregăteau	mâncare	 la	 abur,	 Firește,	 era	 acolo	
și	 nelipsita	 baie	 de	 ulei	 fierbinte.	 Interesant	
era	 faptul	că	 între	mâncarea	din	cel	mai	 luxos	
restaurant	 chinezesc	 și	 cea	 de	 pe	 stradă,	
des nată	 miilor	 de	 comercianţi	 și	 funcţionari	
mărunţi,	 care	 ieșeau	 puhoi	 din	 clădiri,	 nu	 era	
absolut	 nicio	 diferenţă	 de	 calitate.	Mi-a	 părut	
chiar	rău	că	am	luat	cina	odată	la	un	restaurant	
franţuzesc	 sofis cat,	 unde	 în	 afara	 desertului,	
nu	m-a	impresionat	nimic,	dimpotrivă.	



Carte	 apărută	 în	 Editura	Magic	 Print,	 Oneș ,	 2018	 și	 pe	
care	 am	 primit-o	 de	 la	 Părintele	 dr.	 Ioan	 Dură,	 „preot	

fondator	 al	 primei	 parohii	 ortodoxe	 române	 din	 Olanda,	 Sf.	
Grigore	Teologul,	precum	și	al	celei	prime	din	Belgia	flamandă,	
Nașterea	Maicii	Domnului”...Doctor	al	Universităţii	din	Atena	și	
al	Universităţii	din	Louvain-Belgia.	Redactor	și	editor	al	 revistei	
„Mărturie	 ortodoxă”	 de	 la	 Haga-Olanda,	 1982-1998;	 perioadă	
care	oferă	în	această	carte	ar cole	și	studii,	comunicări	publicate	
în	 revistă.	 Un	 adevărat	 roman	 publicis c,	 căci	 acţiunea	 lui	 se	
desfășoară	unitar,	o	luptă	pentru	afirmarea	ortodoxiei	româneș ,	
și	nu	numai,	a	istoriei	reale	a	românilor	într-o	perioadă	extrem	
de	 complicată	 din	 istoria	 României;	 opt	 ani	 înainte	 de	 1990	 și	
opt	 ani,	 după...Personal,	 am	 apreciat	 imediat,	 de	 la	 primele	
pagini	 această	 carte	 fiindcă	 sunt	 foarte	 multe	 lucruri	 pe	 care	
ea	le	clarifică,	se	citelște	cu	pasiune,	mai	ales	în	acele	pagini	în	
care	părintele	român	din	Olanda	 ia	poziţie	 faţă	de	fenomenele	
poli ce	și	religioase	din	ţara	de	baș nă.	Duce	o	
muncă	incredibilă	de	informare	corectă	asupra	
realităţii	 româneș 	din	 ambele	perioade	mult	
controversată	 de	 diferiţii	 actori	 poli ci	 și	
guvernamentali	din	Europa	centrală	și	de	vest...
Vom	semnala	câteva	dintre	aceste	luări	de	

poziţii,	ar cole	vii	și	astăzi,	după	trecerea	atâta	
amar	 de	 vreme	 și	 după	 care	 nici	 în	 prezent	
lucrurile	nu	sunt	 foarte	clare,	dovadă	că	după	
anul	 2000,	 și	 suntem	 de	 acord	 cu	 autorul,	
nu	a	urmat	 ceea	 ce	am	așteptat	fiecare	de	 la	
societatea	 românească	 intrată	 cu	 stângul	 în	
mileniul	 trei...	 „Câteva	 consideraţii	 cu	 privire	
la	 Biserica	 Ortodoxă	 din	 Transilvania”,	 ar col	
publicat	 în	 „Mărturie	 ortodoxă”	 nr.	 13,	 1990.	
Amintește	 părintele	 Ioan	 Dură	 de	 anul	 1701	
când	 se	desfiinţează	 vechea	 vlădicie	 ortodoxă	
din	 Alba	 Iulia	 având	 ca	 scop	 „dezbinarea	
neamului	românesc	prin	uniaţie”	și	reânfiinţată	
ca	 episcopie	 ortodoxă	 în	 1975	 de	 către	
sfântul	Sinod	al	BOR...Suntem	și	noi	nostalgici	și	ne	amin m	cu	
plăcere	despre	vizita	 în	1972	a	patriarhului	 Jus nian	Marina	 la	
Govora,	 vizitând	muzeul	 înfiinţat	 de	 preotul	 Gh.	 Petre	 Govora	
în	preaslăvirea	istoriei	milenare	a	României...Cel	mai	interesant	
obiec v	 ș inţific	decriptând	 această	 istorie	 daco	 romană	 și	 nu	
numai	de	pe	teritoriul	Ocnelor	Mari...Aflăm	în	con nuare	(alţii	
aflaţi	 în	 emigraţie	 au	 aflat	 din	 1990,	 din	 „Mărturia	 ortodoxă”)	
că	 în	 1761	 Viena	 a	 ordomat	 generalului-baron	 Adolf	 	 Bukow,	
comandantul	 trupelor	 imperiale	 în	 Transilvania,	 să	 distrugă	 cu	
tunul	„circa	200-două	sute-de	mânăs ri”	ortodoxe...Recomandă	
Ioan	Dură	puterii	 mpului	un	program	de	reconstrucţie	mânăs ri,	
înfiinţarea	celui	de-al	doilea	Seminar	teologic	la	Alba	Iulia,	Brașov	
sau	 Oradea,	 numirea	 de	 episcopi	 și	 arhiepiscopi,	 înfiinţarea	
de	 reviste	 teologice.	 Ne	 amin m	 și	 noi,	 în	 incurabila	 noastră	
nostalgie	pentru	România	adevărată,	 în	1990,	ne-am	repezit	 în	
presa	 locală	 să	 scriem	 despre	 noua	 lume	 care	 ni	 se	 promitea	
atunci	 din	 perspec va	 lumii	 trecute,	 pe	 care	 o	 respectam,	 cu	
toate	neajunsurile	ei...eram	conș enţi,	încă	de	atunci,	că	cel	mai	
ușor	este	să	dărâmi!	Vedeam	în	presă,	atunci,	ca	și	astăzi,	limanul	
salvării	democraţiei	noastre.	Am	ci t	cu	deosebită	plăcere	citatul	
din	ar colul	lui	Dumitru	Stăniloae,	din	1988,	cu	care	autorul	își	
încheie	 pledoaria	 istorică	 din	 „Mărturie	 ortodoxă”	 din	 1990:	
„Vreau	 să	 spun	 copiilor	 acestei	 ţări	 să	 tragă,	 din	 experienţele	
triste	ale	părinţilor	 lor,	concluzia	unei	vieţi	de	bună	 înţelegere,	

