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Petre CICHIRDAN

Am primit la redacţie din partea domnului Eugen Petrescu, 
preşedintele Asociaţiei Cultului Eroilor „Regina Maria” 

Filiala Vâlcea materialele publicate mai jos referitoare la o acţiune 
a Asociaţiei Cultului Eroilor începută în toamna anului trecut şi, iată, 
în mai puţin de şase luni finalizată în luna mai 2018. Cunoaştem 
detaliile acestei opere publice de cea mai mare însemnătate în acest 
an al Centenarului Unirii de la 1918! când, se cunoaşte, Basarabia a 
fost prima care s-a unit cu patria mamă, Regatul României, a revenit 
acasă!! Cunoaştem ambiţia şi eforturile depuse de cei doi, ctitor 
de monumente, Eugen Petrescu, şi valorosul artist plastic-total-din 
Curtea de Argeş, sculptorul Traian Duţă (care a realizat şi pictura de la 
Catedrala Sfinţii Apostoli, cartierul Nord, din Râmnicu Vâlcea). 
Îi felicităm pe amândoi pentru această lucrare (bust-soclu) 
realizată în manieră modernă, vibrată, respectând regulile 
estetice ale artei monumentale clasice (bust de un metru şi 
treizeci centrimetri-pe un soclu zidit de doi metri şi douăzeci  
centrimetri)...Îi felicităm pe constructorii moldoveni din Republică, 
dar mai ales pe primarul Lozovei, Lilian Botnaru;  şi, nu în ultimul 

Î.P.S Părinte Mitropolit, 
Domnule Primar, Dragi Lozoveni
Eu şi alţi opt olteni suntem aici să vă aducem salutul frăţesc din 

părţile unde lozoveanul Nestor Vornicescu a trăit ca întâistătător de 
instituţie mare eclesiastică, cea de a doua ca vechime din tot spaţiul 
românesc, Mitropolia de la Severin din 1370, devenită din 1939 
Mitropolia Olteniei.

Ne închinăm şi înclinăm Domniilor Voastre cu toată dragostea 
într-o zi istorică, când în Lozova, pe pământul natal al lui Nestor 
Vornicescu, prin colaborarea primarului Lilian Grigore Botnaru şi 
profesorul Eugen Petrescu – preşedintele Filialei Judeţene „Matei 
Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 
– se ridică acest monument de for public, un bust în spaţiul domestic 
al Codrilor Lăpuşnei care mărturiseşte că aşezarea aceasta de pe 
Bâc a avut şi va mai avea oameni mari. De apreciat faptul că opera 
sculpturală – bust şi soclu – dăruită dumneavoastră, a fost realizată 
sub coordonarea istoricului Eugen Petrescu şi prin contribuţia 
materială şi financiară exclusivă a filialei vâlcene a Asociaţiei „Cultul 
Eroilor” şi este dedicată Centenarului Marii Uniri (1918-2018).

rând, îl felicităm pe Octavian Moşin preotul care a supravegheat 
lucrarea, delegat fiind din partea Mitropoliei Chişinăului condusă 
de ÎPS Vladimir-Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove. 
Felicităm pe Înaltul Prelat, şi îi mulţumim, pentru faptul că a 
aprobat şi a oficiat personal slujba de sfinţire şi dezvelire a monu- 
mentului... Pozele oferite de Eugen Petrescu sunt însoţite de textele 
domniei sale. 

Comuna Lozova, „oraşul fără asfalt” din Republica Moldova se 
mândreşte de astăzi înainte cu cel mai frumos dar oferit de românii 
de pe ambele maluri ale Prutului acestui Centenar, 1918, neînţeles 
de toată lumea aşa cum trebuie... Să nu uităm, în acest minim gest 
publicistic, de faţă, că şi Craiova, istoricii de la Universitatea doljeană, 
de primă mărime, Dinică Ciobotea în mod special, au un merit în 
acest demers cultural şi istoric de mare însemnătate deoarece Nestor 
Vornicescu a fost Mitropolitul Olteniei atâţia ani şi face parte din 
românii basarabeni evacuaţi din Basarabia prin ordinul Mareşalului 
Antonescu din  martie 1944. Olteni şi basarabeni-din acea perioadă a 
celui de-al Doilea Război Mondial-care pot fi numiţi eroi ai neamului 
românesc căci au supravieţuit holocaustului sovietic şi au păstrat vie 
şi astăzi stirpea de început, împărătească,  a basarabilor...

Ad hunc locum, în acest loc, pe pământ românesc, acum se 
aşează în semn de cinstire şi de înălţare a numelui celui care a fost 
Nestor Vornicescu.

Și-a dus crucea vieţii, în zbuciumatul secol XX, voiniceşte, între 
cei dintâi în tot locul unde a trăit, a gândit şi lucrat cu osârdie.

Un nume de român sfinţeşte locul acesta. Către el închinăm 
cuvântul de laudă şi de proslăvire. Prin el, românii şi – în primul rând 
– lozovenii se aşează cu demnitate în pagina istoriei neamului şi a 
lumii. A fost un întâistătător de mare şi veche instituţie eparhială 
în spaţiul românesc, vrednic în păstorirea ce i s-a încredinţat, 
îmbogăţind în 1992 calendarul ortodox cu 14 nume de sfinţi (printre 
care Ștefan Vodă cel Mare şi Sfânt, Constantin Basarab Vodă 
Brâncoveanu, Antim Ivireanul), restaurând şi rezidind lăcaşuri de 
cult ortodox; a fost un misionar creştin în părţile de ţară ale lui Nifon 
Criveanu, reîntorcându-i acestuia răsplată, mare teolog şi doctrinar 
spiritual al românismului, militant de anvergură internaţională întru 
refacerea unităţii bisericii creştine, a păcii pe pământ şi în sufletele 
popoarelor şi oamenilor; şi a mai fost mare învăţat, cărturar, istoric 
al bisericii, al românilor şi al faptelor care prin jertfe şi consecinţe 

Comuna Lozova, Republica Moldova

Bustul înaltului ierarh Nestor Vornicescu – mitropolitul Olteniei (1978-2000). Opera – constitui-
tă din bust şi soclu – a fost realizată de către Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asocia- 

ţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe cheltuiala proprie, prin străduinţa şi sub coordo-
narea istoricului Eugen Petrescu – preşedintele filialei; donată satului de baştină al mitropolitului, 
a fost dezvelită şi sfinţită luni, 21 mai, de către ÎPS Vladimir – mitropolitul Chişinăului şi al întregii 
Moldove, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, printre care şi bunul nostru prieten basara-
bean pr. Octavian Moşin, în prezenţa delegaţiei vâlcene (formată din nouă persoane: Eugen 
Petrescu, Traian Duţă, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, conf. univ. dr. Dumitru Cojocaru, col. (rtg) 
Nicolae Ștefănescu, col. (r) Emilian Cojocaru, lt. col. Iulian Constantin Truşcă,  prof. Dumitru Garoafă 
şi ing. Gheorghe Cărbunescu), a primarului şi consiliului local şi a unor oameni de vază ai co- 
munei.

Aducem mulţumiri domnului Lilian Botnaru – primarul comunei Lozova (la propunerea căruia s-a 
născut acest proiect), sculptorului Traian Duţă din Curtea de Argeş (autorul bustului) şi meşterilor 
constructori din Chişinău (autorii soclului): Onţa Alexandru Ion şi Ungureanu Igor Gheorghe.



HADRIAN DESPRE COLUMNA TRAIANĂ - după 25 de ani

Joi, 17 mai 2018, o delegaţie 
a Filialei Judeţene „Matei 

Basarab” Vâlcea, formată din 
8 persoane (Eugen Petrescu, 
prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, 
conf. univ. dr. Dumitru Cojocaru, 
col. (rtg) Nicolae Ștefănescu, 
col. (r) Emilian Cojocaru, lt. col. 
Iulian Constantin Truşcă,  prof. 
Dumitru Garoafă şi Traian Duţă), 
a participat la sfinţirea Cimitirului 
Eroilor Români din cel de-Al 
Doilea Război Mondial, situat 
în satul Tabăra, com. Vatici, 
Republica Moldova.

Constantin ZĂRNESCU

Viaţa culturală, aşadar, în epoca lui Hadrian realizase 
imense, impetuoase dimensiuni. În suita Împăratului, 

chiar şi pe corăbii, se aflau istorici, poeţi, sculptori, geografi, 
cântăreţi şi actori; şi, iată, la un loc: copişti, în scriptoriumuri, 
care vor „evolua”: editori-librari-bibliotecari-arhivari. „Ediţiile” 
noi se executau după cum ordona şi poruncea Hadrian, fiindcă 
unele exemplare – copiate de scribi, trebuiau dăruite (după 
cum se dăruiau şi numeroase reproduceri, sculpturale, după 
Antinous, mai ales, după ce l-a celebrat, la Alexandria, drept... 
zeu al celor tineri şi al frumuseţii eterne.

Printre poeţii cei mai des „reproduşi”, în ceea ce se vor numi, 
mai târziu, ediții, erau Virgiliu, Ovidiu, Marţial, Juvenal, Horaţiu, 
Propertius, Terentius. Marţial știa acest lucru, însă nefiind 
legiferată circulaţia ideilor şi volumen-urilor nu erau socotite 
(acele reeditări), fapte... frauduloase!... Însă, de la sfârşitul Repu-
blicii, nu doar poeţii, epigramiştii, filosofii, dădeau la copiat, pen- 
tru a cadorisi prietenilor ideile lor, ci şi avocaţii, judecătorii, sena-
torii; aşa îşi făceau publice ideile. Texte de Cicero (Discursuri catili-
nare, Scrisori către Aticus), care s-au păstrat, am văzut, în Expo-
ziția Permanentă a Bibliotecii Vaticanului – prima Bibliotecă a 
Europei. Nu e niciodată mâna (textul unicat!) aparţinând Autoru-
lui ideilor, ci e mâna copistului, scribului, ordonată şi caligrafiată.

Sclavii se specializau, încet, necontenit; iar Hadrian îi vedea 
lucrând, acolo, lângă el, în călătorii. Care erau preţurile? Și 
Marţial detaliază: o scriitură de 4 pagini, un liber, costa 4 sesterţi; 
altele, de 20 pagini, în format inf-12, preţuiau 20 de sesterţi! 
Rareori se muncea după manuscris, de obicei, după alte copii! Nu 
exista, încă, legea... dreptului de autor!... Astfel, în Roma, copiind 
în taină, textele şi producţiile poeţilor, scriitorilor, satiricilor, 
editorul-librar „se îmbogăţea” trimiţând acele „noi apariţii”, în 
întreaga lume a Imperiului! Finalul ideii lui Marţial este unul de 
senzaţie, memorabil. De unde, până unde circulau „cărţile”, mai 
ales ale poeţilor?:

„Din adâncurile Britaniei, până în câmpiile,/ Înzăpezite, reci/ 
Ale Geţilor!...”

„Centurionul (şi legionarii săi), fredonau acele versuri, în 
garnizoanele lor îndepărtate, veghind, privind, spre pustiurile 
sciţilor!; îndulcindu-se în idei şi melos, în vreme ce poeţii, la 
Roma, îşi trăiau viaţa în mizerie!”

Se instituia, din mers, cumva pragmatic (şi) „instituţia”... cen-
zurii. Ceea ce nu plăcea Împăratului (şi „camarilei” sale) era dosit, 
aruncat, distrus!... Mai ales, înţepătoarele epigrame, ce nu puteau 
 fi, totuşi, exprimate, pentru că erau uşor de memorat!... Cea mai 
faimoasă poemă despre Geţi aparţine celui ce a eternizat Cetatea 
Tomis, fiind înmormântat acolo, pe terasele sale, unind albul 
de calcar al ţărmului cu albastrul Mării inospitaliere. Versurile, 
aproape proverbiale, au intrat în fondul universal, oral, depăşind 
multiplicarea, copia, tiparul etc., despre civilizaţia „barbarilor” 
geţi, printre care vieţuiau, de secole, coloniştii greci, din Megara:

„Geţii beau vinul, după ce au spart ulciorul/ Îngheţat! Iar 
vinul se făcea,/ în barba lor/ bucăţi de gheaţă!”

Și tot Ovidiu: „Geţii îşi învăţau legile, cântându-le!...” „Geţii 
mi-au aplaudat poeziile, murmurându-le!”

*
Și religiile antice intrau în categoria înaltă a faptelor culturale 

şi mitice, dar abia după Renaştere, vor fi numite... Culte, de 
către liber-cugetători. Hadrian a văzut, bătrân, în scena XXV, a 
Columnei Traiane, un lucru pe care, poate, nu l-a înţeles. Mai 
mulţi legionari se prezintă, în faţa lui Traian, cu trei capete tăiate, 
de daci, ţinute, arătate, sus, de scalp!... Toţi istoricii au căzut de 
acord: nu era un obicei roman. Dar ce era, oare?...

În anul 2007, la Londra, arheologul-istoric al antichităţii Dom 
Perring a deshumat, în subsolurile, în lucru, ale unui Parking de 
maşini din capitala Angliei, un enorm zid care avea încrustate în 
el, ici-colo, în loc de cărămizi, cranii, decapitate, de soldaţi de 
pază, romani. Apoi a deshumat, din ţărână, alte aproape 300 
de „cranii-trofee”, care nu putreziseră. Și acelea, aparţineau tot 

unor legionari! A devenit ca un şoc ideea că acele fapte au fost 
o crudă răscoală „locală”. Însă, nu apăreau „conflictele”, în nici 
un document, cât de mic, al prezenţei romane, în Britania, până 
în 410 e.n., când armatele au fost chemate la Roma. Deci după 
invazia Barbarilor!

Ciudata, senzaţională descoperire arheologică a lui Pering a 
căpătat numele de: „Craniile de la Crossrail”; şi a rămas un caz 
deschis. O teorie s-a păstrat în picioare: Soldaţii aceia au fost 
decapitați ritualic, de preoţi sau preotese aparţinând celţilor. 
Un document adăugat, poate nu aleatoriu, a devenit imaginea 
legionarilor „romani” care arătau capete de daci, lui Traian, 
acolo, pe Columna sa!...

Erau, aşadar, legionari romani, de origine celtică!
Drama acelor aproape 300 de soldaţi de pază, la Londinium, 

s-a petrecut, sigur, după ultima călătorie a împăratului Hadrian 
în Britania, cucerită încă din 50 e.n. de Claudiu. Să le fi fost frică 
unor căpetenii să-l informeze pe împăratul Hadrian?... Nu vom 
şti, poate, niciodată – de ce anume nu e amintită, pomenită acea 
„rebeliune” a celţilor, nicăieri? Aşa cum a fost narată de Tacitus, 
Răscoala Reginei Budica!...

A înţeles Hadrian că scena XXV din Columna Traiană avea 
„legionari de origine celtă???... Că omorurile fuseseră, la 
Londinium, de „provenienţă” religioasă? Și că acea cutumă se 
repeta subconştient şi în Columnă?

*
O altă scenă a Columnei Traiane este contemplată, acum, la 

bătrâneţe de Împărat, stând, suferind, în lectică, având un aer 
mistic şi... fantast. Traian poartă o togă albă, pe cap, în ţinută 
pontificală, cu un camil (diacon), alături, care îi oferă seminţe: 
smirnă, tămâie, alte mirodenii, spre a le arunca deasupra 
flăcărilor; un cântăreţ psalmodiază, la un fluier dublu şi lung; 
şi toţi fac libații. Buchetele, ghirlandele de flori sunt diverse, 
coloristic, din plante specifice înrâuririi, climei, trimise de marea 
Dalmată (în viitor Adriatică): petale de smochin, leandru, dafin, 
laur, măslin, lămâi. Acolo, în margini, departe, se zăresc înălţimile 
Carpaţilor. Ca să despartă, să separe, probabil, o scenă de alta, 
sculptorii Coloanei cioplesc, acum, cu un având ciudat, un singur 
fruct de pin, însă exagerat, mărit, la înălţimea unui tambur, 
adică de aproximativ 1,50-1,60 cm, care se va metamorfoza, 
mai târziu, cu solzii săi aurici, desăvârşit simetrici, în simbolul 
plastic al Grădinilor Vaticanului, ornamental înălţat şi multiplicat, 
în bronz, pe socluri, începând de la ieşirea din Capella Sixtină. 
Primul şoc emoţional, pentru un istoric (mai ales al artei): el este 
fratern-leit, oral, ca romboedrul, de 1,80 cm (– înălţimea unui 
stat de om), din Columna recunoștinței fără sfârșit, capodoperă 
mondială a sculptorului Constantin Brâncuşi!...

*
Cea mai complexă şi complicată privelişte îi este, însă, oferită 

Împăratului bătrân, de Scena LXC (78). Oare, a fost el, Hadrian 
de faţă, acolo? Pentru întâia oară, ne este sugerată, de către 
sculptori, o câmpie, un spaţiu extins; şi pentru întâia oară, 
vedem nu un singur altar, ci 4 (patru) altare, la un loc, ale Religiei 
Romane, înălţate cu rafinament şi fără grabă!... Ziduri albe, în 
jurul acelor altare, o agoră, o piaţă; şi o mulţime de legionari, 
probabil aparţinând gărzilor „de ocupaţie”; mulţi cetăţeni 
„peregrini”; apoi femei şi bătrâni, copii, ce vor deveni, cândva 
„cives romani”, magistraţi, consuli, funcţionari, negustori etc. 
Oficiază, înveşmântat în aceeaşi albă togă, pontiful Traian. Este, 
oare, alături de el, Hadrian?... Alţi istorici l-au vizualizat, acolo, 
pe generalul Decinius Terentius Sclavicaus, de-acum prezentat ca 
primul guvernator al „Terrei Capta Dacica”.