PR.	DR.	IOAN	DURĂ:	„DAR	DIN	 ”
de	 iubire,	 de	 deschidere	 între	 oameni	 și	 a	 credinţei	 în	 Hristos	
care	le	dă	un	model	și	o	putere	pentru	acest	fel	de	viaţă.	Să	vadă	
cauzele	care	au	dus	omenirea	la	tensiunile	și	dușmăniile	care	o	
chinuiesc	și	să	 lupte	 	să	 le	 înlăture.”	Ar col	scris	 în	10	 ianuarie	
1990	și	publicat	în	nr.13	al	revistei	„Mărturie	ortodoxă”,	1990.
În	același	număr	din	revista	românească	apărută	în	Olanda,	

Ioan	Dură	publică	ar colul	„Noi	facultăţi	de	teologie	și	noi	semina-
rii	teologice,	o	necesitate	actuală	a	Bisericii	Ortodoxe	Române”
în	08	 ianuarie	1990.	 Semnalăm,	din	 ar col,	 faptul	 că,	 în	1948,	
Legea	Cultelor	prevedea	trei	 ins tute	teologice	de	grad	univer-
sitar:	la	Bucureș ,	în	cadrul	Univerităţii	și	la	Sibiu	și	Cluj.	În	Mol-
dova,	nici	o	ins tuţie	universitară,	deși	exista	un	ins tut	catolic!
La	Cluj	era	necesar	un	ins tut	ortodox,	din	moment	ce	funcţio-
na	 aici	 un	 ins tut	 teologic	 protestant.	Mai	 vorbește	 autorul	 și
de	necesitatea	înfiinţării	de	seminarii	teologice.	Ne	dă	și	soluţia
de	moment,	atunci,	necesarul	de	cărţi	să	fie	asigurat	de	la	ins -

tutele	teologice	ortodoxe,	catolice	și	protestante	
din	 occident.	 Iarăși	 suntem	 nostalgici	 după	
adevăr	și	amin m	că	în	1987	Arhim.	Veniamin	
Micle	de	la	Mânăs rea	Bistriţa	avea	un	proiect	
aprobat	pentru	un	muzeu	al	cărţii	vechi	și	pentru	
un	ins tut	de	rang	universitar	la...Bistriţa!	
			Mai	publică	Ioan	Dură	un	ar col,	în	același	

număr	din	ianuarie	1990,	in tulat	„Înfiinţarea	de	
școli	pentru	cântăreţi	bisericeș 	și	reânfiinţarea	
Academiei	de	muzică	bisericească”,	scris	 în	14	
ian.1990.	 	Cităm:	 „un	 cântăreţ	bun	 în	parohie	
este	o	podoabă	a	satului,	a	enoriei	și	contribuie	
mult	la	succesul	ac vităţii	misionare	a	preotului	
și	 la	 contracararea	prozele smulul	 sectar	 care	
atrage	 pe	 ortodocși	 mai	 ales	 prin	 predică	 și	
prin	 cântări	 religioase	 populare...”	Mai	 atrage	
atenţia	 părintele	 Ioan	Dură	 asupra	 „cântărilor	
în	 comun”	 la	 care	 trebuie	 avut	 grijă	 să	 nu	 se	
iasă	 din	 cadrul	 tradiţional	 al	 muzicii	 psal ce.	
Referitor	 la	acest	gen	de	muzică,	ne	mândrim	

cu	 postarea	 în	 revista	 noastră	 Cultura	 Ars	 Mundi	 on	 line	 pe	
Video	Arhiva	a	unui	fragment	din	concertul	susţinut	la	Râmnicu	
Vâlcea	în	23	mai	2016	de	psaltul	grec,	mai	mult	decât	celebru,	
dumnezeiesc,	Nikodimos	 Kabarnos!	Notăm	 și	 noi,	 considerând	
că	este	interesant,	că	într-o	as el	de	Academie,	înainte	de	1944,	
a	profesat	marele	nostru	compozitor	Paul	Constan nescu	neluat	
multă	vreme,	după	1944,	în	seamă,	până	prin	anii	70,	și	sporadic,	
după;	 cu	marile	 lui	 compoziţii	 închinate	 Sărbătorilor	 vitale	 ale	
ortodoxiei,	 Nașterea	 și	 Învierea	 Domnului...	 Oratoriu	 bizan n	
de	 Crăciun	 (1947)	 și	Oratoriul	 bizan n	 de	 Paș 	 (1943)	 ...	 Am	
observat	 și	 în	 vizita	de	 la	 Lozova,	din	2017,	 că	 în	bisericile	din	
Republica	Moldova	 se	 prac că	mult	 „cântarea	 în	 comun”	 care	
apropie	 mai	 mult	 slujba	 religioasă	 românească,	 de	 acolo,	 de	
biserica	rusească...
Un	alt	ar col,	scris	în	24	noiembrie	1989	și	publicat	în	același	

număr	13	din	„Mărturia	ortodoxă”este	„Înfiinţarea	unui	Ins tut	
de	 Istorie	 eclezias că	 și	 a	 unui	 Centru	 de	 Studii	 patris ce”	 în	
care	 vorbește	 despre	 „creș nul	 stră-român”,	 menţionându-i	
pe	 istoricii	 cunoscători	 de	 greacă	 veche	 și	 la nă,	 de	 ce	 nu,	
„georgiană,	 siriană	 și	 coptă”;	 solicită	 înfiinţarea	 unui	 Centru	
de	 cercetare	 patris că.	 Foarte	 importantă	 ni	 se	 pare	 nota	
explica vă	de	la	pag.235:	„La	câteva	zile	după	redactarea	celor	
de	mai	sus,	 luam	cunoș nţă	că	 în	1985	Părintele	Profesor	Ioan	
Coman	 propunea	 alcătuirea	 unui	 Corpus	 patris c	 daco-roman

purtând	 tlul	Corpus	Scriptorum	ecclesias corum	daco-romanor	
patris cum...care	 să	 cerceteze	 cu	 grijă	 și	 amănunţit	 o	 parte	 a	
izvoarelor	protoistoriei	naţionale	româneș 	(Ion	Coja,	în	ar colul	
Pr.	Prof.	Ioan	G.	Coman,	despre	puterea	sacrului	în	istoria	culturii	
în	Biserica	Românească	 (Milano),	An,	XIV,	1989,	nr.	52,	Aprilie-
Iunie,	 p	 22,	 notă).”	 Iată	 ce	 ac vitate	 dinamică	 de	 publicis că,	
istorică,	 se	 prac ca	 în	 Occident	 în	 deceniul	 negru,	 80-90,	 al	
României	ul mului	secol	XX...
„Înfiinţarea	unui	Muzeu	bisericesc	naţional”	este	un	alt	ar col	

scris	18	oct.	1989	și	publicat	 în	același	număr	13	al	„Mărturiei	
ortodoxe”	și	 în	care	Pr.	 Ioan	Dură	cere	conducerii	BOR	crearea	
unei	 as el	 de	 ins tuţii,	 aducând	 ca	 argument	 propunerea	 din	
1922	a	lui	Ștefan	Berechet	de	înfiinţare	a	unui	asemenea	muzeu,	
dar	și	dorinţa	de	a-l	crea	a	Mitropolitului	Primat		al	României,		din	
1922,	Elie	Miron	Cristea,	viitor	Patriarh.	Facem	și	noi	observaţia	
că	un	asemenea	muzeu	se	impunea	de	la	sine	în	ţara	noastră,	dat	
fiind	faptul	că	întreaga	noastră	cultură	până	la	jumătatea	secolului	
XIX	a	fost	de	factură	bisericească	chiar	și	astăzi	ţintele	turismului	
european	fiind	arhitectura	medievală	și	mănăs rile	din	întregul	
areal	românesc,	în	interiorul	graniţelor	ţării	și	din	afara	lor...	Mai	
subliniem	în	legătură	cu	această	cultură	bisericească,	că,	și	noi,	
aici	la	Râmnicu	Vâlcea,	când	am	scris	„Tiparul	bisericesc	la	români”	
am	 ţinut	 cont	 de	 această	 realitate	 și,	 deși	 subsemnatul	m-am	
referit	la	 par	ca	mașină	de	 părit,	scoţând	la	înaintare	sintagma	
„Tiparul	 precursor	 al	 Computerului”	 și	 ar colele	 episoade	 din	
reviste	apărând	sub	 tlul	„Istoria	 parului”,	 în	final	s-a	adoptat	
tlul	cărţii	considerând	că	 mp	de	trei	secole	și	jumătate	acest	
par	nu	a	produs	decât	cărţi	bisericeș ...
	„Pe	când	vor	fi	schimbate	numele	străzilor	cu	așezăminte	și	

ins tuţii	bisericeș 	din	România”,	un	ar col	excepţional,	de	mare	
inters	public,	scris	în	ianuarie	1990,	dar	de	mare	actualitate	mai	
ales	acum,	când	denumirea	de	străzi	a	devenit	adevărată	insultă	
la	adresa	marilor	personalităţi,	și	manipulate	de	oameni	inculţi,	
aproape	nesimţiţi	ca	și	salariile	sau	pensiile	pe	care	le	încasează...
Nici	nu	a	murit	bine	omul	personalitate	locală,	că	forumul	cultural	
al	orașului	îi	propune	numele	pe	o	stradă;	îi	face	statuie-bust...Păi	
cum	să	dai	numele	Mihai	Eminescu	sau	Carol	I	sau	Regina	Maria	
sau	Mircea	Eliade,	unor	străduţe	de	legătură,	înt-un	orășel	în	care	
nu	a	rămas	nici	o	casă	(poate	nici	nu	a	avut)	de	acum	o	sută	și	ce-
va	de	ani...	Cum	să	dai	numele	oricui	unor	străduţe	pe	care	există	
două	 trei	 cârciumi	 și,	din	 care	 se	 iasă	noaptea	 și	 clienţii	 își	 fac	
nevoile	pe	ele...	Total	de	acord	cu	propunerea	lui	Ioan	Dură,	cetă-
ţean	 aprig,	 istoric	 fără	 culoare	 și	 nepătat	 (cum	 sunt	 cri cii	 de	
artă	din	comisia	de	aprobare	a	monumentelor	de	for	public	apro-
bată	în	2006-chiar	așa:	nepătaţi...spunea	legea!)...	Când	am	făcut	
macheta	monumentului	AFDPR	Vâlcea,	de	 la	Ocnele	Mari	m-a	
întrebat	un		cenzor	de	monumente,	de	ce	am	pus	crucea	în	spina-
rea	eroului	hris c	asasinat	în	pușcăria	comunistă?	I-am	răspuns...		
Să	nu	se	urineze	beţivii	pe	monument!	Da,	de	nouă	ani	stă	în	pi-
cioare	monumentul	meu,	 în	 permanenţă	 cetăţenii	 din	 vecină-
tatea	lui	punând	o	coroniţă	de	amin re.	În	România	religia	a	fost	
atât	de	puternică	încât	și	beţivii	respectă	crucea!	Numai	repre-
zentanţii	uniunii	 comuniste	de	arte	plas ce,	nu!	ca	și	politrucii	
din	presa	co diană...
O	 carte	 uluitoare	 despre	 ce	 înseamnă	meseria-profesia	 de	

jurnalist,	 binevenită	 acum,	 o	 carte	 de	 publicis că	 care	 trebuie	
neapărat	să	ajungă	pe	masa	Uniunii	Ziariș lor	Profesioniș 	din	
România	cu	recomandarea	de	a	par cipa	la	secţiunea	„Carte	de	
publicis că”	la	decernarea	premiilor	pe	2018!	

p	cickirdan

Încifrate	 sunt	 cuvintele	 tuturor	Ionilor!	 Botezători	 cu	 apă	 -	 să	
constatăm	 că	 și	 lacrima	 este	 o	 apă	
specială,	 cu	 încărcătură	 de	 trăire	
consumată!	 Ziditori	 de	 cuvinte	 în	
evanghelie,	acolo	unde	ni	se	spune	clar	
:	„La	 început	a	 fost	cuvântul…	!”	Apoi	
hărăzire	dumnezeiască	să	ducă	sarcina	
reprezentării	 cuvântului,	 întrupabil	
în	 sensurile	 vroite,	 ca	 tălmăcitor:	
„Femeie,	 iată	fiul	tău!”	Apoi	scărar,	să	
ne	 vorbească	de	 virtuţi.	 Apoi	 gură	de	
aur,	să	predice	prin	viu	grai	neci torilor	
în	 cele	 scrise…	 Prietenul	 nostru,	 Ion	
Tâlmaciu,	 dăruit	 cu	 mulţi	 talanţi,	 ne	
arată,	 din	 când	 în	 când,	 dobânda	