Este cea mai măreaţă ceremonie şi rit, religioase, din câte 
ne-au fost prezentate, până acum, pe Columnă, în ţinuturi, iată, 
deja cucerite; şi dintre cele mai monumentale; după dispoziţia 
şi rânduiala „straturilor sociale!”... Și, iată, aproape toţi, istoricii 
şi arheologii, au căzut de acord: Împăratul Traian inaugurează, 
acum, construcţia unui alt, nou oraş-cetate, care se va numi: 
ULPIA TRAIANA COLONIA DACICA! Se văd în margine şi animale 
de jertfă, autohtone: o oaie, un taur, un mistreţ. Și un victimarius, 

cu nenumărate cuţite ascunse în teacă de piele. 
Scenariul slujbei e o iniţiere mitico-istorică, fabuloasă, ce 

reface Întemeierea Capitalei Roma!... Împăratul Traian are 
o dispoziţie cu adevărat marțială. Slujba, pe care el o susţine, 
poartă numele, în toate protocoalele: „lustratio exercitus”. Mâna 
sa dreaptă este înălţată spre marile mulţimi; şi ne sugerează 
chiar şi vorbirea sa pilduitoare, elocventă. Se mai văd, apoi, în 
spatele său: generalii Licinius Sura şi Claudius Livianus. Se zăresc 
şi observatori, iscoade („speculatores”), aqviliferi, signiferi, 
soldaţi... Deoparte, jos, e un fotoliu pentru o persoană în vârstă, 
probabil, ce  trebuie mutat şi pliat, un scaun – „sella curulis” (nu e 
nevoie să fie tradus în româneşte!); Un lung rulou de papirus ţine 
în mâini Traian, agitându-l spre cetăţeni; este mai mult ca sigur 
actul de întemeiere al acelui oraş-cetate, cu însăşi semnătura 
Suveranului Pontif, Împăratul.

Hadrian îşi aduce aminte, acum, cu precizie: s-a inaugurat înăl- 
ţarea viitoarei capitale politice, militare, religioase, administrative 
a întregii DACII ROMANE, acolo, „în vale”, cum spuneau cei 
bătrâni, în Câmpia Haţegului, lângă largi şi noi drumuri, grădini, 
lacuri, râuri, coborând, limpezi din munţi. Inaugurase şi el, 
Hadrian, în Asia Mică, cetăţi precum Bostra, Petra, Elia Capitolina; 
în Egipt: Antinoia; în Tracia, oraşul său iubit: Hadrianopole.

Toţi împăraţii romani întemeietori îşi încheiau ceremonia 
sacră cu o strălucitoare frază, ajungând să circule, din gură în 
gură, prin toate locurile de înnoire (noile capitale!) ale Provinciilor 
Împărăţiei:

„– Să dea zeii să fie, aceasta, o Nouă Romă! O fiică nouă a 
Romei Noastre!... Să se mărească şi să prospere Împărăţia in 
Terra Integra, cu aceste noi Rome!...”

*
Uluitor!... Suprafeţele acestui oraş antic daco-roman au fost 

decopertate, deshumate, descoperite, de arheologi, în veacul 
XX, totalizând zeci de hectare, cu străzi, în răscruce şi pie- 
ţe, un templu al Minervei, Amfiteatru, băi publice, cuptoare de 
ars pâine, ateliere de fierărie, sculpturi, ceramică,  edificii civile, 
depozite etc., la o distanţă de exact 40 km, faţă de capitala veche, 
cogaiononică şi zalmoxiană, de sus, Sarmizegetusa.

Intensitatea unei alte vieţi economice, îmbulzeala de 
funcţionari, negustori, mineri, aduşi din Italia, Iliria, Panonia, 
Sardignia, vor produce un efect neaşteptat şi inexplicabil: fiindcă 
memoria numelui Ulpia Traiana nu va rezista, prin vremuri!... Și 
chiar şi aici resimţim, în taină, o ciudată reacție, o formă de... 
„opoziţie”, a urmaşului Hadrian. Se ştie şi s-a spus: el a insistat, 
graţie unei secrete devoţiuni faţă de eroismul regelui Decebal, să 
fie numită cetatea nouă, pe mai departe – tot: SARMISEGETUSA!...

Până în ziua de astăzi.
Aproape toate „botezurile” – numele, născute, date de el, 

Hadrian, poetul, filosoful, justiţiarul, geograful, au fost sortite să 
se perpetueze prin timp, chiar şi „DACIA FELIX”; „Arabia Petraea”, 
„Palestina”! Însă, „Elia Capitolina” – nu!

*
În vremea şi în toiul unor alte rituri şi ceremonii religioase, 

iniţiate de împăratul Traian, apar câteva „figuri stilistice”, cu 
adevărat revoluţionare şi simbolice, structurate („strecurate”), 
de sculptorii Columnei, înlăuntrul formei ovale a unor coroane, 
sau cununi de flori, jerbe etc.; iată o ilustrare: Punctul cardinal 
al Nordului – luând înfăţişarea unei Femei, sugerându-ne până 
unde au ajuns cuceritorii romani, urmând grupuri ostile, de daci: 
zona Tisei şi Maramureşului, de azi. Altă figură: Jupiter Tonans, 
fiind reprezentat de un bărbat bătrân şi bărbos, înspăimântător, 
„turnător”; Părintele războaielor şi al tuturor zeilor. Și, tot astfel, 
vizualizăm o acvilă, cu fulgere în gheare, interpretând-o ca idee 
„plastică”, a metamorfozelor, din opera lui Ovidiu, cu Jupiter, 
devenit pasăre, vultur (vultureasă!), sugerându-ne, în ghearele 
lui (ei), trăsnetele unei furtuni de vară.

Trebuie, totuşi, să ne re-amintim, că prima alegorie, pe 
Columna Traiana, revelatorie, pitorească şi... masculină, o 
reprezintă zeul Dunării, odihnind, jos, învăluit în barba sa 
albă, interferându-se cu spuma valurilor; şi cercetându-i şi 

au dus la împlinirea unităţii politice a tuturor Românilor din 1 Decembrie 1918, 
entitate politică în Europa fundamentată pe unitatea dintru început, cea din 
epoca etnogenezei.

Dragi Lozoveni,
Monumentul construit în piatră ca să fie peren, făcut sub semnul veşniciei, din 

centrul comunei Lozova, din alte perspective exprimă, în opinia mea, calea spre 
modernizare urbanistică a aşezării Domniilor Voastre – pe de o parte –, iar pe de 
altă parte, tăria unei comunităţi de oameni care au petrecut istoria zbuciumată 
sub semnul luptei pentru libertate. Felicităm pe cei care l-au realizat, pe cel care 
i-a creat forma frumoasă, sculptorul Traian Duţă. Tuturor Lozovenilor şi urmaşilor 
mitropolitului Nestor Vornicescu, din tot sufletul, vă dorim sănătate şi fericire! Să 
vă bucuraţi şi să vă mândriţi cu numele unui mare român!. Vă urez mărire, forţă şi 
tărie în reîmplinirea istoriei neamului!

(Alocuţiunea rostită la 21 mai 2018, la Lozova, Republica Moldova, de către 
profesorul universitar Dinică Ciobotea din Craiova, cu prilejul dezvelirii şi sfinţirii 
bustului mitropolitului Nestor Vornicescu)
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încurajându-i, din priviri, pe legionarii care trec Dunărea, cu 
anume pericol, pentru că, înainte de Apolodor, precum şi la 
Rohn, sau Rin, romanii utilizau, provizoriu, poduri de vase. Acel 
zeu bărbos al Dunării îl va influenţa, adânc, în Renaştere şi pe 
Bernini, la concepţia fântânii sale arteziene, din Piaţa Navora, 
închinată (misionarilor religioşi); şi continentelor, fluviilor: Nil, 
River Plata, Gange, Danubiu ş.a.

Bătrânul imperator Hadrian mai zărea, vrăjit, acum, din lectică, 
o imagine sculpturală, la limita dintre un reportaj războinic şi 
metamorfozele neînchipuite ale reprezentărilor fantastice. Iat-o 
pe cea mai neînţeleasă (rămasă obscură), până şi în concluziile 
unor savanţi ai istoriei antice, care pot citi, azi, fragmente şi 
scene ale Columnei, înlăuntrul unor muzee. A intrat, în discuţia 
noastră, o stranie „maşină infernală”, de luptă acerbă şi cruntă, 
aparţinând Dacilor (CXI): e asediul Sarmizegetusei Regia. Acea 
maşinărie este compusă din trei bare înalte, de fier greu, pe care 
sunt înfipte trei grupuri de furci, ameninţătoare, ascuţite; apoi, 
vertical sunt mai mulţi pari şa; înfipte, seceri tăioase, toate sunt 
puse în mişcare (aproape le auzim huruind!), de nişte roţi zimţate, 
dinţate; şi de nişte tăvălugi grei. Și se mai vede cum acea arătare 
mecanică, acolo, sus, pe Columnă, distruge ziduri, garduri de 
piatră, porţi. (De unde au luat sculptorii „bibliografia” ei? Din De 
bello Dacico, cartea lui Traian – pierdută, mai târziu? Din Getica 
medicului Criton? Au fost unii sculptori, asemeni lui Apolodor, la 
lupte, de faţă?...) Conrad Cichorius a socotit că maşinăria aceea 
aparţinea unui detaşament de avangardă, dacic. Alfred Von 
Domasevsky a considerat-o instalaţie romană, mai mult ca sigur 
modificată – adaptată; precum adaptaseră soldaţii romani unele 
mici temple rotunde, din jurul Sarmis-ului, după ce fuseseră 
distruse; şi transformate, cu tuburi de aducţiune, ceramice, în 
şipote şi cisterne de apă (idee conchisă, arheologic şi de englezul 
Pollen şi istoricii români Constantin şi Hadrian Daicoviciu).

Astfel de maşinării vor fi numite, mai târziu „monştri 
mecanici”; şi vor fi socotite pre-viziuni fantaste, spăimoase, 
metafizice ale Războiului.

Toate marginile – inclusiv zeiţa Selena a Nopţii – figură 
alegorică, tot Femeie, trebuie privite şi înţelese, sub dalta 
sculptorilor Columnei (şi) drept esenţiale elemente şi 
reminiscenţe ale educaţiei lor elenistice, încă din adolescenţă, 
ucenicind în atelierele nu doar ale Alexandriei Egiptului, ci şi ale 
Arhipelagului grecesc, ale Antiochiei, sau Halicarnasului.

*
Cea mai venerabilă figură şi structură complexă (adaptare 

şi ea, desigur, prin secole, devenită artistico-religioasă, chiar o 
stereotipie, rămâne Mama (Magna Mater) cu puiul, pruncul, 
fiul, progenitura sa, ocrotit, profund, în braţele-i iubitoare. Iată 
relatarea Scenei (CXL), aşa cum o privim, la înălţimea ochiului, în 
Muzeul Naţional al României, la Bucureşti (în Lapidarium).

Vizualizăm un grup mic de femei –, însă doar una este mama 
cu fiul, în braţe. Să fie prinţesa, fata cea mare a regelui Decebal, 
cu slujitoarele, alături?... Să fie, oare, toate reprezentante ale 
aristocraţiei dace? Cei ce au descoperit şi decodificat simbolistica 
imaginilor Columnei, prin secole, au oferit doar două variante ale 
interpretărilor, total diferite. La clipa teribilă a surprinderii lui 
Decebal, sinucigându-se, de către acel centurion Claudius, au 
fost capturaţi şi cei doi fii ai regelui,  cu Perceptorul alături de ei; 
fiind luaţi prizonieri. Și tot din anturajul familiei Regelui făcuse 
parte şi un războinic, sfătuitor de taină, care, ajungând sclav, a 
trădat, spre a-şi salva viaţa, locurile ascunse, în Munte, unde au 
fost depozitate averile şi tezaurul Dacilor; fiindcă, după istoricii 
antici, au fost cel puţin două ascunzători: una, sub rădăcinile unor 
arbori; şi cealaltă, sub albia unui râu de munte, numit Sargetia 
(azi Streiul). S-a păstrat numele acelui apropiat al familiei regale. 
Nu-şi merita, însă „memoria istoriei”; îl chema Bicillis.

Acele tinere femei, din scena Mama cu pruncul în brațe sunt 
înveşmântate cu lucruri fine, ce se vindeau pe pieţele Dacilor, 
de către negustorii din Tomis, Dionisopolis; sau cei din Philippi, 
Macedonia. Rochii în lungi falduri, numite „hemation”, legate, 
unite, în catarame duble, de argint, rotunde. Undele purtau, pe 
umeri, eşarfe-şaluri, altele basmale, cu colţurile înnodate, sau cu 
agrafe, spre ceafă, lăsând şuviţele de păr, pe lângă tâmple. Sunt 
încălţate în sandale de piele, zise mai târziu, până azi, în memoria 
poporului: „sandale... romane”.

Istorici, epigrafişti, precum Conrad Cichorius, Paribeni, 
au considerat că grupul de femei făcea parte din suita regelui 
Decebal, în vreme ce italienii, în frunte cu Di Grassi, credeau a fi, 
acolo, strecurată, cea dintâi imagine a Fecioarei Maria cu Pruncul 
Isus: „Mângâietoarea”, aşa cum o „chemau”, prin somnul lor de 
moarte, soldaţii-primii creştini, muribunzi. Încurajat de un teosof 
ocult, francez, Renè Guenon, cunoscut specialist al sacrului, 
român, Vasile Lovinescu, a închinat subiectului, cardinal, al 
Maicii cu Fiul, de pe Columnă, un uriaş volum, de aproape 
400 pagini, ajungând la o concluzie așteptată: influenţa, în 
creştere şi în ascensiune a Religiei Creștine, ce a fost introdusă, 
implantată, în vestul antic al României (Banat şi Transilvania), 
prin personalităţi „de elită”, ale legiunilor militare; şi abia mai 
apoi, prin soldaţii, comercianţi, funcţionari şi călători. Iar după 
retragerea administraţiei imperiale romane, sub Aurelian, între 
271 şi 275, creştinarea a fost făcută chiar de misionari greco-
latini, întemeindu-se şi cele dintâi episcopii, în dreapta şi în 
stânga Dunării, din zona Ohridei, a oraşului Serdica (Sofia de 
astăzi), până la Tomis, Dârstor, Buzău ş.a.

Volumul teosofului român Vasile Lovinescu, extrem de 
incitant, îndrăzneţ, însă şi controversat, s-a intitulat: O ICOANĂ 
CREȘTINĂ PE COLUMNA LUI TRAIAN (Glosse), Bucureşti, 1978.

*
Cea mai de seamă alegorie, de pe basoreliefurile Columnei 

Traiane, o vom declara, potrivită comparativului ebraic – alegorie 
a alegoriilor: zeiţa Victoria, simbolul final al triumfului, într-un 
neasemuit şi cumplit război, definitiv, nu aleatoriu, nici întrerupt, 
de armistiţii, nici relativ, care marchează Istoria! VICTORIA!... 
Ea a oferit un nume majestuos, serenisim, pe care nu l-a putut 
prelua, nici adapta, nici o religie. Îl poartă şi l-a purtat şi-l vor 
purta regi şi regine, prinţese şi prinţi, împăraţi, până în sec. XX: 
VICTORIA (a Angliei); sau Victor (Vittorio Emanuelle – al Italiei); 
şi al tuturor băieţilor şi fetelor, ai căror părinţi vroiau şi râvneau 
să-i pre-destineze, pe fiii lor, spre unice realizări şi performanţe, 
savanţi, artişti, navigatori, revoluţionari!... Victoria-Victor!...

Și de la simbolul arhitectural-sculptural, din vârful 
monumentului colosal Tropheum Traiani (Adamclisi), cerut 
de Ducele, Mussolini, în primăvara lui 1938 arheologului-
diplomat P.P. Panaitescu, precum machetă detaliată, destinată 
să figureze, în EUR (Expositione Universale Roma); şi până la 
Zeiţa Victoria, din miezul Columnei Eterne, există o îndelungată 
istorie, a arhetipurilor ei, din epocile primitive, până la rafinata 
reprezentare sculpturală, de for, pe coloane, temple, alte edificii, 
în Imperiul Roman şi din Renaştere.

*
La sfârşitul conflictelor, luptelor, în acel vacarm asurzitor al 

strigătelor de suferinţă şi moarte; şi în ţipetele şi strigătele de 
bucurie ale altora, învingători, triumfători şi rămaşi în viaţă, 
legionarii începeau, brusc, fără să li se poruncească, acolo, la 
sfârşit, să ridice  mâinile spre slavă şi să sărute pământul.

Apoi, comiteau unele gesturi, semne, acţiuni, ce au rămas 
magice. Iată ce făceau, parcă în vise:

Tăiau vârful unui copac tânăr, chiar acolo, printre războinicii 
căzuţi, printre foştii adversari şi duşmani. Îl curăţau de crengi şi 
frunze, cu săbiile şi „securile războiului”, la pământ; lăsau etajele 

de crengi, retezate, mai mari; şi începeau să adune, de pe 
câmpurile de luptă, de la cei căzuţi: scuturi, tolbe de săgeţi, 
haine ale învinşilor; şi apoi ornau copăcelul (ce devenise stâlp, 
par, coloniţă – rămas(ă) verticală, în urma curăţirii coroanei sale.)

Trupul acela tânăr, de arbore, înălţându-se vertical, se află 
metamorfozat, trans-„figurat”, cioplit, în vârful monumentului 
comemorativ-funerar, uriaş şi rotund, al Tropheumului Traiani, 
de la Adamclisi. „Înveşmântat în lucruri, rămase de la cei învinşi, 
daci sarmaţi, el e vizualizat, cu 30 de ani înainte şi în forma 
Tropeumului lui Marius – ridicat la Roma, tot după o încrâncenare, 
cu „barbarii dunăreni”, în vremea împăratului Domiţian.

Un simbol arhetipal în continuă mişcare, în neîncetată 
evoluţie. El se va diversifica, surprinzător, pe Columna Traiană, 
luând chipul alegoric al unei fecioare: zeiţa ocrotitoare a 
războinicilor învingători: VICTORIA.

Reprezentată pe Columna Traiană, ea este înveşmântată ca 
fecioarele („paratheneele”) greceşti, în vălurite falduri azurii, 
de vis, vestală, aspră şi majestuoasă, în acelaşi timp, numită 
„chiton”. Unul din genunchii ei, cel drept, este rezemat pe un 
coif, ori pe o tigvă de adversar; ţinând cu mâna sa pliurile acelei 
rochii grele, numită, tot în greacă: „himatiun”.