SFINX,	PĂTRUNSĂ	DE	ÎNŢELES,	VERSIFICAREA	LUI	ION	TÂLMACIU!
acestora	 înregistrată	 în	 mărturii	
formale,	 că	 de	 risipirea	 co diană	 a	
lumii lui scripta	 manent,	 observăm	
că	 nu	 prea	 se	 ţine	 cont.	 Ne-a	 dăruit	
de	 curând	 „Lacrima	 din	 ţărână”,	 prin	
editura	PROȘCOALA,	Rm.	Vâlcea,	2016.	
Modest	 din	 fire	 nu	 se	 poate	 ascunde	
după	e cheta	pusă	:	„versuri”,	el	ș ind	
foarte	bine	ce	este	…	poezia.	Dar	este	
corect	 observat	 de	 un	 prefaţator	 cu…	
licenţă	 (membru	 tular	 al	 Uniunii	
Scriitorilor),	 Cris an	 Meleșteu,	 care	
remarcă	operaţia	pe	cuvântul	folosit	de	
Ion	Tâlmaciu:	„pare	cântărit	cu	migală	
și	precizia	unui	biju er	și	„șmirgheluit”	
cu	trudă	de	un	scriitor	matur,	conș ent	

de	 puterea	 cuvântului,	 de	 forţa	 sa	
de	 penetrare	 și	 de	 creare	 con nuă	 a	
unor	 lumi	 plurivalente.”	 Nu	 se	 poate	
ascunde	 nici	 de	 un	 alt	 licenţiat	 USR,	
George	 Achim,	 care	 	 constată	 chiar	
poezia	 lui	 Ion	 ,	 constatându-l	 într-un	
orizont	poe c	cu	nume	demult	intrate	
în	marele	panteon	 :	 Ion	Pillat,	Dragoș	
Vrânceanu,	Ștefan	Augus n	Doinaș.
Am	 stat	 într-un	 taifas	 prelung,	

revenind	 la	 provocările	 cuvintelor	
orânduite	 versuri,	 de	 mai	 multe	 ori.	
Ce	 ar	mai	 fi	 de	 spus,	 în	 plus,	 faţă	 de	
ceea	 ce	 au	 spus	 specialiș i?	 O	 dată	
că	 versurile	 lui	 Ion	 nu-mi	 induc	 o	
părere,	ci	m-au	antrenat	într-un	vârtej	

al	 trăirii,	 m-au	 provocat	 la	 un	 dialog,	
chiar	dacă	virtual,	m-au	pus	în	câmpul	
unor	reflecţii,	mi-au	indus	judecăţi	noi	
și	 confirmarea	unor	 căutări,	propriilor	
întrebări.	Ion	afirmă,	se	afirmă	pe	sine,	
rostuindu-se	 liric,	 demonstrându-se	
epic	 și	 provocându-ne	 drama c,	 la	
dialog	 (aici	 idea	 din	 tlul	 nostru,	 cu	
trimitere	 la	 poemul	 Sfinx!).	 Volumul	
orânduit	 tema c,	vorbește	prin	 tluri.	
„Lacrima	 din	 ţărână”,	 care	 dă	 tlul	
întregului,	este	trăirea,	trăită	profund,	
sublimată	 în	 esenţa	 lichidă,	 pusă	 de	
sămânţă	 (scuzată	 fiind	 tautologia	
noastră,	pentru	sublinierea	nesfârșirii!).	
Drag	 îi	 este	 lui	 Ion	 cuvântul	 trăire,	
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confiscat	de	doctrinele	mai	noi,	care	
pot	să	condamne	cuvântul,	cum	alţii	
prin	vremuri	tulburi	și	criminale	l-au	
și	 răs gnit.	Este	un	om	 liber	care	 își	
asumă	 „Strigările”	 (Întreabă,	 cere,	
costată	 cel	 mai	 ades	 în	 dialog	 cu	
dumnezeirea,	pe	care	o	respectă.	Vezi	
incocarea	 lui	 Doamne!,	 Doamne!).	
Cuvintele,	prin	ele	însele	duhuri,	sunt	
neînduplecate,	adică	au	 libertatea	și	
prin	aceasta	puterea	 lor.	Ele	 trebuie	
să	miște	lumea,	să	nutrească	morala,	
să	 cânte	 necenzurate	 realitatea	
lumii,	 lor	 nu	 trebuie	 să	 li	 se	 pună	
călușul	 ros rii,	 interdicţiile	 ci rii.	 Se	
observă	și	în	limbajul	lui	Ion,	adecvat	
licenţios,	 când	 vorbește	 despre	 vicii	
și	alunecarea	în	iadul	omenesc.	
Când	eș 	atenţionat	că…,	nu dau 

explicaţii,	ai	fi	tentat	să	crezi	că	totul	
este	 o	 sen nţă	 defini vă	 și	 în	 actul	
de	voinţă	al	poetului	nu	este	 loc	de	
întrbări,	ori	comentarii,	dar	atunci	de	

ce	ne	permitem	aceste	…	comentarii?	
Poţi	 fi	 consonant	 cu	 autorul	 și	
atunci	 îi	 poţi	 declara	 că	 eș 	 alături	
de	 el	 în	 iubirea	 de	 ţară	 română,	 de	
graiul	 dulce	 românesc.	 Că	 îi	 iubeș ,	
asemenea	 lui,	 pe	 Nichita,	 pe	 mari	
poeţi	 ai	 umanităţii	 daţi	 de	 exemplu	
(Goethe,	 Aligherii,	 Esenin…),	 că	
împărtășeș 	aceeași	tradiţie	creș nă.	
Dar	poetul	chiar	ne	cere	ajutorul:	„…	
mă	 puteţi	 ajuta	 căutând	 insomniile	
(starea	 de	 trezie	 a	 poeziei,	 spunem	
noi!)	 singurul	 dar	 nepreţuit	 pentru	
răscumpărarea	 independenţei	
acestei	 nopţi…”	 și	 a	 poetului,	 prea	
modest	 –	 spunem	 aici!-	 care	 a	 ieșit	
pe	 uliţa	 publică	 și	 nu-și	 poate	 fi	 el	
lăudătorul,	după	spusa	unui	proverb	
românesc.	 Da.	 Ion	 Tâlmaciu	 trebuie	
ci t	 și	 reci t.	 Este	 greu	 să	 alegi	
dintr-o	 devălmășie	 de	 scriitură	 la	
întâmplare,	 la	 concurenţă	 cu	 atâtea		
provocări	media.	Dar	sunt	lucruri	care	

Miercuri,	18	aprilie	2018,	seară	„cultural-istorică	dedicată	Centenarului	
Marii	Uniri	(1918-2018)”	organizată	la		Biblioteca	Judeţeană	de	către	

Asociaţia	 Naţională	 Cultul	 Eroilor	 „Regina	 Maria”-Filiala	 Judeţeană	 „Matei	
Basarab”	Vâlcea	(Centrul	de	Cercetări	Istorice	„Pr.	Dumitru	Bălașa”,	Râmnicu	
Vâlcea);	organizată	sub	genericul	cu	 tlul	de	mai	sus	(creat	de	Eugen	Petrescu	
și	preluat	de	noi	din	programul	manifestării)	și	cu	par ciparea	unei	delegaţii	de	
la	Universitatea	de	Stat	din	Republica	Moldova	formată	din	pr.	conf.	univ.	dr.	
Octavian	Moșin,	însoţit	de	studentul	Iulian	Lai.		
Întrunirea	s-a	desfășurat	 în	două	părţi,	 în	prima,	moderată	de	cpt.	Mihai	

Alexandru	Radu	(ofiţer	cu	Informarea	și	Relaţiile	Publice	în	Garnizoana	Râmnicu	
Vâlcea),	 Corina	 Bedreagă	 transmiţând	 par cipanţilor	 urarea	 directorului	
Remus	Grigorescu	de	bună	par cipare.	
Prefectul	 judeţului,	 	 Florian	Marin	 a	 urat	 și	 domnia	 sa,	 luând	 cuvântul,	

succes	 lucrărilor	 aniversare	 închinate	 marelui	 eveniment	 al	 anului	 2018...
Aniversarea	Centenarului!...lăudând	asemenea	manifestări	culturale...	
Partea	 a	 doua	 a	 fost	 moderată	 de	 Eugen	 Petrescu,	 care	 i-a	 avut	 ca	

invitaţi	 speciali,	 cu	 lucrări,	 pe	 domnii:	 	 Florin	 Epure	 (director	 al	 Direcţiei	
Judeţene	pentru	Cultură	Vâlcea):	Scurt	istoric	al	spaţiului	pruto-nistrean și	al	
vecinătăţilor	sale;	 	Gabriel	Croitoru	(cercetător	ș inţific	 în	cadrul	 Ins tutului	
de	Cercetări	 Socio-Umane	„C.S.	Nicolăescu-Plopșor”	al	Academiei	Române):	
Extremismul	 de	 stânga	 oglindit	 în	 documentele	 Serviciului	 Judeţean	 Dolj	
al	Arhivelor	Naţionale;	 	Dinică	Ciobotea	–	 coordonator	 ș inţific	 al	 Centrului	
de	Cercetări	 Istorice	„Pr.	Dumitru	Bălașa”,	care	a	prezentat	cărţile	 invitatului	
Octavian	Moșin:	Biserica	Ortodoxă	din	interfluviul	pruto-nistrean:	1813-2013,	
Chişinău,	Cuvîntul-ABC,	2013	(coord.:	Octavian	Moşin,	Ion	Gumenâi);		Educaţie	
și	 viaţă	 spirituală	 în	 Basarabia.	 Tradiţii	 și	 perspec ve,	 Chișinău,	 CEP	 USM,	
2015	 (coord.:	 Ion	 Gumenâi,	 Octavian	 Moșin);	 	 Evenimente	 și	 personalităţi	
marcante	ale	vieţii	spirituale	din	spaţiul	pruto-nistrean	și	vecinătăţile	lui	din	sec.	
XIX-XX,	Chișinău,	Editura	CEP	USM,	2017	(coord:	pr.	conf.	univ.	dr.	Octavian	Moșin	
și	 conf.	 univ.	 dr.	 hab.	 Ion	Gumenâi);	 	Vrednici	 ostenitori	 ai	 Bisericii.	 Dicţionar	
istorico-biografic	 (ediţie	 revizuită	 și	 completată),	 Chișinău,	 CEP	 USM,	 2017	
(volum	îngrijit/editat	de	pr.	conf.	univ.	dr.	Octavian	Moșin	și	pr.	Mihail	Bortă,	
cu un Cuvânt	 înainte	 de	 Înaltpresfinţitul	 Vladimir	 –	Mitropolitul	 Chișinăului	
și	 al	 Întregii	 Moldove	 și	 o	 Prefaţă	 semnată	 de	 Iurie	 Colesnic).	 Dis nsul	
profesor,	 universitar,	 de	 la	 Universitatea	 din	 Craiova,	 a	 prezentat	 recenta	
carte	 a	 lui	 Eugen	 Petrescu,	 In	 memoriam	 Nestor	 Vornicescu	 –	 Mitropolitul	

trebuie	 făcute,	Oameni	 care	 trebuie	
cunoscuţi.	Nu	pentru	ei,	ori	Gloria	lor!	
Pentru	că	așa	de	greu	îi	vine	omului	să	
recunoasă	în	aproapele	său	unul	mai	
cu	moţ.	Este	bine	chiar	pentru	cel	ce	
primește	 darul	 să-l	 folosească	 întru	
binele	personal.	Acesta	este	mo vul	
pentru	 care	 voi	 cita	 din	 cartea	 lui	
Ion	Tâlmaciu,	câteva	sen nţe,	câteva	
constatări,	pe	care	dvs.	le	veţi	întâlni	
la	fiecare	pagină.
„Nu	 trădez	 această	 limbă/limba	

patriei	 române…”;	„adevărul	demult	
a	 murit	 în	 cuvin-te”;	 „E	 bolnavă	
minciuna,	 bolnavă!”;	 Din	 atâtea	
universuri	 unul	 strălucește	 în	 noi!”;	
„Torsul	vieţii	nu	mai	are	fir!”;	„Numai	
trupul	 se	 naște	 și	 ș e	 să	 doară!”;	
„Trăiesc	și	mor	atâtea	trăiri!”.
Între	 constatările	 amare,	 ca	 un	

soi	 de	 protest	 remarcăm,	 încercând	
să	vedem	subtextul:	„	Azi	nu	se	mai	
citește	 poezie!”;	 „Și	munţii	 plâng	 că	

Centenarul	Marii	Uniri	(1918-2018)

„SLUJITORII	ROMÂNI	PRUTO-NISTRENI	
ȘI	UNITATEA	DE	NEAM”	