Părul capului e fixat, prins cu o panglică, pe creştet, sporind 
frumuseţea triumfătoare, înaltă, severă, virginală.

Zeiţa Victoriei, pe Columna Traiană, posedă şi două aripi 
fantaste, revelându-ni-se drept o miraculoasă apariţie, acolo, pe 
câmpurile învingătorilor, neobosiţi – a întregii mitologii greco-
romane, a celor ce vor continua să edifice istoria, operă scrisă, 
întotdeauna, de cei ce înving. Învingătorii!...

La miezul Columnei, vedem, însă, aglomerate, aproape 
înghesuite, două Victorii: una, din campania, din Câmpia Dunării 
(de la Adamclisi); iar cealaltă, din Campania militară, finală, 
de la Sarmisegetusa. Și vizualizăm, astfel, (şi) două concepţii şi 
intenţionalităţi sculpturale; una cu podoabe, arme, steaguri, 
coifuri de la războinicii regelui Decebal; cealaltă zeiţă a Victoriei, 
împotriva neamurilor barbare, din stânga Dunării, în frunte cu 
sarmaţii, bine realizaţi, reprezentaţi, şi cavalerii şi caii, în acele 
zale „catafractare”. Sunt urmărite de artişti efecte simetrice şi 
imagini triumfale, diferite: ale dacilor, cu o întreagă panoplie, cu 
ornamente mai rafinate, ca şi la brăţările de aur, sau inele; alta, 
victoria împotriva burilor şi sarmaţilor, care au podoabe, coifuri, 
ornamente, mai modeste.

Și dacă ne gândim că unele arme: săbii curbe, arcuri şi suliţe, 
erau nu numai cioplite, ci şi pictate, vopsite, ne putem da seama 
de serenitatea contemplaţiei împăratului Hadrian, stând în 
lectică; cu ochii săi de poet şi estet, simţind percepţia vizuală 
a iluziei artistice, a mirajului azuriei marmure, unită cu cerul; şi 
înălţându-se, spre Zei: Legi ale perspectivei intuite, deja, de un 
Vitruvius, Seneca şi Metamorfozele ovidiene.

Tot ceea ce a fost pictat, seren, ori purpuriu, s-a şters, prin 
secole, graţie intemperiilor, nu barbarilor!

Înlăuntrul Civilizației antice, eleno-romane, au călătorit şi 
evoluat, în paralel, şi alte reprezentări prestigioase şi eclatante, 
în frunte cu Athena Parthenon (480 î.e.n.); Victoria de la 
Samatuche (200 î.e.n.), zeiţă războinică, păşind, înaintând, pe o 
corabie, sau pe o stâncă de munte, înaripată, avântându-se spre 
cer, considerată la Muzeul Louvre – capodoperă a capodoperelor 
(victoriilor) în răscrucile Istoriei Universale. Sunt şi specialişti ai 
artelor, italieni, care cred că şcoala de sculptură a Împăratului 
Traian şi artiştii ei, de la Roma, au evoluat şi s-au rafinat, graţie 
descoperirii unei statui a Victoriei, deshumată, la Brescia 
(„Victoria de la Brescia”), cioplită de un anonim, în vremea 
dinastiei Flaviilor Vespasieni; şi care i-ar fi influenţat şi înrâurit, 
acolo, în contemporaneitatea lor.

(din ROMA SORGINTEI NOASTRE)

Ligia NICOLESCU

Una din activităţile predilecte ale 
„Intolpress” de când s-a înfiinţat 

este cercetarea documentelor din arhive, 
din biblioteci sau de oriunde le-ar afla, întru 
căutarea, aflarea şi descoperirea de fapte, 
de adevăruri, cu care să trezească interesul, 
mândria cititorilor săi pe care-i află în miezul 
acestor fapte. 

De data aceasta s-a aflat că o anumită 
biserică, zidită în timpul secolului 18, adică în 
jurul anilor 1700-1800 undeva dincolo de Prut 
pe lângă cetatea Tighinei lângă Nistru, cândva 
tot sfânt pământ românesc, biserica din locul 
numit Căuşeni, a fost zugrăvită atunci de zugravi 
din Horezu-Vâlcea!!

Din materialul tipărit despre biserică, găsit 
până acum în Republica Moldova, se vorbeşte 
admirativ despre şcoala de pictură de la Hurezi, 
despre pictorii-zugravi care au înflorit pe 

CĂUȘENI-BISERICA SFINȚILOR CU OCHII SCOȘI
pereţii acestei biserici icoane ale sfintei istorii a 
omenirii. Se vorbeşte despre „roşu de Căuşeni” 
de fapt acelaşi „roşu” de pe pereţii bisericilor 
vechi din zona noastră numite „bisericile cu 
sibile şi filozofi”, acelaşi „roşu” de pe oalele 
noastre de Horezu...

Legenda care păzeşte această sfântă şi 
curajoasă biserică este neasemuit de frumoa-
să...Se spune că în vremurile acelor ani în care 
tătarii urmaşi ai Hoardei de aur frământau  
în copitele cailor pământurile fruntariilor 
noastre de lângă Nistru, o ceată de români viteji 
au dobândit în faţa hanului tătar dreptul de  
a-şi zidi biserică română, creştină. Neputân- 
du-şi lua cuvântul înapoi, hanul a glăsuit vi-
clean:

-Vă dau voie să vă zidiţi biserică, dar, urmă 
strângând şi mai mult din ochii săi oblici ca 
două tăieturi negre pe faţa smeadă, dar am 
două condiţii făr-de care nu căpătaţi îngăduinţă. 
Prima este ca biserica voastră să nu se vadă pe 

dinafară că-i biserică şi a doua, să nu fie mai 
înaltă decât un nogai (tătar luptător) pe cal. 
Tătarii erau oameni scunzi, caii lor erau cai de 
câmpie, scunzi şi îndesaţi, nu adunau împreună 
om şi cal mai mult de doi-trei metri...Cine ar fi 
închipuit că se poate face o asemenea biserică? 
Aşa ceva nu se putea face, gândea în sinea lui 
tătarul. Nu se putea ridica o asemenea clădire 
pe pământ. 

-Vă prindeţi? şuieră printre dinţii strânşi 
a dispreţ. Doar aşa vă voi îngădui  ridicarea 
zidirii!!

-Da! Au zis scurt ai noştri şi-au plecat.
-Aveţi doar o jumătate de an! Repet, să 

nu se afle că-i biserică şi ridicată nu mai înaltă 
decât...

Și-au făcut-o creştinii! În loc să o ridice pe 
pământ, românii au coborât-o sub pământ cu 
totul!!!

Pe dinafară se vedea doar o casă măricuţă 
dar fără alte însemne, cu acoperiş în patru 

ape, cu pereţi scunzi şi cu câtrva trepte care 
coborau spre uşă...Biserica toată se afla în toată 
splendoarea sa sub pământ...Lumânările care 
luminau interiorul, descopereau ochilor icoane 
şi picturi de o neasemuită frumuseţe. Un roşu 
fără seamăn de viu şi de cald mătăsea hainele 
sfinţilor de pe pereţi curgând în sufletele 
privitorilor curaj şi bucuria vieţii. L-au numit 
„roşu de Căuşeni” neştiind că de fapt este „roşu 
de Horezu”...

Turbaţi, nogaii au intrat şi-au scos ochii 
sfinţilor cu vârfurile săbiilor...Dar biserica n-au 
putut-o dărâma fiindcă nu se poate dărâma 
ceea ce nu-i ridicat ci săpat...Și apoi, Dumnezeu 
locuia deja acolo, i-a apărat şi a apărat casa 
Lui peste două sute de ani  şi iată aşa o am  
aflat-o şi noi, căutătorii de azi ai istoriilor uitate 
şi scriitori ai acestor veşti-poveşti în paginile 
ziarelor noastre de răspândire a culturii pe care 
cu bucurie vi le oferim.

 Horezu / 10.05.18



Apărută în 2018, aprilie, la Sfânta 
Mănăstire Bistriţa, Eprahia Râmnicului, 

cartea cărturarului Arhim. Veniamin Micle-a 
câta oare, posibil cea cu numărul o sută unu-
este un veritabil act de reconstrucţie pe 
parcursul unui deceniu 1984-1994 (cât de 
urât deceniu, dar şi cît de prolific în chiar zona 
aşa zis interzisă a religiei) a vieţii monahale 
de la Mănăstirea Bistriţa, când înaltul ierarh 
de la Episcopia Râmnicului şi Argeşului a fost 
numit „diriginte de şantier” şi stareţ; Veniamin 
Micle, care, fost director de seminarii-Craiova 
şi Bucureşti-şi aspirant la funcţii înalte în viaţa 
religioasă a ţării noastre, a primit această 
sarcină ingrată (pentru momentul 1983-84), dar 
care s-a dovedit a fi sfântă după anul 1990, când 
s-a constatat ce a ieşit din mintea şi mâinile 
acestui ctitor de sălaş monahal şi de ...carte! 
Și ce s-ar fi realizat, în final, în zilele noastre, 
dacă s-ar fi respectat întocmai planurile sale 
de dezvoltare ale acestui spaţiu  de cult, fără 
egal! Mănăstirea Bistriţa şi Mănăstirea Arnota, 
şi cele câteva schituri şi paraclise din jur, toate 
din comuna Costeşti; Bistriţa fiind o ctitorie 
care se întinde de la începuturile moderne ale 
renascentismului de mijloc specific vestului şi 
centrului european, sec XIV (Bolniţa Bistriţei) 
şi până la mijlocul de secol XIX când aici 
se consemnează renaşterea artei picturale 
româneştii de sorginte europeană (Gherontie şi 
Tattarăscu). 

Biserica mănăstirii cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului este născută din lumină 
şi aduce lumină...Un penultim deceniu al 
secolului XX. Această perioadă a ctitoriei 
aflată sub conducerea Arhim. Veniamin Micle 
asociată cu perioada neagră a României 
socialiste, a dictatorului ei Nicolae Ceauşescu, 
adeverindu-se astfel, parcă, dictonul că lumina 
vine din întuneric... O carte care neagă istoria 
aparentă, oficială, scrisă, falsă, a acestui 
deceniu în care independenţa financiară a 
ţării  româneşti a trebuit să fie plătită cu atâta 
suferinţă din partea marei mase a poporului 
român, şi, care dovedeşte că statul nostru nu a 
fost unul ateu din moment ce chiar cu aceste 
greutăţi, în deceniul lui Micle de la Bistriţa, au 
avut loc aceste istorice şi monumentale acte 
de restaurare a monumentului de cult-operă 
de artă-precum şi a altor monumente din toată 
ţara...şi includerea lor în stratul superior al 
culturii româneşti şi nu numai!

ARHIM. VENIAMIN MICLE: 
„RECUPERAREA MĂNĂSTIRII BISTRIȚA”

Cartea se structurează pe optisprezece 
capitole în care se tratează despre ce a găsit 
la Mănăstirea Bistriţa Veniamin Micle numit 
în 1984, ce s-a întâmplat în 1959, ce a devenit 
acest lăcaş de cult în 1994, dar şi ce trebuia să 
devină, lupta dusă de arhimandrit cu potentaţii 
vremii, respectarea şi nerespectare ordinelor 
primite, şi, când încetează perioada de stăreţie 
a acestuia. Tratare care îmbină armonios, şi 
plăcut literar, realităţile sociale şi religioase ale 
timpului (se deduce şi cele ale politicului vremii-
politicul stat) cu cele tehnice şi de producţie, 
putând constitui un ABC de cunoaştere şi 
instrucţie asupra deceniului nouă din România 
sec. XX. 

Ce pare relativ simplu, fără interes pentru 
cititorul versat în dorinţa de cunoaştere, devine, 
treptat, fenomen complex care informează 
corect asupra istoriei cel puţin a judeţului 
Vâlcea, se înţelege, şi a Costeştiului şi Mănăstirii 
Bistriţa, a Episcopiei şi asupra puterii locale de 
stat. Realităţi despre organizarea şi diviziunea 
muncii, preţuri, din ţara noastră în ultima parte 
a secolului XX; costul materialelor şi manoperei, 
realităţi despre personaje marcante ale vieţii 
religioase şi economice, ale culturii, despre 
care nici o lucrare scrisă a prezentului nu face 
referire aşa cum o face spiritul fin de observaţie 
a acestui monah cu o experienţă şi cultură 
impresionante. 

Nici de această dată învăţatul monah, 
istoricul, nu se dezminte şi trece toată această 
naraţiune, laică, prin prisma documentului şi 
analizei proprii. Personal, ne-a surprins citarea 
Decretului 410/1959 (desfinţarea mănăstirilor-
trebuia Nichita Hrusciov să-şi retragă liniştit 
armata sovietică desfiinţând mănăstirile şi 
preluând serviciile noastre secrete) coroborat 
cu procesul verbal de predare a întregii averi 
a Mânăstirii Bistriţa: „II. Se precizează că Onor. 
Ministerul Sănătăţii şi prevederilor sociale 
rămâne obligat să vegheze permanent la 
întreţinerea în bună stare a averii primite şi să 
o restituie tot astfel la încetarea folosinţei. (...) 
Biserica şi Clopotniţa din incinta Sf. Mânăstiri şi 
Bolniţa rămân la dispoziţia Sf. Episcopii pentru 
necesităţile cultului.” Un citat pe care l-am intuit 
de mult, de când susţinem că România nu a avut 
un stat ateu! Încă de la început, vedem, decretul 
a avut un caracter vremelnic... Lui Gheorghe 
Gheorghiu Dej i se ceruse de la Moscova 
dovezi de dragoste! Cartea lui Veniamin Micle 

nu conţine comentarii, vorbe în plus, fiind o 
lucrare de istoric-stil literar narativ-şi care pune 
bază pe redarea realităţii prin bonurile de casă, 
însemnările zilnice, gospodăreşti, pe profilul 
(chiar psihologic) oamenilor cu care vine în 
contact...Veniamin Micle, din aceste puncte 
de vedere, seamănă literar cu Leca Morariu, 
legendarul profesor universitar, şi istoric, şi 
scriitor, surghiunit în 1944 de la Cernăuţi la 
Râmnicu Vâlcea...

Cartea, deşi pare a avea un subiect fără 
mare interes, place atât de mult cititorului 
avizat în restaurări-cât de cât- încât se citeşte 
ca un roman istoric în care eroul principal, 
talentat prozator, narator, îşi arată forţa în 
lupta cu realitatea dură, autocraţia din sistem, 
birocraţia, ipocrizia personajelor profitoare ale 
timpurilor; arată lupta sa pentru crearea unui 
cimitir la Mânăstirea Bistriţa-corespunzător-
pentru monahii duşi la ceruri (cimitir proiectat 
şi începută construcţa sa de către arhimandrit); 
acest proiect foarte necesar, nici acum nu s-a 
realizat, vorbeşte de la sine despre un trecut 
şi prezent în care autorităţii monahale i s-a 
pus piedică după piedică...Nu este normal 
să interzici un cimitir în jurul cavoului unde 

odihneşte marele ierarh din prima parte a  
sec. XX ,Vartolomeu Stănescu, împrejmuit cu 
zid de piatră-terasat-pozat în faţa fostei vile 
de vacanţe a acestuia, şi să-l repartizezi lângă 
grajdul mânăstirii... „Amintirea monahilor de-a 
lungul vremurilor trebuie să rămână vie, să  
fie arătată şi nu ascunsă”, mai ales în faţa  
unei asemenea istorii atestată documentar în 
1507...

Cartea lui Veniamin Micle este odiseea unui 
ctitor de viaţă preoţească, conducând succesiv 
mari seminarii teologice (Craiova şi Bucureşti), 
de viaţă monahală fiind rugător şi stareţ la 
această valoroasă mânăstire; fiind şi ctitor de 
carte mai ales din 1994 până astăzi...Simţim, 
citind această carte, vedem parcă, cu ochii, 
cum Dumnezeu însuşi l-a ajutat în demersurile 
sale pe marele cărturar...pe care l-a ajutat 
să calce doar pe vârfuri, înălţimi spirituale, 
înainte de împlinirea vârstei de optzeci de 
ani, cât de curând, ca dumnealui  însuşi să-şi 
poată admira opera de ctitorie, modernizare, 
a celei mai importante construcţii monahale 
din ţara noastră; şi care fixează România în 
modernitatea ei spirituală, lovitură măiastră 
dată chiciului din construcţiile religioase 
ale ultimului timp; realitate-mânăstirea, pe 
care o numim adevărată renaştere a artei 
noastre culte, arhitectură şi pictură! Iar pe 
Arhim. Veniamin Micle, această realitate  îl 
fixează ca demn urmaş al lui Mihail Moxa, 
Dionisie Eclesiarhul, Gherontie, Tattarăscu, 
după modelul lui Anastasie Crimca care a 
desenat şi colorat...cuvântul! Îl considerăm  
pe Arhimandrit ca pe un sfânt al cărţii încu-
nunat cu lauri în secolul XX şi intrând în  
glorie, încă din timpul vieţii creatoare, în secolul 
XXI...

Felicitări înaltului arhimandrit pentru 
această carte alături de celelalte, recente, 
adevărate bijuterii editoriale şi tipografice... 
„Originea icoanei creştine”, „Pictorii şi iconarii 
monumentelor bistriţene”, „Sfântul Pafnutie, 
Pictor canonizat”, „Sfântul Grigorie Decapolitul” 
şi, de ce nu, o aşteptăm pe cea care urmează 
despre  descoperirea extrem de îndrăzneaţă 
a domniei sale şi care s-ar putea numi Posada 
lui Micle; Lupta de la Posada de sub Arnota; 
Posada 1330 de pe Bistriţa vâlceană etc.

p cickirdan

Bătrânul Yaya din nou îşi pregăteşte 
ziarul timpurilor să-şi construiască 

binemeritata pipă… 
   Literele pline cu untură bătrână din bucata 

de ziar impricinat încep să plângă de focul ce 
le va pătrunde şi le va introduce în plămânii 
comunişti ai bătrânului… Îşi aşează moş Yaya 
meticulous ochelarii cu aceleaşi lentile concav 
de convexe şi priveşte… Unde să poată privi 
decât în urmă? 

Ce bine mai era cu tovarăşii! Duhul rău îi 
bate-n geam însă: Hei, ce ai tatae? Păi acum nu 
este la fel? Nu porţi aceeaşi… pălărie?

SuGhiţă bătrânul Yaya şi se gândeşte 
departe… la alt ţinut mazărgăşcăricesc…

Fata lui, Tări cea nu(mismatică), ultra-
liberală, cu boanţa roşie, s-a apucat de fumat şi 
nu mai dă nici un Pont a (cu m de la măgăriţă-n 
călduri fierbinţi.)

Nervoasă cu nervii, hoaşca de Yaha recită 
versuri ciclonice… „Drag ne-a fost vorba şi 
portul şi-acum ne suGhiţă porcul…” Cu steagul 

naţiei sale maghiare se-nfăşoară pâ-n la râu 
când merg rufelela brâu… 

Ba de-a i-ar, ca-ntotdeauna este obraznic 
şi ascultă Ciuvic(a) civică rău să decidă vorbe 
limbincuristice.

Bica(us) că suntem roşii, roşii da proşti, 
dădăii se-nghesuie, se calcă pe picioarele 
degetelor de la mâini să voteze, evident,  
ROȘU.

Pădurile fug în tiruri şi yaya-iştii vor să ucidă 
Codru ţac, ţac, ţac căpriţă, ţac, pân la urmă tot… 
ţi-o fac!... Pân’ la urmă tot ţi-o trag!...

Yaya l-a asmuţit pe călugărul Fărdepăr la 
minte care Na sta(t), se vede cu ochiul liber, că 
este mai ieftin ca un glonţ rebel… şi-o execută 
la dispoziţie materno-paternală pe prinţesa-n 
balanţă instabilă.

Cântă, cântă, latră  Ciuvi că se aude-n vest 
şi-n toate punctele cardinale şi ordinare şi 

criminale şi bestiale… Cântă cântarea morţii: 
„Drag ne-a fost pe lume hoţii!”

Supusul călugăr infantil spălat pe sub ţeastă 
seamănă seminţe de moarte subtilă peste 
poporul Dădă(U) rău... S-a scremut câteva 
săptămâni, căruia i s-a spus: Tu do(a)r să citeşti 
proclamaţiunea! Aşa a şi făcut supusul… Tu. 
Dor  şi acum cuvintele decizionale, suGhiţă 
dulce spre satisfacţia stupizdă a mareşalilor săi 
pe care-i limbincureşte sălbatic.

Și-a schimbat apoi pampersul de la gură şi 
s-a cură… ţat…

Mereu se isăre(s) cu câte unul şi aruncă 
peste dădăii proşti de nemernici cu procen- 
te, taxe, biruri spre cinstea şi onoarea yaya-
iştilor…

Ili e scu(lă) mare nici în puţă nu îl doare 
atâta timp cât poporul somnambul Dădă îi suge 
şosetele…

Roma(n) e departe şi nu trebuie aşteptată 
invazia moluştelor străine atâta timp cât 
viermele este înăuntru, atâta timp cât 
Calul Troian a intrat benevol în burta cetăţii 
mucegăite. Drag ne-a fost, neică odată când 
mâncam sare cu ceapă, dar acum mai Drag 
ne(a) este, ne hrănim dintr-o poveste… Și Yaya 
suGhiţă peşte…

Voi, cu les, cu hoţii, ne mănâncă la de- 
sert.

Poporul dădău rău de tot votează ce-
i  dictează conştinţa… altora. Prin Mazargacşcar 
se fac locuri de veci prin contribuţia poporului 
dădău. Deja statul Yaya şi-a trimis sol pentru a 
aranja depuneri financiare în scopuri caritabile 
spre favoarea celor care au furat... fără voia 
lor. Gî de-al drecului face propagandă roşie cu 
spume sălbatice la gură…

Focul arde, Dădă tace…
Și Dumnezeu fuge, fuge, fuge!..

Puiu gheorghe RĂDUCAN

YA YA SĂ TRĂIȚI! (IV)
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CINCIZECI DE ANI DE LA VIZITA PREȘEDINTELUI FRANȚEI, 
gENERALUL CHARLES DE gAULLE, ÎN ROMÂNIA. DE CE A VENIT 

CHARLES DE gAULLE LA CRAIOVA
Prof. univ. dr. Paul REZEANU

Cea mai importantă vizită a unui şef de stat, a unui general, 
sau personalitate politică mondială, ce a avut loc vreodată 

în România, la Craiova, a fost, indiscutabil, aceea a preşedintelui 
Franţei, generalul Charles de Gaulle. Prevăzută iniţial a avea loc 
în iunie 1967, ea a fost amânată din cauza izbucnirii „Războiului 
de şase zile” dintre Israel şi Egipt. Vizita a avut loc, aşa cum 
se ştie, între 14-18 mai 1968. Și aceasta a fost cât pe ce să fie 
amânată din cauza izbucnirii la Paris, pe 12 mai, a unor grave 
tulburări studenţeşti…

Vizita preşedintelui Charles de Gaulle în România a fost 
probabil cea mai triumfală călătorie a sa în străinătate. Din păcate 
a fost şi ultima.  Deşi mult mediatizată, această vizită a avut 
numeroase aspecte necunoscute… Prima întrebare şi desigur 
cea mai importantă pentru noi, care s-a pus, a fost aceea: de ce 
în programul vizitei lui de Gaulle în România a fost ales oraşul 
Craiova şi nu Iaşi sau Cluj, aşa cum partea română a propus, de ce 
diplomaţia franceză a insistat şi obţinut vizita în capitala Olteniei. 
Explicaţii s-au găsit, s-au dat atunci, dar n-au convins. Adevărul, 
însă, este că diplomaţia franceză iniţial n-a vrut să spună de ce 
doreşte oraşul Craiova… 

Vizita preşedintelui Charles de Gaulle în România m-a prins 
tânăr cercetător la filiala din Craiova al Academiei Române, 
înfiinţată şi condusă, pe atunci, de C. S. Nicolaescu Plopşor. Aici, 
de altfel, se şi stabilise sediul centrului internaţional de presă. 
Eram, deci, în miezul problemei. Mai mult, îmi aduc aminte că 
în oraş circulau, pe atunci, fel de fel de zvonuri, printre care şi 
acela că de Gaulle a venit la Craiova pentru a se întâlni cu un 
prieten, fost coleg de şcoală. S-a presupus că de la Saint-Cyre… 
Cât despre cine anume, s-a crezut a fi fost generalul Romulus 
Dimitriu. Da, dar acesta, cât şi soţia sa (franţuzoaică, madame 
Mauricette), când i-am întrebat, peste câţiva ani, au negat. Nu 
cu dânsul s-a întâlnit, ci „cu altă persoană”. Nu mi-a spus atunci 
numele „persoanei” – colegului lui Charles de Gaulle şi nici nu am 
insistat. Pe cine am mai întrebat apoi, fie că nu ştia, fie că nu voia 
să spună nimic. Am presupus că a fost o înţelegere în acest sens… 
Și totuşi, evenimentul, întâlnirea, era clar, a avut loc, dar asupra 
sa s-a păstrat, parcă, un adevărat complot al tăcerii… Abia, peste 
ani, după 1980, am aflat, întâmplător, numele „persoanei”. Între 
timp, aceasta decedase… apoi, treptat, am aflat şi alte amănunte.

  
Prima parte a zilei la Craiova   

Deci, preşedintele de Gaulle a venit la Craiova în dimineaţa 
zilei de 16 mai 1968, împreună cu Ceauşescu şi suitele. Avionul a 
aterizat la ora la ora 9,45. Se ştia de vizită şi tot programul a fost 
făcut , din timp, la minut: care este traseul pe care se deplasează, 
vizitele ce urmau să fie făcute, unde se lua masa, unde avea să se 
doarmă etc. Translatoarea oficială a lui de Gaulle a fost doamna 
Sandală Stolojan (am cunoscut-o la Paris şi am şi am stat mult de 
vorbă cu dânsa. Soţul şi socrul său a fost craioveni). S-au vizitat 
Uzinele Electroputere (Fabrica de Locomotive Diesel şi Fabrica 
de aparataj electric de înaltă tensiune), Combinatul Chimic şi 
Termocentrala de la Işalniţa (făcută în colaborare cu specialişti 
francezi). Doamna de Gaulle a avut alt program. Însoţită de 
Ceauşeasca şi de celelalte doamne, au vizitat Casa Copilului, 
de lângă Parcul Romanescu, unde au făcut daruri copiilor 
abandonaţi, aflaţi aici sub îngrijirea statului. La ora 12 şi 50 de 
minute cele două delegaţii franceze, cea condusă de preşedinte 
şi cea condusă de doamna de Gaulle s-au reîntâlnit pentru prânz, 
la Debarcaderul din Parcul Romanescu. 

Înalţii oaspeţi erau aşteptaţi de un grup restrâns de oficia-

lităţi, de presă şi de o gardă de onoare. Când a co-
borât din maşină de Gaulle a salutat cu mâna pe cei 
de faţă, a privi atent garda de onoare, a mai făcut câţi- 
va paşi, apoi bătând paşi de front şi cu mâna la chi-piu 
s-a îndreptat direct spre generalul Polichron Dumi- 
trescu şi…i-a dat raportul! Toţi, cei de faţă, au înmăr- 
murit. Presa, zeci de ziarişti, cei ce filmau, nu înţe- 
legeau nimic… Cum, preşedintele Franţei, genera- 
lul Charles de Gaulle dădea onorul şi raportul unui 
ilustru necunoscut general român…  

Misterul, în fond nu era nici un mister, era simplu. 
Cei doi fuseseră colegi (şi de bancă) şi buni prieteni 
la Școala Superioară de Război de la Paris, între anii 
1922-1924. Pentru a-şi revedea colegul, prietenul, şeful de clasă 
din acei ani, venise deci, de Gaulle, la Craiova. Și cum obiceiul era 
ca şefului de clasă să i se dea raportul… de Gaulle a procedat ca 
atare. Mai mult, trebuie reamintit că la acea dată generalul de 
Gaulle avea 78 de ani. Deci, vârsta amintirilor nostalgice dar şi 
a senectuţii… Și, încă un lucru. Trebuie spus că de Gaulle a avut 
întotdeauna sentimente de stimă, preţuire şi prietenie, poate 
chiar o adevărată slăbiciune pentru poporul român, pentru 
România, pentru limba română şi a dorit să ajungă, o dată şi-o 
dată, să pună piciorul pe pământ românesc. De asemenea, 
e poate cazul să amintim că încă de la prima întâlnire-discuţie 
la Bucureşti cu Ceauşescu, de Gaulle i-a dat acestuia o listă 
cu treisprezece nume de persoane care să primească viză de 
emigrare în Franţa. Ceauşescu a aprobat-o atunci pe loc şi 
persoanele respective au plecat. Printre acestea s-au aflat şi 
domnul Dan Niculescu     (care apoi a fost consilier personal cu 
probleme economice pentru Europa de Est a trei preşedinţi ai 
Franţei), cu soţia şi sora acesteia, Dina şi Yvonne (fiicele lui Pierre 
Oroveanu), nepoatele lui Constantin Argetoianu.   
   

A doua parte a zilei…
După prânz, preşedintele de Gaulle a mers să se odihnească 

la Vila Jianu. Avea camera 5, la primul etaj, pe partea stângă. 
Fiind o persoană înaltă, avea 1,94 m., i s-a făcut un pat special, 
de 2,20 cm. În cameră pe pereţi, i s-au pus trei tablouri, două 
de N. Grigorescu şi unul de N. Vermont, de la Muzeul de Artă 
din localitate. De Gaulle a mers în cameră, a stat în ea foarte 
puţin, apoi a coborât la parter, în camera de gardă a ofiţerului 
francez. I-a ordonat acestuia să urce în camera sa, iar el a rămas 
în camera lui. Atunci, la observaţia acestuia că patul este mic, de 
Gaulle a zâmbit şi a făcut semn să-l prelungească cu un fotoliu… 
În după amiaza aceea, la ora 16,45, a avut loc celebrul miting din 
Piaţa Prefecturii. În discursurile rostite  atunci, cei doi preşedinţi 
au fost …luaţi de val. Ceauşescu n-a mai respectat textul scris 
şi a adăugat anumit lucruri (ţin minte că la centrul de presă un 
ziarist chinez a făcut caz, cerând textul discursului rostit şi nu 
pe cel scris). De Gaulle a vorbit ca de obicei liber, cuvintele sale 
din inimă fiind însoţite de gesturi expresive şi de câteva cuvinte 
româneşti, printre care şi „Hai să dăm mână cu mână” au făcut 
o excelentă impresie, fapt ce a cucerit mulţimea. Seara, la orele 
19,30, a avut loc dineul oficial, dat de preşedintele Consiliului 
Popular al Judeţului Dolj, Gheorghe Petrescu (în realitate primul 
secretar al partidului), în cinstea înalţilor oaspeţi. Dineul avut 
loc în impresionanta Sală Maură a Restaurantului Minerva. Au 
participat 40 de persoane din partea română şi 19 din partea 
franceză. La ora 21 fără câteva minute, generalul de Gaulle s-a 
ridicat de la masă şi a dispărut discret…(s-a spus atunci că are 
probleme de sănătate şi că poartă o sondă pentru urină). Peste 
câteva minute, însă, el se afla pe strada Ulmului, la numărul 19, 

în casa generalului Polichron Dumitrescu (era fosta 
sa casă care i-a fost retrocedată atunci, pusă la 
punct, remobilată etc. De toate acestea s-a ocupat 
dl.  Mircea Duţulescu, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Dolj). Soţia generalului Polichron 
Dumitrescu (de origine aromâncă, vorbea curent 
14 limbi) i-a tot sâcâit pe cei ce s-au ocupat de i-au 
aranjat atunci casa, că după vizită le-o va lua, că 
dacă le lasă mobila etc. Au fost asiguraţi că totul le 
aparţine, dar să nu spună…).  

Întrevederea dintre generalul de Gaulle şi 
generalul Polichron Dumitrescu a fost intimă, 
doar între ei doi. În casă nu se mai afla decât soţia 

gazdei. Afară în stradă, aşteptau patru maşini… Înainte de ora 23 
generalul de Gaulle era la Vila Jianu şi era pus la curent cu mersul 
evenimentelor din Paris, din Franţa. Atunci a hotărât scurtarea 
vizitei cu o zi. Plecarea din Craiova a înalţilor oaspeţi a avut loc a 
doua zi, dimineaţa, la ora 9… 

generalul Polichron Dumitrescu
În fond cine a fost acest ilustru necunoscut general român 

fost coleg de clasă şi de bancă (amândoi fiind înalţi stăteau 
în ultima bancă) la Școala Superioară de Război de la Paris şi 
prieten cu generalul Charles de Gaulle, preşedintele Franţei.  
Polichron Dumitrescu s-a născut în comuna Milcov, judeţul 
Olt, la 14 noiembrie 1893. A urmat şcoala militară de ofiţeri 
de infanterie între 1911-1913, absolvind-o, ca şi colegii săi, cu 
gradul de sublocotenent. În anul 1916 a fost avansat locotenent, 
iar în 1917 căpitan. A luat deci parte la „Marele război”. În anul 
1921 a urmat anul I  la Școala Superioară de Război din Bucureşti 
şi clasându-se primul a fost trimis să-şi continue studiile, anul 
II şi III (1922-1924), la Școala Superioară de Război din Paris. 
Întâmplarea a făcut ca atunci să-l cunoască pe de Gaulle şi să se 
împrietenească cu acesta. La sfârşitul anului II de studii s-a clasat 
primul, astfel că la începutul anului III, conform uzanţelor, a fost 
numit şef de clasă şi avansat la gradul de maior. După terminarea 
şcolii cei doi s-au despărţit, urmându-şi fiecare destinul. Pe la 
începutul anului 1967, când au început discuţiile privind vizita lui 
de Gaulle în România, acesta şi-a adus aminte de fostul său coleg 
şi prieten şi şi-a exprimat dorinţa să-l reîntâlnească.  

Pe vremea regelui Carol al II-lea, în 1933, Polichron Dumitrescu 
a fost avansat la gradul de locotenent colone, în 1937 de colonel, 
iar apoi, în 1943, de general de brigadă. A fost subşef şi şef de 
stat major al Armatei a 3-a, între 22 iunie 1941-2o februarie 
1942, comandant al Diviziei a 3-a de pază, între 20 februarie 
1942-20 martie 1943, comandant al Diviziei 21 infanterie, între 
20 martie-3 octombrie 1943, director al învăţământului superior 
militar, între 5 octombrie 1943-15 martie 1944, comandant 
al Diviziei 21 infanterie, între 15 martie-20 decembrie 1944 şi 
comandant secund al comandamentului militar al Bucureştiului, 
între 20 decembrie 1944- 12 mai 1945. A fost decorat, de-a 
lungul anilor cu mai multe ordine şi medalii, printre care „Steaua 
României” clasa a III în anul 1945. A fost trecut în rezervă la 9 
august 1947. Cum a fost viaţa sa până la momentul Craiova mai 
1968, nu ştim. N-a avut copii, doar nepoţi după frate şi soţie. În 
1970 a vândut casa din Craiova şi s-a mutat la Bucureşti, unde 
şi-a cumpărat un apartament cu trei camere, lângă Cişmigiu, 
în blocul ofiţerilor superiori şi …o maşină nouă, un Trabant (în 
glumă i se spunea „generalul cu Trabantul”).                                                 

Generalul de brigadă Polichron Dumitrescu a murit la 
Bucureşti, la 30 martie 1977 şi se află înmormântat în Cimitirul 
Bellu.  

Zenovia ZAMFIR
                  

Datinile şi obiceiurile străbune, meşteşugurile ţinuturilor binecuvântate prin statornicia 
credinţei sale faţă de Dumnezeu sunt valori spirituale româneşti de netăgăduit. Folclorul 

reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii. El oglindeşte, sentimentele, gândurile şi năzuinţele 
poporului nostru, exprimate în diferite forme artistice: literare, muzicale, coregrafice.