Olteniei,	 Craiova,	 Editura	 Mitropolia	 Olteniei	 și	 Editura	 Universitaria,	 2017	
(coord.:	 Eugen	 Petrescu,	 cu	 o	 predoslovie	 de	 ÎPS	 Dr.	 Irineu	 –	 mitropolitul	
Olteniei).	Adăugăm,	 	 acest	 volum	va	fi	prezentat	 în	 scurt	 mp,	 în	 luna	mai,	
la	 Lozova-Republica	 Moldova-cu	 ocazia	 dezvelirii	 monumentului	 bust	 al	 lui	
Nestor	Vornicescu	executat	prin	îngrijirea	lui	E.	Petrescu	de	către		sculptorul	
Traian	Duţă,	din	Curtea	de	Argeș,	care	a	execupat	și	vulturul	de	la	Garnizoana	
Râmnicu	Vâlcea	și	care	a	fost	dezvelit	în	primăvara	anului	2017...	Traian	Duţă,	
un	 excelent	 desenator,	 care	 a	 ilustrat	 volumele	 lui	 Gheorghe	 Piele,	 „Râsu’	
plănsu’	la	români”...	
Următorul	par cipant,	Mihail	Rogojinaru	–	cercetător	 în	cadrul	Centrului	

de	Cercetări	Istorice	„Pr.	Dumitru	Bălașa”,	doctorand	în	filologie,	a	prezentat	
cartea	Margaretei	 Spânu-Cemârtan,	Lupii	 (Amin ri	din	Siberia),	 ediţia	a	 III-a	
revăzută	și	adăugită,	Chișinău,	F.E.-P.	„Tipografia	Centrală”,	2016	(cu	o	prefaţă	
de	Vlad	Pohilă).	
O	carte	deosebit	de	valoroasă	care	se	 înscrie	pe	 linia	trasată	de	volumul	

„Să	nu	ne	răzbunaţi”	a	monahului	Moise	de	la	Alba	Iulia	și	care,	amândouă,	
vorbesc	 despre	 tragedia	 mileniului	 II	 petrecută	 în	 Basarabia	 și	 Bucovina	
de	 nord,	 în	 1941	 și	 între	 1946-1949,	 adevărat	 holocaust,	 nerevendicat	 și	
îndreptat	împotriva	românilor	din	cele	două	ţinuturi.	La	care	nu	mai	amin m	
de	arestarea	și	deportarea	soldaţilor	din	armata	română	petrecute	între	23	și	
30	august	1944,	când	noi	am	întors	armele	și	armata	roșie	a	con nuat	să	ne	
decimeze...și	 tot	așa	nu	a	plă t	nimeni	pentru	aceste	crime!	Partea	cea	mai	
interesantă,	mai	ales	pentru	noi,	cei	de	la	Cultul	Eroilor,	care	anul	trecut	am	
fost	 la	 Lozova	 și	 Chișinău	 s-a	desfășurat	 cînd	 cei	 doi	 fraţi	 ai	 noștri	 de	peste	
Prut,	 Octavian	 Moșin:	 -	 Slujitorii	 basarabeni	 făuritori	 ai	 Marii	 Uniri,	 de	 la	
preotul	Alexei	Mateevici	 la	preotul	Alexandru	Baltaga,	 și	 Iulian	 Lai:	 -	 Ierarhi	
basarabeni	în	slujba	Bisericii	neamului	și-au	prezentat	lucrările...	„Interesant”	
din	punct	de	vedere	al	lui	Alexei	Mateevici,	la	care	am	fost	în	vizită,	la	muzeul	
său...Dar	„Alocuţiuni”-le	de	la	sfârșitul	întrunirii	de	la	Biblioteca	Judeţeană	au	
fost	mai	interesante,	desfășurându-se	în	viu,	pentru	cei	de	pe	ambele	maluri	
ale	Prutului...	Au	transmis	propriile	 idei,	gânduri,	cvartetul	 format	din	gene-
ralul	Grigore	Buciu	 (ca	 și	noi,	de	multă	vreme,	 răspunzând	de	presă),	Mihai	
Sporiș,	 Petre	 Cichirdan	 și	 Gheorghe	 Cărbunescu...care	 de	 data	 asta	 nu	 a	
cântat,	 dar	 a	 vândut	 cărţi	 în	 contul	 autoarei	 romanului	 Lupii	 (Amin ri	 din	
Siberia)!

cickirdan

nu	mai	au	ciobani!”;	„	Maicile	pădurile,	
blestemând	 securile	 –	 parodiem	 aici	
cu	 :	 și	 bărtânii	 în	 etate,	 pe	 cea	 fost:	
securitate!”;	 „	 a	 îndrăznit	 să	 tragă	 în	
general	cu	un	trandafir	–	în	muclesul	
poli cii	 corecte	 eroii	 devin	 criminali,	
iar	gloanţele	în	frunte	coroana	rozelor	
ce	mor,	de…	 foc!;	Nu	scriu	poezie	că	
trebuie.	Ea	există	oricum	și	oricând!”;	
„Poemul	 ce	 se	 naște	 sunt	 eu	 –	 o	
asumare a acelui omule	-	po(e)mule!”;
Poeziile	 mele	 sunt	 cuvintele	 mele!;	
poeziile	 mele	 sunt	 pacea	 cuvintelor		
mele!
Ci torilor!	Vă	îndem	să	treceţi	sub	

priviri	 și	 să	 vă	 bucuraţi	 de	 cartea	 lui	
Ion	Tâlmaciu	,	Lacrima	din	ţărână. Am 
făcut-o,	cu	mult	câș g	și	îi	dăruiesc	un	
catren	constatator:	Sfinx	pătrunsă	de-
nţelesul/	minte	revărsată-n	versul/	ni	
te-ai	dat	 și	 te-am	cules/	 tălmăciri	 de	
un ION ales.

Mihai	SPORIȘ
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GHEORGHE	RUSU:	
”SURÂS	ÎN	NEGURA	SUFERINŢEI”

Carte,	 roman,	 apărută	 la	 Editura	 „Proșcoala”	 Râmnicu	
Vâlcea	 în	 2017;	 tehnoredactarea:	 Gheorghe	 Rusu,	

coperta:	Dumitru	Ciobanu.	Roman	cu	o	prefaţă	semnată	de	prof.	
dr.	Mihaela	Rădulescu,	președinte	al	Cenaclului	literar	al	Societăţii	
Culturale	„Anton	Pann”	și	un	cuvânt	 introduc v	semnat	de	Ion	
Tălmaciu.	Mai	apare,	din	partea	autorului,	 la	 începutul	 cărţii	o	
introducere,	„Din	partea	autorului”,	normal,	semnată	de	același	
Gheorghe	 Rusu.	 Pe	 coperta	 IV	 apare	 un	 text	 scris	 de	 George	
Achim,	 membru	 U.S.R.	 și,	 care,	 credem,	 era	 suficient	 pentru	
prezentarea	 și	 înţelegerea	 cărţii:	 „Surâs	 în	 negura	 suferinţei	 -	
lucrarea	de	 faţă,	 cuprinde	un	șir	de	 întâmplări	 trăite	 intens	de	
un	tânăr,	care	nu	ia	în	seamă	etapele	istoriei	ce	îl	domină	aproa-
pe	involuntar...	Acesta	își	trăiește	 nereţea	cu	toate	momentele	
ei	 frumoase	 surprinse	 de	 autor	 cu	măiestrie	 și	 talent,	 ba	mai	
mult,	 presărate	 și	 cu	un	umor,	 care,	deși	 pare	desuet	mărește	
cota	de	 suspans	 și	 interes	 a	 acţiunii.	 Cartea	 este	 scrisă	dintr-o	
suflare,	cu	un	dialog	alert	și	intervenţii	care	te	fac	s-o	citeș ...la	
fel...dintr-o	suflare	impunând	pe	Gheorghe	Rusu	printre	autorii	
anului.”	
	 Observăm	 pe	 coperta	 I	 a	 cărţii	 o	 compoziţie	 grafică	 cu	

zăbrele	și	sârmă	ghimpată,	care	încadrează	un	chip,	mască,	ceea	
ce	ne	duce	cu	gândul	 la	un	subiect-acţiune-personaj	total	 lipsit	
de	 libertate	și	care	trăiește	 în	suferinţă!...	această	 idee	avea	să	
ne	chinuiască	și	pe	noi	ci torii	cărţii,	mai	ales	după	parcurgerea	
prefeţei,	care,	la	fel,	pune	accent	pe	lipsa	de	libertate	de	mișcare	
și	de	cuget	în	societatea	comunistă	românească	în	care	își	trăiește	
copilăria	 și	 nereţea	 inginerul	Petrică	Zidaru	 (atenţie,	 „Zidaru”	
un	 inginer	nu	oarecare	 ci	unul	 care	 se	vrea	 ziditor!)	Așa	 să	fie	
oare?	A	trăit	Petrică	într-o	ţară	care	nu	i-a	permis	să	devină	și	să	
creeze?	Faptul	că	această	mască	râde	și	plânge	în	același	 mp,	o	
consacră,	coperta	I,	alături	de	textul	lui	G.	Achim;	cu	alte	cuvinte	
de	aceeași	valoare	în	suges a	acţiunii	romanului	care	urmează!...
Nouă	nu	ne	place	că,	de	multe	ori,	complet	gratuit,	Petrică	Zidaru	
este	înlocuit	cu	„inginerul	Zidaru”,	cansacrând	profesia	de	inginer	
alături	de	falimentatul	personaj	Zidaru,	care	nu	se	poate	adapta	
societăţii	„socialist	comuniste”	pe	care	o	repudiază!,	meteahnă	
(salubrizarea	 inginerului),	 în	 general,	 a	 umaniș lor	 forumului	
cultural	al	Râmnicului	care	nu	onorează	această	profesie	mo v	
pentru	care	inginerii	au	părăsit	acest	forum!	Trebuie	să	amin m	
că,	în	general,	inginerii	sunt	cei	după	al	căror	limbaj	se	dezvoltă	
orice	societate	în	orice	 mp!	În	Vechiul	Testament,	Iosif	iasă	din	
sclavie	 (în	Egipt)	fiindcă	ș a	 să	citească,	 să	 înţeleagă,	planurile	
desenate	 pentru	 construcţii!...pentru	 că	 se	 pricepea	 la	 toate	
meseriile.	 Pentru	 că	 era	 mul lateral	 în	 cunoaștere.	 În	 sfârșit,	
trebuie	 să	 mai	 spunem,	 dacă	 autorul	 cărţii	 și	 introducerii	 nu	
cunosc,	că,	 în	periada	„socialist	comunistă”	 (!?)	 în	România	au	
existat	 ingineri	 fără	 egal	 în	 lume,	 ca	 și	 înainte,	 și	 care	 au	 fost	
recunoscuţi	ca	atare	și	recompensaţi,	niciodată	lumea	occidentală	
(iată	căţeaua	cu	covrigi	în	coadă	sau	excepţionalul	poem	„Calul	
Troian	al	omenirii-America”	scris	de	Ștefan	Dumitrescu	în	1978!)	
neputând	 să-i	 reţină,	 sustragă	 din	 societatea	 românească.	 Din	
contră,	aici	a	venit	înapoi	Henry	Coandă!	În	România	socialistă	cu	
regim	comunist	au	fost	ingineri	cu	invenţii	și	inovaţii	sau	lucrări	
unicate	recunoscute	și	care	erau	semnate	numai	de	ei.	Desigur,	
în	 industria	de	 laborator	de	 la	Vâlcea,	și	din	cooperaţie	puteau	
fi	 întâlnite	 „invenţii”	 semnate	de	 colec v!	 sau	de	 inventator	 și	
seful	ierarhic	superior,	sau	pur	și	simlu	de	inventator	și	altul	care	
ș a	să	întocmească	documentaţia!	...Și,	deși	introducerile	cărţii	
ne	 anunţă	 una,	 cartea	 ne	 arată	 alta!	 Cartea	 lui	 Gh	 Rusu,	 cum	