    „ Folclorul nostru… nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât 
toată muzica aşa-zis savantă. Şi asta într-un fel cu totul inconştient. E mai melodic decât orice 
melodie, dar asta fără să vrea. E duios, ironic, trist, vesel şi grav.” (George Enescu)

    În perioada 18 – 22 noiembrie 2017, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, a organizat o serie de acţiuni culturale în 

FLORILE DE PE CÂMPIA BOIANULUI, COPIII CENTRULUI BUCOVINEAN...CERNĂUȚI
cadrul evenimentului ‘’Zilele Culturii Tradiţionale Româneşti la Cernăuţi’’. La aceste manifestări bine 
organizate am avut şansa să-l cunosc pe domnul Iurie Levcic, etnolog, sociolog, istoric, muzicolog, 
realizator de programe TV în limba română, directorul acestui centru, organizaţie naţional-cultural 
publică, cu profil umanitar şi caritabil. Centrul reuneşte în jurul său personalităţi marcante, atât din 
ţară cât şi din străinătate, cercetători în domeniile artei şi creaţiei populare, formaţii folclorice şi are 
ca obiectiv principal provocarea şi întreţinerea unui permanent şi viu dialog între cele mai diverse 
genuri ale creaţiei, implicarea acestuia în efortul general de integrare în dimensiunea europeană 
a culturii, păstrând identitatea naţională şi cultura autentică. Clipele petrecute alături de copiii 
talentaţi coordonaţi de domnul Iurie Levcic au fost minunate şi ne-au impresionat până la lacrimi. 
Am văzut acolo costume populare autentice, tineri frumoşi care le purtau cu demnitate, melodii de 
neuitat din folclorul nostru autentic, forţă, pasiune şi multă dăruire. 

(Continuare în pag. 13)



Eugen PETRESCU

Monahul Cărturar Veniamin Micle este prezent cu 
referinţe în mai multe dicţionare, enciclopedii şi alte 

genuri de lucrări: Petre Petria, Vâlcea – Oameni de știință, cultură 
și artă – dicționar, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 1997, p. 
235-236; Constantin Toni Dârţu, Personalități române și faptele 
lor, 1950-2000, Iaşi, 2005, p. 359-394; Eugen Petrescu, Vâlcea 
– Ţara lupilor getici sau ținutul vâlcilor, vol. II, Editura Conphys, 
Râmnicu-Vâlcea, 2007, p. 228; Enciclopedia Județului Vâlcea, vol. 
I, Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea, 2010, p. 821; Eugen Petrescu, 
Personalități vâlcene. Scriitorul Mihai Sporiș la 60 de ani – volum 
aniversar, Editura Petrescu, Râmnicu-Vâlcea, 2011, p. 198-208; 
Dicționarul Teologilor Români, http://biserica.org/WhosWho/. 

În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru activitatea 
desfăşurată pe tărâm religios, ştiinţific şi cultural, între anii 
1992-2015, a fost onorat cu mai multe titluri, decoraţii, medalii, 
premii, diplome etc.: Diploma pentru cultură teologică ortodoxă, 
conferită de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Vâlcea 
(1992 şi 1996); Placheta comemorativă, conferită de Episcopia 
Râmnicului, la 500 de ani de la aducerea Moaştelor Sfântului 
Grigorie Decapolitul la Mănăstirea Bistriţa (1997); Diploma de 
Excelenţă, conferită de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea (1999); Diploma de Onoare, conferită de Societatea 
Culturală „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea (2000); Diploma 
„Membru de Onoare”, conferită de Asociaţia Arhiviştilor şi 
Prietenii Arhivelor (2000); Diploma de Onoare, conferită de 
Primăria Comunei Costeşti, judeţul Vâlcea (2001); Diploma 
de Onoare, conferită de Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor 
Naţionale (2001); Premiul de Excelenţă, conferit de Fundaţia 
Culturală „Vâlcea 1” (2003); Diplomă de Excelenţă, conferită la 
împlinirea vârstei de 65 de ani, de către Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Vâlcea (2004); Diploma 
Omagială „Aurelian Sacerdoţeanu” – Centenar 1904-2004, 
conferită de Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale 
(2004); Diploma de Excelenţă „Aurelian Sacerdoţeanu”, conferită 
de Arhivele Naţionale (2004); Diploma de Excelenţă, conferită 
de Forumul Cultural al Râmnicului (2005 şi 2009); Premiul 
de Excelenţă „Cornel Frâncu”, conferit de Fundaţia Culturală 
„Vâlcea 1” (2005); Premiul de Excelenţă, conferit de Asociaţia 
Română pentru Patrimoniu (2005); Premiul „Mihai Eminescu” 
– pentru valorificarea patrimoniului cultural românesc, conferit 
de „Curierul de Vâlcea” (2009); Hrisov de cinstire conferit de 
Fundaţia Culturală „Sfântul Antim Ivireanul” (2009); Diploma 
de Onoare, conferită de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea (2009); Diploma de Excelenţă, conferită de Societatea 
Culturală „Anton Pann” Râmnicu-Vâlcea (2009); Diploma şi titlul 
„Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea” (2009)2; 
Diploma şi titlul „Cetăţean de Onoare al Comunei Costeşti, 
judeţul Vâlcea” (2015).

Din aceleaşi considerente am realizat volumul Veniamin Micle. 
Documentar biobibliografic (cu o prefaţă de prof. univ. dr. Dinică 
Ciobotea), publicat în 2015, sub egida Centrului de Cercetări 
Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, la Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea. 
De asemenea, tot din aceleaşi considerente, l-am introdus 
pe arhimandritul Veniamin Micle în volumul Oameni ai Vâlcii 
la ceas aniversar. Schițe de portret, 2014 (lucrare omagială 
alcătuită şi îngrijită de Eugen Petrescu şi Gabriela Crăciun, cu 
o prefaţă semnată de scriitorul Ioan Barbu), apărută în 2015 la 

MONAHI CĂRTURARI CONTEMPORANI ÎN ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI (IV)
II. Arhimandritul Veniamin Micle, slujitor la Mănăstirea Bistrița Olteană1

Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea, locul acestuia fiind 
alături de alte valoroase personalităţii vâlcene precum scriitorii 
Constantin Mateescu, George Anca, Doru Moţoc şi Nicolae 
Manolescu, diplomatul Lazăr Comănescu, academicianul Mugur 
Isărescu, monahul cărturar Chesarie Gheorghescu, criticul literar 
şi de teatru Ion Parhon, matematicianul Florentin Smarandache, 
actorul Florin Zamfirescu ş.a., în pantonul vâlcean şi naţional. 
Referinţele publicate de Eugen Petrescu, în acest volum, sub 
titlurile: „Veniamin Micle, 75 de ani” (p. 217-218) şi „Părintele 
arhimandrit Veniamin Micle, monahul cărturar de la Mănăstirea 
Bistriţa Olteană” (p. 220-228), ilustrează în mică măsură 
dimensiunea monahului şi omului de ştiinţă Veniamin Micle. 

*   
Exigent, inteligent şi bine pregătit, un incomod pentru 

regimul comunist, dar şi pentru cei ce-l vedeau un rival puternic, 
sunt calităţi ce au atras asupra sa invidie şi ură, poate şi teamă, 
motiv pentru care, aşa cum mărturiseşte acesta, s-au întreprins 
numeroase acţiuni care să oprească ascensiunea sa în ierarhia 
bisericească. Ceea ce nu i s-a putut lua a fost dragostea de 
neam şi ţară, pofta de muncă, de studiu şi cercetare, dorinţa 
de cunoaştere şi de a transmite şi celorlalţi cunoştinţele şi 
rezultatele cercetărilor sale.

„Pentru călugări, stareţi şi exarhi, precum şi pentru preoţi 
şi credincioşi, „călugărul-cărturar” de la Bistriţa-Olteană este o 
„legendă vie”, vrednică de urmat şi un exemplu de imitat pentru 
supremaţia culturală a cărturarilor monahi. Arhimandritul 
de la Bistriţa este o adevărată carte de istorie bisericească şi 
naţională… un „Om” de mare nobleţe, de la care se poate învăţa 
nu numai „istorie”, dar şi ştiinţa de a trăi frumos.     

Cărţile Părintelui arhimandrit Veniamin sunt o adevărată 
lecţie de istorie naţională şi bisericească. Prin glasul său vorbeşte 
istoria, Părintele fiind un munte de cultură şi un vulcan de 
spiritualitate românească; pe drept cuvânt, îl putem asocia 
galeriei marilor bărbaţi de la cumpăna sfârşitului şi începutului 
de veac contemporan”3.

Maramureşan prin naştere şi vâlcean prin adopţie, părintele 
arhimandrit Veniamin Micle se adaugă cu cinste uriaşului tezaur 
uman românesc. În urma îndelungatei şi profundei activităţi 
de cercetare ştiinţifică, distinsul monah pătrunde în tainele 
trecutului Bisericii noastre, ajungând, prin lucrările Cuvioşiei 
Sale, o distinsă personalitate a monahismului ortodox românesc 

şi unul dintre cei mai apreciaţi cărturari ai Bisericii Ortodoxe 
Române. Întreaga operă a părintelui arhimandrit, publicistică 
şi editorială, o impresionantă sursă de documentare pentru 
cercetătorii în domeniu, de azi şi de mâine, constituie, negreşit, 
suportul nostru de rezistenţă în faţa celor ce ne contestă istoria.

Mai mult de atât, pe lângă activitatea spirituală, educativă şi 
de cercetare a istoriei bisericeşti, părintele arhimandrit Veniamin 
Micle a avut şi are o contribuţie importantă la restaurarea 
şi conservarea unor valoroase monumente de arhitectură 
religioasă şi obiecte bisericeşti aparţinătoare patrimoniului 
naţional, Complexul Monahal Bistriţa fiind cel mai grăitor 
exemplu în acest sens.

Cu prilejul aniversării vârstei de 76 de ani şi lansarea 
volumelor Bolnița Bistriței. Mănăstire Isihastă (autor Veniamin 
Micle) şi Interviul anului. Un Monah la 75 de ani. Arhim. 
Veniamin Micle (realizat de Petre Cichirdan), manifestare 
organizată la 14 iulie 2015 la Căminul Cultural „C. I. Popian” 
din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, preotul Nicolae Moga – 
consilier administrativ bisericesc în cadrul Centrului Eparhial al 
Arhiepiscopiei Râmnicului – a dat citire unui mesaj de felicitarea 
din partea Înaltpreasfinţitului Varsanufie – arhiepiscopul 
Râmnicului, care, printre altele, spunea: „Călugăr cărturar şi 
model de acrivie intelectuală şi monahală, părintele Veniamin 
Micle este un adevărat stâlp, nu doar al Ortodoxiei vâlcene, ci 
al întregii Ortodoxii. Astfel, părintele se dovedeşte nu doar cel 
mai prolific scriitor de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă 
Română, ci mai mult, cel mai prolific monah al zilelor noastre 
ziditor de slovă dumnezeiască în inimile credincioşilor. Zidirea 
Cuvântului lui Dumnezeu în sufletul credincioşilor a fost şi, după 
cum vedem, rămâne prioritatea majoră a Precuvioşiei sale, sub 
toate formele: cuvânt scris, predică şi cateheză şi, mai mult decât 
orice, exemplul vieţii sale personale. Aşa încât nu este nici o 
exagerare să afirmăm că Părintele Arhimandrit Veniamin Micle 
de la Mănăstirea Bistriţa Vâlcii trăieşte de acum în Împărăţia 
lui Dumnezeu4 prin îmbogăţirea duhovnicească a culturii 
române”5.  

Iată şi aici, ca şi în cazul arhimandritului Chesarie Gheorghescu, 
o viaţă de om, trăită în credinţă şi dragoste faţă de Dumnezeu şi 
Biserica Ortodoxă, faţă de neamul românesc şi istoria sa.

(Eugen Petrescu, Monahi cărturari contemporani în 
Arhiepiscopia Râmnicului (I. Arhimandritul Chesarie Gheorghescu, 
slujitor la Mănăstirea Dintr-un Lemn; II. Arhimandritul Veniamin 
Micle, slujitor la Mănăstirea Bistriţa Olteană), comunicare 
susţinută sâmbătă, 3 iunie 2017, în Aula „Virgil Ogăşanu” a 
Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu-Severin în 
cadrul Simpozionului Internaţional „Mehedinţi – istorie, cultură şi 
spiritualitate”, ediţia a X-a, 1-3 iunie 2017, manifestare organizată 
de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Facultatea 
de Teologie a Universităţii din Craiova, prilejuită de  declararea 
anului 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al 
pictorilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi 
al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia 
Română; Sesiunea a IX-a. Tema: Istorie, cultură și spiritualitate. 
Două săptămâni mai târziu, la 14 iunie, Preacuviosul Părinte 
Arhimandrit Doctor Chesarie Gheorghescu a trecut în veşnicie 
şi a fost înmormântat la Mănăstirea Dintr-un Lemn la 17 iunie 
2017)

NOTA: Aparatul critic al întregului material se află la redacţia 
Culturii vâlcene, şi la cerere, poate fi oferit.

Ioan DURĂ

După mingea victorioasă a finalei, Numărul 1 mondial în tenisul feminin, 
Simona Halep, a făcut câteva gesturi simbolice într-o ordine naturală, 

ritualică aş zice. Aceste gesturi simbolice definesc esenţa fiinţei româneşti, aşa  
cum se manifestă, ea firesc de aproape 2000 de ani, în zeci şi zeci de milioane de 
români:

PRIMUL GEST SIMBOLIC, imediat după ce a câştigat finala, a fost să-si facă cruce 
şi să mulţumească lui Dumnezeu că a ajutat-o să întoarcă soarta meciului, ce părea 
pierdut în setul al doilea, când era condusă cu 2-0, la ghemuri.

AL DOILEA GEST a fost să se îndrepte şi să se CAȚERE spre loja unde erau părinţii 
şi familia sa.

AL TREILEA a fost să-l îmbrăţişeze, în semn de recunoştinţă pe antrenorul ei, 
adică pe cel care o învaţă să fie cea mai bună din lume.

gESTURILE SIMBOLICE ALE SIMONEI HALEP ȘI ESENȚA FIINȚEI ROMÂNEȘTI
AL PATRULEA GEST a fost să plângă în timp ce intona imnul naţional al României, 

în faţa lumii întregi care o privea şi admira.
Asadar, pentru ROMÂNCA NUMĂRUL 1 MONDIAL în tenisul feminin valorile 

fundamentale sunt: credinţa în Dumnezeu, respectul pentru familia sa, recunoştinţa 
faţă de învăţătorul ei şi dragostea faţă de patrie.

Acestea sunt şi sursele de putere lăuntrică ale Campioanei noastre. 
Aceste valori fundamentale şi munca sa îndârjită au ajutat-o să devină ceea ce 

este acum şi să o consacre că un model românesc în toată lumea.
SLAVĂ LUI DUMNEZEU şi FELICITARI SIMONEI!
Și a mai făcut un gest: a renunţat să mai facă reclamă firmei Adidas pentru  

faptul că aceştia aveau semnul sfintei cruci pe tălpile de la încălţăminte şi pe 
mingi! Chiar au obligat-o să renunţe la Sfânta Cruce după fiecare meci. Și a refuzat 
contractul cu ei.

6 mai - iunie/2018
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Pe meleagurile românăţene, în Celei, s-a născut Popa Radu Şapcă. Şapcă avea sa fie erou de seamă - şi cel care a sfinţit steagurile revoluţiei pornite 
la Islaz. Această revoluţie a fost primul pas în lupta româniilor pentru dobîndirea independenţei naţionale. La această revoluţie au participat 

şi alţi revoluţionari printre care Popa Stoica din Fărcaş - Caracal. În 1843 s-a înfiinţat “Societatea Frăţia” care cuprindea revoluţionari români ca: 
Nicolae Bălcescu, A. G. Golescu, Ion Heliade Rădulescu, Cristian Tell, Ştefan Golescu, Generalul Gheorghe Magheru şi, bineînţeles, Popa Radu Şapcă. 
Toţi revoluţionarii paşoptişti au împărtăşit aceleaşi ţeluri şi speranţe: să fie uniţi în cuget şi simţiri pe pământul românesc moştenit din moşi strămoşi.  
   În Franţa, Germania şi Italia erau nemulţumiri ale populaţiei, pe plan intern, pentru bogăţiile ţărilor şi repartizarea acestora către populaţie. 
Nicolae Bălcescu a venit în ţară cu idei pentru o adevarată democraţie şi independenţă. Statele învecinate nu doreau o mişcare de revoluţie şi 
eliberare. Imperiul Otoman pătrundea în ţară-jefuia satele şi chiar le incendiau. În multisecularul sat Celei, locuitorii mobilizati de Popa Radu 
Şapcă au jucat un rol de seamă în organizarea şi declanşarea revoluţiei de la Islaz. În scurt timp s-au ataşat mişcării revoluţionare şi alţi locuitori 
din Caracal, Craiova, Islaz şi Bucureşti.