spune	și	George	Achim	este	una	de	neașteptat	interes,	deci	și	de	
valoare!	este	o	carte	care	te	atrage,	care	te	s mulează	la	dialog	
cu	autorul;	chiar	cu	 ne	însuţi.	Deci	ea	își	a nge	scopul,	numai	
că	acest	scop,	nu	este	chiar	așa	de	bine	definit.	Cine	este	Petrică	
Zidarul	 sau	 inginerul	 Zidaru?	 Și	 aici	 Gogu	 (Gheorghe)	 Rusu	 își	
arată	talentul	de	fin	observator	de	oameni,	talentul	de	psiholog	
și	analist-filosof!	Petrică	Zidaru	este	 pul	omului	șters,	care	și-a	
dorit	foarte	mult	de	la	viaţă,	dar	nu	a	reușit	prea	mult	în	viaţă	și	
s-a	retras	în	lumea	solilocurilor,	ajungând	la	un	exces	de	gânduri	
care	 îi	răbufnesc	atunci	când	trebuie	și	nu-i	trebuie!	Chiar	așa!	
Felul	lui	de	a	fi,	îi	face	și	pe	alţii,	cu	care	vine	în	contact,	să	fie	la	
fel...Este	 pul	de	om,	care,	cum	au	fost	și	sunt	peste	șaptezeci	
la	sută	din	cetăţenii	ac vi	ai	României,	nu	este	 interesat	decât	
de	falsul	adevăr,	din	jur,	că	nu	se	poate	trăi	bine	în	această	ţară,	
decât	dacă	faci	poli că	(eș 	pupincurist)	și	ai	rude	sau	prieteni	
sus	puși...Tipul	de	om	fricos,	care-și	înăbușe	stările	emoţionale	și	
nu	le	manifestă,	să	nu	aibă	de	suferit;	care	face	un	act	de	cultură	
din	faptul	că	ascultă	Europa	Liberă!	Este	însă	fericit	că	și	găsește	
„rime”	la	gânduri;	fericit,	și	se	crede	deștept,	mai	mult,	consideră	
că	în	viaţă	inteligenţa,	gândul	și	nu	fapta,	sunt	cele	mai	bune	daruri	
de	la	natură.	Că	patria	se	apără	cu	limba	și	nu	cu	arma	(iată	unde	
am	ajuns	datorită	acestui	 fel	de	oameni,	acum!-2018).	Trebuie	
să	recunoaștem	că	Gheorghe	Rusu,	cel	care	a	scris	cu	adevărat	o	
carte	exepţională,	„Sarea	pământului”,	a	surprins	 pul	românului	
ţăran,	muncitor-intelectual	(ideal	comunist!	s-a	vorbit,	chiar,	de	
o	anume	„intelectualitate	tehnică”	sintagmă,	care	de	douăzeci	și	
opt	de	ani	îi	deranjează	pe	aceș 	„guguștuci”	proeuropeni)	căruia	
par dul	i-a	dat	o	slujbă	suficient	de	bine	plă tă	și	un	apartament	

la	 blocurile	 construite	 de	 patria	 socialistă,	 un	 bilet	 pe	 an	 la	
odihnă,	și	posibilitatea	permanentă	să-i	cri ce	pe	nemembri	de	
par d!	Da,	șaptezeci	la	sută,	dacă	nu	chiar	mai	mult...	Personajul	
romanului,	om	mărunt	cu	studii	superioare	și	care	nu	arată	de	ce	
le	are,	este	inexpresiv	în	fondul	propriu	de	trăire,	nu	dovedește	
decât	 interes	 la	datorie...nu	cunoaște	aventura	 sau	o	numește	
noroc!	Noi	spre	exemplu,	cei	din	afara	oribilului	procent,	atenţie,	
într-o	 fabrică	 militarizată,	 umblam	 prin	 fabrică	 descheiaţi	 la	
halate	și	nu	vorbeam	cu	„tovarășe”!	În	familiile	noastre	pe	care	le	
credeam	mai	presus	de	școală	și	„familia”	de	par d	nu	vorbeam	
la	plural	 și	nici	 cu	 tovarășe,	 iar	 când	eram	mici	până	 la	 stadiul	
de	 pionier	 spuneam	 și	 la	 bărbaţii	 vecini,	 sărut	 mâna!	 Petrică	
Zidaru	 trăiește	 din	 citate	 și	 nu	 din	 fapte	 crea ve,	 cum	 ne-
am	fi	 așteptat	 din	 partea	 unui	 inginer:	 „Forţarea	 și	 ineficienţa	
sufocă	orice	formă	de	crea vitate,	iar	fără	ea,	civilizaţia	moare.	
Birocraţia,	a tudinea	de	comandă	și	celelalte	racile	ale	sistemului	
comunist,	 se	vor	 transforma	 în	proprii	 săi	 gropari.”	 „Inginerul”	
Petrică	nu	ș e	cum	este	în	celălat	sistem,	opus,	cu	birocraţia	și	
a tudinea	de	comandă!	crede,	 ca	 și	 în	 legea	pensiei	unică,	de	
acum,	că	trebuie	să	stai	ca	o	baligă	cât	mai	mult	pe	un	post	(da,	
într-o	crasă	lipsă	de	a tudine	și	de	profesionalism-Yes	men!	Ya,	
Ya-vorba	lui	Puiu	Răducan)	și	să	ai	o	pensie	care	să	fie	bază	de	
calcul	pentru	de	7-10	ori	pensia	președintelui	ţării	(că	președinţii	
din	sistemul	financiar	sunt	într-o	așa	de	mare	dinamică	a	muncii	
crea ve	încât	salariile	și	pensiile	lor	depășesc	raportul	de	zeci	și	
sute...
Dacă	ci torul	nu	vede	partea	nega vă	a	personajului	Petrică	

Zidaru,	 doar	 el	 conturat	 cum	 trebuie,	 aproape	 real,	 atunci	 nu	
am	 făcut	 nimic!...această	 generaţie	 a	 anilor	 șaizeci-șaptezeci	
din	care	și	Gheorghe	Rusu	 face	parte.	 În	 mp	ce	 literatura	din	
„Sarea	pământului”	este	una	de	artă,	închinată	ineditului	frumos	
al	 vieţii,	 cartea	 „Surâs	 în	 negura	 suferinţei”	 este	 una	 dedicată	
târgului,	co dianului,	 teatrului	de	stradă,	aforismelor	și	nici	pe	
departe,	 cum	 spun	 prefaţatorii,	 nu	 este	 o	 oglindă	 a	 societăţii	
socialiste,	și	comuniste,	sau	o	oglindă	a	inginerului	român	(doar	
dacă	Petrică	Zidaru	face	parte	din	cei	șaptezeci	la	sută,	votanţi,	
și...nici	 atunci!)	 Trebuia,	 din	 această	 carte,	 cum	 îl	 cunoaștem	
noi	pe	autor,	să	rezulte,	cum	era	firesc,	că	România,	societatea	
ei	omenească,	a	parcurs	între	1940	și	1989	una	dintre	cele	mai	
interesante,	 parţial	 și	 frumoase,	 și	 mai	 cins te,	 perioade	 ale	
istoriei	 ei!	 Spunem	 „firesc”	 fiindcă	 este	 perioada	 noastră!	 și,	
dacă,	nu	ar	fi	fost	as el,	acum,	nu	am	mai	fi	scris-credem	noi-
cărţi	adevărate!	Recomandăm	ci torului	să	citească	romanul	lui	
Gogu	Rusu	sărind	peste	introduceri,	căci	are	ce	ci ,	de	ce	nu,	să	
le	citească,	după!		

Simion	PETRE
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