Torţa revoluţiei a fost aprinsă la Islaz în ziua de 8 iunie 1848 de către Popa Radu Şapcă, cel care a sfiinţit drapelul revoluţiei, şi a făcut slujba 
religioasă. Programul Revoluţiei a fost întocmit de Nicolae Bălcescu şi cuprindea: 1. Independenţa administrativă şi legislativă pe temeiul tratatelor 
lui Mircea şi Vlad V. Neamestec al unei mari puteri din afară în cele dinlăuntru întru a le sale. 2. Egalitatea drepturilor politice. 3. Contribuţie 
generală.  4. Adunarea generală, compusă din reprezentanţi ai tuturor stărilor societaţii (pe vremuri spuneau “sotietăţii”).  5. Domn responsabil 
ales pe cinci ani şi căutat în toate stările “societăţii”.  6. Împuţinarea listei civile; eradicarea (“aridicarea” cum se spunea) de orice mijloc de 
corupere (“corumpere”).  7. Responsabilitatea miniştrilor şi a tuturor funcţionarilor în funcţia ce ocupă.  8. Libertatea absolută a tiparului (adică 
a presei).  9. Orice recompensă să fie de la patrie, prin reprezentanţii săi, iar nu de la Domn.  10. Dreptul fiecărui judeţ de a-şi alege conducătorii 
(“dregătorii”) săi, drept care precede (“purcede”) din dreptul poporului întreg de a-şi alege domnul.  11. Garda       (“ Vardie” se spunea pe vremuri) 
Naţională. 12. Emancipaţia mănăstirilor închinate.  13. Emancipaţia clăcaşilor ce se fac proprietari prin despăgubire.  14. Dezrobirea ţiganilor prin 
despăgubire. 15. Reprezentant al ţării la Constantinopol, dintre romani.  16. Instrucţie egală şi întreagă pentru tot românul, de ambele sexe.  17. 
Desfiinţarea rangurilor titulare ce nu au funcţii.  18. Desfiinţarea pedepsei degradatoare cu bătaia.  19. Desfiinţarea atât în faptă cât şi în vorbă 
a pedepsei cu moartea.  20. Aşezaminte penitenciare (“penitenţiare” ) unde să se spele cei criminali de păcatele lor şi să iasă imbunătăţiţi.  21. 
Emanciparea israeliţilor şi drepturi politice egale pentru compatrioţii de alta credinţă.  22. Convocarea în dată a unei adunări (“adunate”) generale 
extraordinare constituante, alese, spre a reprezenta toate interesele sau meseriile naţiei, care va fi datoare a face constituţia ţării pe temeiul 
acestor 21 articole decretate de poporul român.  Datorită devotamentului său, Popa Radu Şapcă a fost ales ca membru semnatar al guvernului 
provizoriu..  După aceste evenimente, capii revoluţionari au înaintat domnitorului Bibescu o adresă prin care anunţau ridicarea poporului român la 
revoluţie, să consfinţească şi să aprobe o nouă Constituţie «care să fie întemeiată pe vechile legi şi obiceiuri».   La 11 iunie 1848 Nicolae Bălcescu 
arată că Gheorghe Bibescu a demisionat din calitatea de domnitor al ţării şi s-a format un guvern sub preşedenţia Mitropolitului Neofit. La Bucureşti 
s-a format guvernul provizoriu din:  St. Golescu, Nicolae Pleşoianu, Cristian Tell, Ion Eliade Rădulescu. Popa Șapcă nu a făcut parte din guvernul 
provizoriu, dar a susţinut proiectul revoluţionar în calitate de năstravnic (administrator) al Mănăstirii Sadova. În ziua de 13 Septembrie 1848, în 
Dealul Spirii, prin “baie de sânge” din partea Otomanilor, Revoluţia a eşuat. Pe 30 septembrie 1848 au fost arestaţi capii mişcării revoluţionare şi 
au urmat zile grele pentru o parte dintre ei, fiind exilaţi.  În anul 1854 Domnitorul Barbu Știrbei a acceptat reîntoarcearea în ţară a celor din exil. 
Capii mişcării revoluţionare s-au întors din exilul de la Brussa în 9 iunie 1855.

Popa Radu Șapcă a mai slujit la biserica din Celei, la Mănăstirea Hotărani (1863), Mănăstirea Cozia (1864), Mănăstirea Brâncoveni 
(1867) şi a încetat din viaţă la 3 iulie 1876. Prin cele de mai sus rememorăm vrednicia eroilor neamului la 170 de ani. Glorie eter- 
nă martirilor neamului care s-au luptat pentru credinţă, dreptate, adevăr şi independenţă! Ne plecăm în fata memoriei lor! 

Consătean al Preotului Radu Şapcă, Vasile VANȚĂ

Bibliografie: 
1. Gherasim Cristea- Episcopul Râmnicului şi Argeşului „Un paşoptist de seamă, Protul Radu Şapcă” Editura Episcopia Râmnicului şi Argeşului 

1988.   2.  Vasile Vanţă - Figuri de Luptători în “ Albina” nr 28 – iulie 1948 (mas) la 100 de ani Vasile Vanţă. / Oakville    5/17/2018
(Preluat, de la autor, corectat text-diacritice, cu rugămintea de a-l da spre publicare într-una dintre publicaţiile vâlcene, ca omagiu, la 170 de 

ani, pentru iniţiatorii şi luptatorii de la 1848 – Gheorghe Sporiş)

RubRiCa CititoRului

NIHIL SINE DEO
Paşoptişti de Seamă ai Revoluției de la 1848: 8-9 Iunie 

Ion MICUȚ

Epigrama se inspiră numai din activitatea umană faţă de alte 
genuri şi specii literare, care au obiective diverse: natură, 

sentimente, istorie, fenomene, animale.
Epigrama urmăreşte satirizarea obiceiurilor anormale prin mijloace 

poetice, având ca scop incriminarea, evitarea şi înlăturarea lor. 
Ea are reguli stricte, se construieşte geometric pe principiile 

ritmicităţii, muzicalităţii, armoniei literare de rimă, concentrarea 
expresiei logice în trei versuri, în timp ce în al patrulea este inclusă ideea 
principală, explozivă, de repudiere, desconsiderare a manifestărilor 
necomportamentale sub forma umorului, ţintuind acele acţiuni 
umane negative: hoţia, mita, agoniseala prin fraudă de bunuri şi averi, 
minciuna, grandomania, prostia, mitocănia, laşitatea, trădarea de ţară, 
umilirea în faţa celor puternici din ţară sau străinătate, politicianismul 
aducător de profituri personale, avariţia, traficul de influenţă, zgârcenia, 
imoralitatea, lichelismul şi alte vicii omeneşti care ar putea fi scrise în 
continuare pe încă două coli de hârtie.

Curios că la noi există mai puţine cuvinte ce caracterizează cinstea, 
corectitudinea, prietenia, demnitatea, adevărul, decât caracteristicile 
degradante ale comportamentului uman.

În afară de acest scop, epigrama are şi rol de destindere, amuzament, 
bună dispoziţie, satisfacţia cititorilor şi ascultătorilor că unii oameni 
vicioşi, politicieni incorecţi sunt persiflaţi, batjocoriţi, luaţi în zeflemea, 
„la mişto”, criticaţi, ridiculizaţi. Niciodată epigrama nu a inclus în 
obiectivele sale trivialitatea, defectele fizice şi dizabilităţile, exprimarea 
pornografică şi licenţioasă.

Epigrama este o parte componentă a genului liric, o specie aşa cum 
au caracterizat-o filologii.

EPIgRAMA – LOCUL EI ÎN LITERATURĂ ȘI ÎN VIAȚA 
UMANĂ

Spre deosebire de diferite forme ale poeziei: despre natură, eroism, 
dragoste, elegie, baladă, fabulă, doină - epigrama se alimentează 
din izvoarele vieţii sociale, reflectate prin creaţiile epigramiştilor. 
Momentele zilnice ale manifestărilor şi trăirilor umane, cele care ies 
din limitele morale şi umane, sunt percepute de epigramişti, prelucrate 
literar, estetic, construite inteligent şi artistic în catrene cu forme fixe, 
prozodice, conţinând obligatoriu în versul al patrulea: atacul, ironia, 
ţintuirea, biciuirea, satirizarea, repudierea, desconsiderarea exceselor 
negative de la regulile de morală şi comportament, neadecvate în 
relaţiile de convieţuire interumană normală - sub forme umoristice.

Aberaţiile comportamentale, manifestate de mulţi politicieni 
ori conducători ale unor instituţii ale statului transmise prin presa 
scrisă şi audovizuală, cunoscute şi de opinia publică, sunt colectate 
şi de epigramişti, care le prezintă în formă literară, la care se adaugă 
componenta satirico-umoristică, formând o mistură despre care 
românul a zis cu detaşare şi delimitare: „Haz de necaz” ori „Bate şaua 
ca să priceapă iapa” sau „Prostul nu e prost destul, dacă nu e şi fudul” 
precum şi „Nu vede bârna din ochiul său”, etc.

Epigrama este specifică poporului român, datorită condiţiilor 
particulare, istorice, conjuncturale de evoluţie, de inegalitate şi 
inechitate; - resemnare manifestată din vechime prin: proverbe, 
zicători, pilde, vorbe de duh, expresii cu dublu înţeles. Începând cu 
secolul  al XX-lea aberaţiile comportamentale şi imorale a unor membrii 
ai societăţii au început să fie prelucrate inteligent şi literar de umorişti, 
pentru că românii doar prin epigramă îşi pot exprima nemulţumirea, 
dezacordul, împotrivirea faţă de relele moravuri care i-au împovărat 
conştiinţa, existenţa şi o transformă într-un amuzament umoristic 
eliberator.

21.05.2018

CRISTIAN 
DINICĂ

În acest an s-au implinit 110 ani de la naşterea 
lui Geo Bogza autorul volumelor „Jurnal de 

sex” și „Poemul invectivă”,  vă trimit o poezie mai 
îndrazneaţă ca omagiu adus marelui poet, care 
sper să vă placă şi să găsească loc în publicaţiile 
dvs. Vă multumesc (Cristian Dinică).

Tanti

la baie lumina se aprinde 
de afară 
cuvintele pătrund 
o dată cu zgomotul apei 
ce se zbate în vasul de porţelan 
lipsa pudorii a lăsat 
pe pereţi urmele micţiunii 
glasul timid al conceperii 
în stropi organici 
scurşi peste vopseaua 
decojită din care iese 
zeul năclăit de neputinţă 
gata să plângă în ridicole acorduri 
cu revoluţia apei în ţevi ruginite 
de aici 
tanti Vera o femeie oacheşă 
părăsită de noroc 
cu buze mari puternic rujate 
stăpână pe ea 
întrebă 
acaparând după amiaza 
liniştită a adolescentului
ce visează ieşirea în larg 
de sub privirea severă a mamei 
cum se închide 
uşa din baia fierbinte 
parfumul său incită 
muşc din tentaţie cu ochii deschişi 
paşii mă duc în intimitate 
absolvenţi ai cursului de dezbrăcare completă 
ne azvârlim fiinţa 
într-o îmbrăţişare sălbatică 
de apus şi răsărit 
buzele puternice îşi pun amprenta 
pe inima mea 
sânii leneşi se lasă dibuiţi 
de mâini arcuindu-se între cer şi pământ 
ca un ciorchine strivit 
pe nicovala instinctului 
şoldurile lungi 
ca o cumpănă a fântânii 
în orizontul aprins 
tânjesc după mângâieri 
să simtă esenţa virală 
arzând a demonului imberb 
adăpostit în tânărul feciorelnic
sub un val de transpiraţie 
strâng mâna sa albă 
ochii privesc cu încredere
din toamna aşteptărilor răsare soarele 
peninsulă vitală
şopârla parşivă este ademenită
de vizuina dintre pulpe
împărtăşanie trupească 
în sanctuarul bucuriei
pe care-l zugrăveşte 
cu presiunea lichidului
ţâşnit eliberator din timiditatea ancestrală
sub greutatea trupurilor 
şi faianţa tremură 
pieptul frământat înfloreşte
cu izbânda arderii spontane 
inimile cantă la unison
pe tavan spirite dansează
în urma noastră apa se răscoleşte



 gheorghe PANTELIMON

În perioada 10-16 mai 2018, sub înaltul 
patronaj al Instituţiei Prefectului Vâlcea şi 

al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Râmnicu Vâlcea 
s-au organizat două manifestări culturale de 
mare anvergură: Salonul Naţional de Literatură 
şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi”, ediţia a VIII-a, 
şi Festivalul Cărţii la Râmnic, ediţia a V-a. Acestea 
s-au desfăşurat în anul celebrării Centenarului 
Marii Uniri, eveniment istoric de importanţă 
crucială pentru destinul României şi au precedat activităţile 
complexe derulate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, sub 
genericul „Zilele Râmnicului”, pentru marcarea a 630 de ani de la 
prima atestare documentară a oraşului (20 mai 1388), pe vremea 
viteazului voievod Mircea cel Mare. 

Conform tradiţiei, organizatorii celor două evenimente au fost 
Asociaţia Culturală „Curierul de Vâlcea”, întemeiată de ziaristul 
şi scriitorul Ioan Barbu şi Uniunea Scriitorilor din România 
– Filiala Sibiu. Au participat peste 40 de invitaţi din ţară şi din 
străinătate: academicieni, scriitori, poeţi, profesori universitari, 
editori, artişti plastici, muzicieni, reputaţi oameni de cultură, 
reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi municipale, preoţi, 
ziarişti etc. Toţi invitaţii sunt personalităţi marcante şi au fost 
prezentaţi pe parcursul derulării programului. Printre ei s-au aflat 
academicianul Gheorghe Păun, Alex Cetăţeanu (Canada), Osman 
Bozkurt, poet din Turcia, pianista şi compozitoarea Carmen 
Daniela (Germania), profesoara Margareta Labiş, sora poetului 
genial Nicolae Labiş, poetul Nicolae Dan Fruntelată, prof. dr. 
Lilian Zamfiroiu, amabasadorul României în Luxemburg etc.

La deschiderea festivă, care a avut loc pe 10 mai 2018 la 
Grand Hotel Sofianu, o destinaţie turistică selectă, au fost 
prezenţi şi au transmis mesaje de salut prefectul Judeţului 
Vâlcea, Florian Marin, Adrian Mihăilă, reprezentantul Consiliului 
Judeţean Vâlcea, pr. prof. dr. Ștefan Zară, consilier cultural al I.P.S. 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, scriitori şi publicişti din 
ţară şi de peste hotare.

Programul manifestării, bogat, variat şi interesant, alcătuit şi la 
actuala ediţie de Ioan Barbu, Preşedinte de Onoare al cotidianului 
„Curierul de Vâlcea”, a îmbinat în mod armonios, literatura, istoria, 
arta plastică şi muzica, prin evocări istorice şi literare, medalioane 
literare, dezbateri, expuneri, prezentarea unor noutăţi editoriale, 
a unor reviste de valoare, printre care s-au aflat şi cele vâlcene: 
„Rotonda Valahă”, „Martyria”, „Seniorii”, „Cultura Vâlceană”, 
„Povestea vorbii”, „Forum Vâlcean”, vernisajul unor expoziţii de 
pictură, concerte, excursii la Mănăstirea Cozia, unul dintre cele 
mai reprezentative monumente de arhitectură medievală din 
sud-estul Europei, ctitorie a celui mai mare domnitor din Țara 
Românească, Mircea cel Bătrân, care în urmă cu 600 de ani 
a trecut în eternitate şi îşi doarme somnul de veci la Cozia, în 
oraşul viilor – Drăgăşani, întâlniri cu elevi din clasele terminale 
ale Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” şi de la Palatul 
Copiilor Râmnicu Vâlcea, ca să ne rezumăm la câteva exemple. 
Toate activităţile s-au remarcat prin conţinutul lor elevat, prin 
mesajul pe care l-au transmis. Spectacolul festiv „Râmnicul 
nostru – oraş voievodal” a fost o încântare. De un real succes 
s-a bucurat concertul susţinut de Corala  Seminarului Teologic 
„Sfântul Nicolae” şi Formaţia instrumentală a Arhiepiscopiei 
Râmnicului, dirijate de arhid. prof. dr. Codruţ Scurtu, cu 
participarea soţiei sale, soprana Monica Valentina Scurtu, două 

„ROTONDA PLOPILOR APRINȘI” – O MANIFESTARE CULTURALĂ ETALON

talente excepţionale, care au fascinat publicul spectator. O bună 
impresie a produs şi renumita formaţie „Haiducii” din Amărăştii 
Vâlcii, condusă de primarul comunei, Constantin Drăghici. Cu 
acest prilej s-a lansat antologia jubiliară „Râmnic – 630”, scrisă 
sub coordonarea scriitorului Ioan Barbu, cu un Cuvânt înainte 
de Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, tipărită 
anul acesta la Editura „Antim Ivireanul”.

Un loc important în program l-au ocupat Gala Premiilor 
Salonului Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda Plopilor 
Aprinşi” şi Festivalului Cărţii la Râmnic, decernarea Trofeului 
„Cerurile Oltului” pentru poezie, proză scurtă, roman, teatru, 
publicistică şi eseu contemporan, critică şi istorie literară, revistă 
literară, arte plastice, muzică, editură şi bibliotecă, a altor premii 
(Premiul Special al revistelor „Rotonda Valahă” şi „Cervantes” – 
Satu Mare). 

Această manifestare rafinată s-a bucurat de apreciere 
unanimă, Râmnicul, capitala tipografilor – cum a numit-o 
ilustrul savant Nicolae Iorga – devenind şi capitala literelor şi 
artelor. Totodată, participanţii s-au referit, în termeni laudativi, 
la activitatea lui Ioan Barbu, care pe 15 mai 2018 a împlinit 
respectabila vârstă de 80 de ani, iar în luna iunie a.c. aniversează 
55 de ani de la căsătoria cu Silvia Răduţă, actuala doamnă Silvia 
Barbu, care i-a fost alături, cu devotament, pe tot parcursul vieţii. 
Ioan Barbu a primit mesaje de felicitare din toată ţara. În Mesajul 
Înaltpresfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
se apreciază, printre altele, că „Salonul Naţional de Literatură 
şi Artă «Rotonda Plopilor Aprinşi» este un fenomen cultural 
emblematic pentru întreaga Oltenie de sub Munte, iar iniţiatorul 
manifestării, Ioan Barbu, nu este doar un scriitor strălucit al 
Olteniei ci şi un apărător al valorilor Bisericii şi Neamului nostru, 
fiind autorul multor volume de referinţă dedicate Bisericii 
Ortodoxe şi tradiţiilor noastre milenare”. 

Corina Bedreagă de la Biblioteca Judeţeană a prezentat 
un documentar interesant despre viaţa, opera şi activitatea 
prodigioasă a jurnalistului şi scriitorului Ioan Barbu, care s-a 
născut pe 15 mai 1938, într-o zi de duminică, în localitatea 
Corbu din judeţul Olt, străbătută de râul Vedea. Colegii de 
breaslă au reliefat amplu preocupările sale literare. În context 
s-a desfăşurat medalionul literar „Scriitorul Ioan Barbu – 80”, 
prezentat de prof. dr. Ion Predescu, s-a organizat o expoziţie 
cu cărţi ale autorului şi s-a lansat volumul omagial „Ziua când 
înfloresc salcâmii”, antologie alcătuită de prof. Emil Pădureţu, 
moderator fiind scriitorul Mihai Antonescu. Cu acest prilej s-au 
rostit, cu sensibilitate, cuvinte calde, de apreciere şi recunoştinţă. 
Vorbitorii au subliniat că Ioan Barbu este o personalitate 
polivalentă, cu notorietate, cu o biografie impresionantă. Este 
cunoscut în ţară şi în afara fruntariilor ei, ca un senior al culturii, 
un jurnalist şi un scriitor talentat, cu multă imaginaţie, un luptător 
pentru păstrarea şi promovarea valorilor neamului românesc, 

un creator de cultură autentică, un animator cultural pasionat 
şi un ambasador iscusit al culturii noastre pe meridianele lumii. 
Este un maestru al slovei, al cuvântului scris, un veteran al presei 
scrise, pasiunea vieţii lui fiind jurnalismul. Talentul său a fost 
dublat permanent de o muncă asiduă. Întotdeauna i-a plăcut să 
aibă în preajmă oameni de valoare, luminaţi. În Vâlcea este un 
reper cultural, un model, care, pe baza bogatei sale experienţe 
gazetăreşti a contribuit la formarea şi afirmarea multor ziarişti 
tineri, buni profesionişti, care, cu gratitudine, l-au supranumit 
NENEA. Printre aceştia se numără scriitorul Gheorghe 
Smeoreanu, poetul Lucian Avramescu, Iulian Model, fiul său, 
Sorin Alexandru Barbu, Director General al ziarului „Curierul 
de Vâlcea”, Valentin Mateescu, Redactor şef şi alţi redactori 
care au lucrat la „Curierul de Vâlcea”, primul cotidian particular 
din România, fondat la 19 ianuarie 1990, printre întemeietori 
aflându-se şi Ioan Barbu. Totodată este un patriot veritabil care 
pune românismul pe primul loc, dar şi un  proeuropean convins. 
Aşa cum a declarat, deviza lui în viaţă este: „Să nu uităm de ţară, 
de popor şi de neam”. Luptător dârz pentru adevăr şi dreptate, 
este generos, animat permanent de dorinţa de a-şi ajuta semenii, 
de a contribui la binele comun. 

Ca o recunoaştere a valorii şi meritelor sale a fost primit în 
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, este membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Ziariştilor Români, membru de onoare 
al Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada etc. Fiind un om al 
cetăţii, puternic ancorat în viaţa cultural-spirituală şi socială i 
s-au conferit titlurile de Cetăţean de Onoare al Comunei Corbu, 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea. 

În dimineaţa zilei de 15 mai a.c., Arhiepiscopul Râmnicului, 
Î.P.S. Varsanufie, împreună cu un sobor de preoţi, printre care 
s-au aflat părintele Nicolae State-Burluşi, duhovnicul lui Ioan 
Barbu şi Laurenţiu Barbu, au ţinut o slujbă religioasă solemnă, ca 
Dumnezeu să binecuvânteze familia scriitorului.

În ultima zi a programului, Asociaţia Culturală „Curierul de 
Vâlcea” a oferit o masă festivă la Casa Oltenească (patron ing. 
Cornel Barbu), la care au participat membri ai familiei şi rude 
ale lui Ioan Barbu, prieteni, invitaţi din ţară şi de peste hotare, 
printre care s-a aflat şi primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
ing. Mircia Gutău, care a fost înconjurat cu multă căldură, fiind 
apreciată activitatea sa edilitară, de gospodar harnic şi priceput 
al urbei. Au susţinut recitaluri Ion Lupu, solist de muzică populară 
şi Gheorghe Cărbunescu, care a interpretat romanţe.

Participanţii la Salonul Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda 
Plopilor Aprinşi”, o veritabilă familie a creatorilor de frumos, 
realizatorii „Curierului de Vâlcea”, rudele, prietenii, i-au urat lui 
Ioan Barbu, cu afecţiune, din toată inima, multă sănătate, putere 
de muncă şi de creaţie, pentru a putea sluji în continuare, cu 
aceeaşi dăruire, cultura românească, idealurile românilor.

   Cu toată preţuirea, „LA MULȚI ANI!

Petre CICHIRDAN

În circuitul nostru european desfăşurat între 20 mai şi 8 iunie  prin Slovenia, Franţa, Spania, 
Germania, Austria ne-am petrecut clipele de odihnă lecturând această revistă, Nr.2 din 2017, 

şi, fiind profund impresionaţi de tematica abordată, tratarea ei, ne-am străduit să punem pe hârtie 
gândurile pe care le-am avut de fiecare dată când am deschis-o şi citit-o...

   ÎPS Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului: „Icoana-mărturie înomenirii Mântuitorului Hristos” 
deschide seria articolelor din primul capitol „Studia Theologica” în care care remarcăm primele idei 
care fac din această publicaţie un unicat spiritual de mare valoare: „Principala funcţie dogmatică 
a icoanei este aceea că ea mărturiseşte adevărul înomenirii Fiului lui Dumnezeu, cea de-a doua 
Persoană a Sfintei Treimi şi posibilitatea îndumnezeirii omului...”  Iată un prim gest, faptă, semn 
şi însemn, esenţial al omului creştin pe pământ, lucrarea sa prin linie şi culoare, de maximă 
expresivitate, în primul rând (Rubliov) a Sfintei Treimi, şi, mai apoi, a sfintei treimi alcătuită din 
Maică şi prunc, acesta din urmă fiind pentru teodeauna şi Tată şi Fiu; gest, care avea să completeze 
citatul anterior cu „...posibilitatea îndumnezeirii omului ca şi consecinţă a înomenirii Acestuia.” 
Remarcăm de asemenea ideea care descurcă multe din iţele dogmaticii şi aduce lumină în întuneric: 
„Înomenirea Fiului lui Dumnezeu, cuvântul sau Logosul, a avut scop, pe de o parte, scoaterea omului 
din păcatul strămoşesc după căderea lui Adam şi a Evei...” Păcatul nerespectării poruncii de a nu 
gusta din fructul cunoaşterii. Icoana, gest divin, făcută cu mâna de omul cu har şi care îl înzestrează 
pe acesta să deschidă dialogul intim cu Tatăl, este produsul revoluţionar al creştinismului, căci, până 
la ea, Dumnezeu nu putea fi privit în faţă, neexistând fizic (dar nu numai atât, fiind „Rug aprins” 
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şi pârjolind totul, omului îi era interzis să-l privească)! După Înălţarea lui Iisus la ceruri, Dumnezeu 
trăieşte în om iar icoana devine cea mai presus dintre arte; crearea sa devine primul gest-trăire 
primordial din spaţiul spiritual al vieţii omeneşti. În planul doi 
al gestului şi care ţine tot de apariţia creştinismului, şi care este 
subliniat în articolul Înaltului Varsanufie, şi pe care noi l-am 
considerat revoluţionar, apare ideea-adevăr  că Dumnezeu 
este „înomenit” odată cu naşterea Cuvântului, remarcă 
esenţială şi proniatoare alături de cea a proorocului Ioan, şi 
care îl fixează pe Creatorul universului pentru totdeauna în 
om, atât în inimă, cât şi în minte... „Culmea iubirii Lui faţă de 
oameni s-a întâlnit în Maica Lui cu culmea iubirii omeneşti faţă 
de El” O idee-adevăr esenţială a ortodoxiei, slăvirea preaînaltă 
a Maicii Domnului, a femeii mamă, tot un gest al înomenirii 
Domnului nostru Iisus Hristos.

*
Doamne Dumnezeul meu mic şi mare
care mă  ţii pe mâini şi  pe  picioare şi 
care  mă ajuţi să trăiesc,  astăzi  un val 
din  ocean mi-a  luat pământul de sub 
picioare  şi  m-a  răsturnat,  dar Tu nu 
m-ai scăpat din mâinile Tale, rămânând 
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Felix SIMA

Nu ne-am propus să scriem o carte.
Ne-am trimis, din când în când, 

e-mailuri versificate, din nevoia de a comunica 
unul cu celălalt. Aşa cum violoniştii fac exerciţii 
de digitaţie, am digitat şi noi unul cu celălalt.

Am observat, cu timpul, că totul se poate 
aduna într-o carte şi... am propus-o Editurii 
„Antim Ivireanul”.

Artistul plastic Gheorghe DICAN a fost 
receptiv la ideea noastră şi, astfel, ne însoţeşte 
cu digitaţiile lui.

Poeziile... la minut de Doru MOȚOC şi Felix 
SIMA sunt însoţite cu desenele... la minut 
de Gheorghe DICAN - într-o ipostază inedită 
pentru fiecare dintre cei trei autori.

S-au mai făcut asemenea ciudăţenii, credem 
- dar nu strică încă una.

Rămâne la „atitudinea” Dumneavoastră, 
cum veţi judeca acestea, monseniori!

*
Don Felix avea un melc
Ce se învârtea în cerc
Ca să afle, ca să ştie
Ce e aia poezie…
Undeva, pe lângă el,
Creştea şi un ghiocel
Chitit să vestească ţara
Cum că vine primăvara.
Don Felix privea uimit
La peisajul insolit.
El apucase să ştie
Ce e aia poezie…
Și atunci s-a hotărât
Să ne facă viaţa roză
Și l-a tras, pe melc, în poză.
Iar noi – mult ne-am bucurat
De cadoul minunat
Și-admirându-l, pe-ndelete,
Am zis: „Să trăieşti, poete!”

   Doru M. 08. 02. 2014, orele 21,15

*
Frăţioare, să-mi mai scrii
Despre flori şi păpădii…

Ele, iată, sunt destule
Și rotunde, cu rotule…

Puf de păpădii adie
Printre noi, să poţi a scrie…

 Felix S. 1 06 2015   
orele 17, 39

*
Ce poate fi o păpădie?
Cred că puţină lume ştie…
Încât privind-o, eu aş zice,
Iubite prietene Felice,
Că taina păpădiei este
Venind din lumile celeste…

Atât de efemeră pare
Această prea – suavă floare,
De parcă te cuprinde mila
Că nu-i ajunge clorofila
Dar, în făptura ei gingaşă
Se-ascunde-o forţă uriaşă.
Este puterea Frumuseţii
Care dă farmec şi sens vieţii.

De-aceea iubim păpădia:
Că seamănă cu Poezia.

       Doru M. 1. 06. 2015 orele 22,30

* 
În faţă – zările senine.
În spate – norul cel opac.
Simt un copac cum creşte-n mine.
Eu însumi cresc într-un copac,

                  Felix S. 7 06 2015, orele 21,45

*  
Cu un ham de cal 
şi hram
Din grădina 
Lui Adam,
Să rupi florile pe rând,
Alegând şi culegând,
De prin brazde,
De prin gând.

Din dulceaţă şi din fiere –
Tot ce e pentru putere –
Și cu ea – ce ai făcut?
Hai să-o luăm de la-nceput!

Te mai rog să vii aici – 
În grădina cu urzici,
Printre care te furnici!...
Să vedem… ce o să zici!

*
Într-un târziu – apar şi eu
Călătorind sub curcubeu.

Înaintând din an în an,
Am devenit contemporan.

Trăgând, încet, câte un fum,
Nu am ajuns, încă, postum.

F 16 06 2015

*
Măi, Felice, an de an
Îţi devin contemporan
Și mă mir că, nu ştiu cum,

DORU MOȚOC ȘI FELIX SIMA - „POEZIE... LA MINUT”
Încă n-am ajuns… postum.
Acum vreau să-ţi mulţumesc
Pentru gestul prietenesc
Și, la rându-mi, să-ţi urez
Să trăieşti cu-acelaşi crez
Care-ţi zice să slujeşti
Numai îngerii cereşti
Ce-ngână o melodie
Numită şi POEZIE!

D 19 06 2015

*
Vine vara, Doru,
Poartă-ne noroc!
Îţi trimit, din gânduri,
Albe flori de soc.

Să ne facem ceaiuri
În ibric de-argint…
Asta e povestea,
Nici nu ştiu să mint…

Când vom fi-n poiană
Simplu, înierbaţi,
Cine să mai ştie
Că am fost bărbaţi…

 f. 21 06  2015  orele 21, 15

* 
Felice, cum bine ştii
Noi am fost cocoşi de zi
Deşi se aud şi şoapte
Că am fost „cocoşi de noapte”!
Acuma, oricum ar fi,
Trăim doar din nostalgii
Și bem ceaiuri aromate
Să ne spălăm de păcate.
Dar şi-aşa, cu flori de soc,
Suntem Sima şi Moţoc
Care-au fost, cândva, cocoşi
Șturlubateci şi frumoşi.
Dădeam iama prin puicuţe,
Că erau tare drăguţe!
Și-ncă nu ne-a învins frigu,
Avem vână! Cucurigu!

D 21 06 2015 orele 22, 36

întreg şi revenind la mal...
Astăzi mâinile le-am udat în lacrimile
Sfintei  Fecioare  mai  ales  Maică  de 
Domn  la  Grota  izvorului  de aur din 
Lourdes, unde, din  nou, Tu m-ai  inun-
dat cu bunătatea Ta sclipitoare; azi de 
ocean fiind salvat şi dormind în patul 
meu de la Bidart  şi unde m-am trezit 
din  valul de apă dat peste cap, salvat,
şi de Tine, cel din  mine, scăpat...

Doamne Dumnezeul meu mic şi mare 
şi care stai cuibărit în sufletul meu Fă-
mă tare  şi-Ți  mulţumesc  şi Te aştept 
să Fii mereu  alături  de mine, să nu te 
pierd printre mâini  şi picioare, să mă 
scoţi  din capcanele vieţii haine şi să
Fii lângă  mine, să mă ajuţi să trăiesc, 
să mă ridic din greutăţi şi să fiu fericit
că Te am şi te iubesc... 

Doamne Dumnezeul meu mic şi mare 
şi care sălăşuieşti în mine...

        (Csaky E POE, Bayonne, 02 06 18)
*

David Pestroiu-Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Marina”: „Icoana în 
postmodernitate. Noile idolatrii ale lumii de 
azi”... „Separate total de religie (noile tipuri de 
iluminism și umanism n.n) acestea se articulează 
exclusiv în plan secular, ca reacţii violente faţă de 
tradiţionalism şi îmbrăţişare fără rezerve a tot 
ce este nou, cosmopolit, evoluat în plan ştiinţific 
şi tehnologic.” Credem noi, se exagerează rolul 
noilor forme de comunicare: „Chat, Messenger, 
Facebook, Tritter...Whats App”. Acum, în secolul 

XXI, după ce am fost atât de proşti în secolul XX 
să declarăm arta modernistă ca pinten cultural, 
ludicul generalizat-până la douăzeci şi cinci de 
ani, umând ca maturitatea de la optisprezece 
ani să se deplaseze spre patruzeci de ani! 
Tulburător, dar adevărat datorită conceptului 
corect politic...Politicul falsificat, deformat 
de experienţa anterioară în care partidul 
era peste tot şi în toate, a dus după 1990 la 
toate acestea: „Realitatea este convertită în 
imaginea redată prin mijloace tehnice de o 
excepţională claritate (3D, 1-max etc) şi, astfel, 
distorsionată în planul figurat, undeprelucrările 
manipulatorii sunt la ordinea zilei.” Această 
„imagine redată...” este un lucru pozitiv, ţine 
de Pop Art, şi începe imediat după al Doilea 
Război Mondial, continuând cu cuminţenia 
Comenzilor Numerice care ocupă întreg spaţiul 
ocupat de computer...Se întâmplă un lucru 
îngrozitor, politicul falsifică legea şi crează 
două realităţi. Falsurile după 1990 nu rămân 
nepedepsite de chiar Dumnezeul nostru. 
Urmează treizeci de ani de dezechilibru. Însă 
aşa cum Uniunea Europeană a reuşit, parţial, să 
stopeze unele falsuri mai ales produse în statele 
de provenienţă din lagărul comunist, aşa se va 
întâmpla şi cu restul statelor din afara Uniunii... 
„Mulţi oameni, în special tineri, se autoizolează 
în spaţiul virtual creat prin computer...” Dar 
cine i-a pus pe savanţii politicieni ai lumii 
să generalizeze computerul şi să elimine 
stocarea şi prelucrarea informaţiilor scrise?!...
mai ales români, care, după anul 2000, l-au 
generalizat de la clasa I până în Facultate, la 
sate şi oraşe. Da, l-au generalizat pe Dracul 

(computerul şi politicul)! încredinţându-se în 
braţele lui. Încă din 1907 marile personalităţi 
ale culturilor mondiale atrăgeau atenţia asupra 
pericolului ludicului în spaţiul matur, pericolul 
supraproducţiei cu orice preţ, pericolul artei 
moderniste. De exemplu Brâncuşi nu a aderat la 
aceste tendinţe transformate, iute de finanţişti 
escroci, în realităţi! De ce nu s-a acţionat spre 
un învăţământ ponderat (cam cum a fost 
la noi între anii 58-68) în care priceperea şi 
meseria să aibe rolul principal? De ce nu ne-am 
răsculat când apartamentele de stat s-au dat pe 
degeaba locatarilor (1992), aceştia nivelându-
se, aşa cum s-a întâmplat şi cu pensionarii prin 
noua lege şi unică! a pensiilor...şi câte şi mai 
câte, care ne produc astăzi greaţă (doctorate, 
creşterea locurilor de muncă din administraţie, 
sănătate, învăţământ, poliţii-jandarmerie etc.). 
Astăzi sunt tineri care părăsesc Chat, 3D...etc 
şi pleacă în lume să câştige bani acolo unde 
munca nu este o ruşine! Credem, articolul 
acesta despre postmodernism seamănă cu 
apelul academicienilor de anul trecut...prea 
târziu difuzat şi eronat prin atemporalitate. 
În nici un caz „noua idolatrie”, nu seamănă cu 
idolatria din timpul lui David, ci mai de grabă cu 
ateismul secolului XXI care, în mod sigur, nu-l va 
exclude pe Dumnezeu...

Mihaela Palade-Facultatea de Teologie 
ortodoxă „Justinian Marina”: „Nivelele de 
lectură ale icoanei Naşterea Domnului”. Da, 
suntem de acord că pictorii de icoane (în vremea 
lor celebră) au reprezentat Ceea Ce s-a spus şi 
arătat prin Cuvinte, de unde şi faptul că icoana 
este un produs simbolic. Ei reprezintă valoarea 

maximă a ceea ce se caută prin arta desenului 
şi a picturii. Simbolizează Divinitatea, care, cum 
am mai spus, nu s-a arătat omului, deci, conţine 
şi o cantitate de abstract superior!...de unde şi 
valoarea şi vechimea Simbolismului. Cuvântul 
apare după semn şi însemn....

Nicola Xionis-Facultatea de Teologie Univer-
sitatea Naţională şi Kapodistriană din Atena: 
„Învăţător sau pedagog? O abordare teologică a 
rolului de pedagog al teologului”. Ca şi editorul 
revistei remarcăm şi noi inexpresivitatea pedago- 
gului faţă de expresivitatea elevului care trebuie 
să înveţe ceea ce învaţă toţi şi el să rămână diferit 
faţă de ceilalţi pentru a nu rezulta o egalitate în rân- 
dul celor ce trebuie învăţaţi-componenţii comu- 
nităţii... „Legătura dinamică ce se dezvoltă în-tre 
tânăr şi pedagog nu conduce la însuşirea expe- 
rienţei pedagogului, ci la crearea unei noi 
experienţe între cel ce este educat şi Dumnezeu.”

Oana Mădălina Popescu: „Acte normative 
privind viaţa bisericească în Țara Românească 
în secolul al XVIII-lea” Un titlu edificator pentru 
lucrare, la bază, stând pastoralele Episcopilor 
de Râmnic, Inochentie (1731) şi Climent (1743-
1747) care preiau aspecte statornicite de Sf. 
Antim Ivireanul, dar, credem noi, şi din Pravila 
Mică de la Govora...   

Laurenţiu Rădoi: „Fosta Sfântul Maxim 
Brancovici primul episcop al Râmnicului?” 
Reflectăm la această lucrare şi conchidem, fără 
legătură cu revista Martyria, că legătura strânsă, 
medievală,  dintre Serbia şi Ungrovlahia justifică 
prietenia excepţională dintre Iugoslavia şi 
România până în anul 1989.

(Continuare în pag. 11)
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DESPRE ENERgIA ÎNTUNECATĂ: OBSERVAȚII CU URMĂRI NEPREVĂZUTE

COMUNICAT DE PRESA - 3 mai 2018
                                    
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 

Electrica ICPE-CA a obtinut 2 medalii de argint si o diploma speciala 
din partea Federatiei Franceze a Inventatorilor in cadrul Salonului 
International de Inventii de la Geneva, Elvetia, ce s-a desfasurat in 
perioada 11-15 aprilie 2018. Inventia Sistem de aerare a apei pentru 
turbine hidraulice a obtinut medalie de argint si diploma speciala 
din partea Federatiei Franceze a Inventatorilor, iar inventia Jonctiuni 
planare cu gradient functional si procedeu de obtinere a obtinut 
medalie de argint. ICPE-CA, prin cercetarile demarate, se preocupa 
constant sa raspunda provocarilor impuse de noile cerinte economice 
si sociale, astfel incat, prin activitatea sa, sa contribuie la dezvoltarea 
durabila a intregii societati.

Biroul de Presa ICPE-CA

În contextul eforturilor de creştere a vizibilităţii rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică din România pentru 
educarea tineretului către ştiinţă şi ştiinţele inginereşti şi a eforturilor societăţii de a menţine în ţară specialişti de înaltă 

calificare, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naţional 
de Cercetare Știinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS, Bucureşti, Institutul de Sociologie al Academiei 
Române şi Universitatea “Politehnica” Bucureşti, sub patronajul Ministerului Cercetării si Inovării si cu sprijinul BCR, organizează 
workshop-ul internaţional ATRAGEREA TINERILOR CĂTRE ȘTIINȚĂ – DEZIDERAT STRATEGIC AL SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII. 

Workshop-ul face parte din categoria manifestărilor ştiinţifice dedicate conştientizării importanţei atragerii tinerilor către 
domeniul ştiinţific, subliniând: l Politici de motivare/ atragere/ promovare a tinerilor pentru cariera de cercetător şi impactul 
asupra pieţei muncii şi competitivităţii; l Modele şi structuri de formare pentru cercetarea ştiinţifică; l Modele de bune 
practici - povesti de succes în atragerea elevilor către cercetarea ştiinţifică; l Rolul muzeului tehnic în atragerea şi  formarea 
tinerilor către/în domeniul inginerie.  Evenimentul va avea loc în perioada 21-22 iunie 2018, în Bucureşti, la Hotel Ambasador, 
B-dul Magheru nr. 8-10, sector 1, bucurându-se de prezenţa unor prestigioşi reprezentanţi ai unor organisme naţionale şi 
europene reprezentative, dintre care amintim: institute de cercetare, universităţi, centre de cercetare, operatori economici, 
ONG-uri din ţări ca Germania, Turcia, Israel, China, Italia, Franta, Moldova.

Ceremonia de deschidere va avea loc la Hotel Ambasador, joi, 21 iunie 2018, începând cu ora 9.30 AM. Inscrierile la 
eveniment se fac in intervalul orar 8.30-9.30 AM.

    Invitatie workshop international ATRAgEREA TINERILOR CĂTRE STIINTA – DEZIDERAT STRATEgIC AL 
SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII, 21-22 iunie 2018, Bucuresti, Ambasador

Adam JINARU

Fizica secolului 20 a constituit, prin amploarea şi numărul 
descoperirilor sale, o adevarată revoluţie a paradigmelor prin care 
oamenii vedeau lumea. Paradoxurile şi neobişnuitul mecanicii 
cuantice au constituit provocări ce depăşeau bunul simţ, 
punând în discuţie statutul de observator neimplicat, obiectiv, al 
experimentatorului, limitele structurale ale cunoaşterii umane, 
sau raţionalitatea materiei grosiere [1]. Nici cele mai briliante 
minţi, precum Albert Einstein, Louis de Broglie şi David Bohm 
nu au reuşit să se obişnuiască cu noile afinităţi ale realităţii care 
se anunţau la orizont, afirmând că există, pentru fenomenul 
cunoscut sub numele de entanglement (pe care am putea să-l 
traducem prin „co-intricare”, sau „corelare”), variabile pe care 
încă nu le putem observa, variabile ascunse, care să explice 
întreg comportamentul de corelaţie imediată, la distanţe oricât 
de mari, a două particule cuantice.  

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu soluţiile ecuaţiilor teoriei 
generale a relativităţii, care, pe lângă faptul că ofereau o legătură 
de tip continuu între spaţiu, timp şi materie, până atunci complet 
independente, implicau pe deasupra şi întregul univers: acestea 
prezintă imaginea unui univers dinamic, gata să colapseze în 
el însuşi, iniţial, contrar celor mai răspândite idei ale epocii, 
conform cărora universul era static, fără început şi fără sfârşit 
[1]. Iniţial, Einstein însuşi s-a arătat refractar la această ipoteză, 
astfel încât a introdus o constantă în ecuaţiile teoriei generale a 
relativitităţii – constanta cosmologică – pentru a curma efectele  
gravitaţiei, şi a obţine un univers static. 

Odată însă cu dovezile experimentale ale expansiunii 
universului, începând cu observaţiile lui Hubble, ajungându-se 
apoi la concluzia că nu este vorba doar despre o simplă expansiune, 
ci despre una accelerată, această constantă a devenit, la peste 
40 de ani de la moartea lui Albert Einstein, principala ipoteză 
prin care s-ar putea explica energia întunecată, şi care constituie 
modelul standard, larg acceptat, al cosmologiei de astăzi. Aşadar, 
poate ultima încoronare a fizicii acestui secol 20 zbuciumat, este 
descoperirea energiei întunecate, fenomenul încă neelucidat 
care provoacă expansiunea accelarată a universului. Rata sa de 
expansiune, până anul trecut, se credea că este de aproximativ 
67 kilometri/secundă/megaparsec1, însă noi măsurători [2] indică 
o valoare uşor schimbată, de 73 kilometri/secundă/megaparsec, 
care ar putea să detroneze modelul larg acceptat conform căruia 
energia întunecată este constanta cosmologică a lui Einstein. Am 
ajuns deja la subiectul articolului de faţă. Dar să începem prin 
discutarea câtorva caracteristici generale ale energiei întunecate. 
Vom continua cu prezentarea unor experimente care au jucat un 
rol esenţial în descoperirea energiei întunecate, şi, în cele din 
urmă, vom descrie câteva modele care încearcă să o explice. 

Însă, indiferent de model, câteva lucruri sunt clare despre 
energia întunecată. În primul rând, este foarte rarefiată, şi 
foarte uşoară (~10-27 grame/cm3 ), dar deoarece umple  uniform 
imensitatea spaţiului, are impact asupra întregului univers. 
Apoi, nu interacţionează decât antigravitaţional, producând 
expansiunea universului. În plus, deoarece energia întunecată 
este, de o anumită factură, intrinsecă spaţiului, rămâne constantă 
indiferent de volumul spaţiului [3], spre deosebire de materia 
obişnuită, de exemplu, a cărei densitate scade de opt ori, atunci 
când volumul cutiei în care presupunem că s-ar afla, creşte de 
două ori (deoarece densitatea materiei scade cu volumul).  

Din punct de  vedere experimental, una dintre primele metode 

care au oferit indicii asupra faptului că universul ar putea expanda 
într-un mod accelerat, a fost măsurarea anizotropiilor2 fondului 
de radiaţii de microunde  (CMB= Cosmic Microwave Background) 
în 1992, de către satelitul COBE (Cosmic Background Explorer) 
[4]. Metoda se foloseşte de faptul că fondul de radiaţii  păstrează 
caracteristicile universului timpuriu,  iar prin   modelarea unei 
evoluţii corecte, se poate ajunge la distribuţia prezentă a 
anizotropiilor acestei radiaţii fotonice de 3 Kelvin (-270,15 grade 
Celsius).  Însă  cea mai importantă metodă este măsurarea 
luminii venite de la galaxiile îndepărtate, a cărei lungime de undă 
este mult alungită („deplasarea spre roşu”),  datorită apariţiei de 
spaţiu în plus.  Această dovadă a fost atât de convingătoare, în 
1998, încât Saul Perlmutter, Adam G.  Riess şi Brian P. Schmidt  
au fost  răsplătiţi cu premiul Nobel în 2011 [2]. Inspiraţi de 
această evidenţă a unei descoperiri,  satelitul WMAP (Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe) confirmă aceste predicţii, folosind 
metoda anizotropiilor CMB, între 2003-2010, apoi între 2010-
2013 îi urmează satelitul Planck, iar rata de expansiune este fixată 
la 67,3 km/secundă/megaparsec. De atunci însă, măsurătorile 
mai exacte ale deplasării spre roşu ale galaxiilor îndepărtate, 
care iniţial erau în acord cu măsurătorile CMB, dau acum o 
viteză de expansiune de  73,2 km/sec/megaparsec, în dezacord 
cu măsurătorile iniţiale [2]. Această discrepanţă ar putea la fel 
de bine să fie doar o eroare de măsurătoare a fondului CMB 
din partea satelitului Planck, deoarece măsurătorile diferenţei 
nu are o siguranţă care să poată fi atribuită unei descoperiri, 
ci doar unei alerte, deci unei posibile erori experimentale  [5]. 
Colaborarea KiDS (Kilo Degree Survey) foloseşte în schimb altă 
tehnică,  „weak gravitational lensing” (efectul slab de lentilă 
gravitaţională), care măsoară modul în care se curbează lumina 
în jurul concentrărilor nu foarte masive de materie, măsurătoare 
sensibilă la procesul de expansiune a universului [2,5]. Aceasta 
ar putea oferi a treia valoare,  care să lămurească dacă vreunul 
dintre experimentele precedente greşeşte, sau dacă rata de 
expansiune a universului chiar se poate modifica în timp. Odată 
cu perfecţionrea tehnicilor de măsurare a undelor gravitaţionale, 
s-ar putea obţine şi de aici noi măsurători care să poată oferi 
o valoare complet independentă asupra ratei de expansiune a 
universului.  Îndreptându-ne spre modelele prin care se încearcă 
explicarea energiei întunecate, primul model larg acceptat, 
este acela al constantei cosmologice. Aceasta este considerată 
ca fiind, de multe ori, un câmp scalar, adică un câmp cu valori 
specifice în fiecare punct din spaţiu, asemenea unui câmp de 
temperatură dintr-o incintă. Acest câmp rămâne nemodificat 
în spaţiu şi în timp, dacă vorbim despre constanta cosmologică, 

şi poate fi văzut chiar ca o energie a spaţiului. Este cel mai 
simplu model, la îndemână, deoarece reiese în mod simplu 
din ecuaţiile Einstein, prin adăugarea constantei cosmologice, 
şi poate fi corelat cu cealaltă mare teorie a secolului douăzeci, 
care unifică fizica cuantică, cu teoria specială a relativităţii: 
teoria de câmp cuantic a forţelor fundamentale ale universului 
(electromagnetică, nucleară tare şi nucleară slabă), care prezice 
un efect asemănător din partea vidului: expansiunea universului 
[3,6]. Detaliind, energia vidului se datoarează principiului de 
incertitudine timp-energie al lui Heisenberg, conform căruia 
configuraţia minimă a unui câmp cuantic nu poate fi exact 
zero, nici măcar în starea de vid [6]. Deoarece energia are şi 
ea proprietăti gravitaţionale, contribuind la curbarea spaţiu-
timpului, rezultă că această energie a vidului poate contribui la 
expansiunea universului. Acest lucru se poate dovedi cu uşurinţă 
[6].  Problema este că diferenţa dintre constanta cosmologică 
şi energia vidului este de 120 de ordine de mărime (adică o 
diferenţă de 10120de ori!!!), ceea ce nu este doar inadmisibil, ci 
considerat de mulţi ca fiind cea mai mare ruşine a fizicii de până 
acum! Chestiunea este cunoscută sub denumirea de „problema 
constantei cosmologice”. De menţionat că experimentele actuale 
sunt de acord cu această interpretare, că energia întunecată ar 
putea fi echivalată cu constanta cosmologică, în limitele unei 
erori experimentale de 10% (o eroare destul de mare!) [2]. 

Alt model este cel al chintesenței, care constă dintr-un 
câmp scalar variabil în timp, şi cu diferite densităţi în spaţiu. 
Prezice o expansiune mai lentă decât cea prezisă de constanta 
cosmologică, şi poate rezolva problema constantei cosmologice,  
în lumina noilor evidenţe menţionate mai sus. 

Universul este aşadar misterios şi îndepărtat, mai ales 
îndepărtat şî îndepărtându-se! Descoperim, odată cu energia 
întunecată, poate şi un câmp scalar foarte rarefiat, care să o 
explice, şi care nu are efecte aici, pe Pământ, poate tocmai 
datorită faptului că este foarte puţin dens. 

Totuşi nu putem să nu ne întrebăm ce înseamnă toate 
acestea, devenind uşor spirituali.  Dacă tot apare spaţiu în plus în 
mod continuu, odată cu creşterea dimensiunilor universului, ca 
valurile unui ocean, atunci poate că în eternitatea lui Dumnezeu, 
spaţiul nu înseamnă nimic, astfel încât putem spune alături de 
Fericitul Augustin „Iată inima mea, Dumnezeule, iată inima mea, 
de care Te-ai milostivit până şi în străfundurile abisului!” [7]

Mulțumiri d-nei Ligia Nicolescu pentru atenta parcurgere a 
textului și sugestii foarte utile de re-organizarea a acestuia. 

NOTE: 1 un parsec = distanţa pe care o parcurge lumina în 3,2 ani;  2 Ani-
zotropie = distribuţie diferită de radiaţie, pe direcţii diferite

Referințe: [1] „Lumina Celui Nevăzut:deschideri ale  cosmologiei 
către teologia patristică” – emisiune Trinitas (Sorin Mihalache), 07.05. 
2015. Invitat: Adrian Lemeni. https://www.youtube.com/watch?v= 
XsA2YNKd_bg [2] „Dark energy is mutating, with grave consequences 
for the cosmos”, Gilead Amit pentru New Scientist, 6 decembrie, 
2017. https://www.newscientist.com/article/mg23631550-600-dark-
energy-is-mutating-with-grave-consequences-for-the-cosmos/?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter-FB- 
live-promo [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy [4] „Under-
standing the Universe” - Capitolul 9,  Don Lincoln, Fermilab, World Scien- 
tific Publishing, 2004.  [5]  „Is there really a cosmological constant? Or is
dark energy changing with time?” Sabine Hossenfelder https://www. 
forbes.com/sites/startswithabang/2017/05/30/is-there-really-a-cos- 
mological -constant-or- is -dark-energy-changing-with-t ime/ 
#4cde38ca78b5 [6] Constanta cosmologică http;//www.scholarpedia.
org/article/Cosmological_constant.   [7] „Confesiuni”, Sfântul Augustin, 
Editura Nemira, 2000

Expansiunea accelerată a universului. imagine  preluată de pe 
wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dark_Energy.jpg
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Probabil, din cauza unor neînţelegeri la Centrul eparhial, 
sau din dorinţa de a cunoaşte pe Paisie Velicicovschi, 

monahul Rafail trece în Moldova, la anul 1768, devenind ucenicul 
marelui dascăl al monahismului românesc, cum aflăm dintr-o 
însemnare a logofătului Gavriil de la Episcopia Argeşului, făcută 
pe un manuscris ce cuprinde Scrisoarea starețului Athanasie 
către starețul Paisie Velicicovschi: „Această cărticică s-au prescris 
dupre însăşi slova şi iscălitura acestor stareţi, din cuvânt în 
cuvânt, întâi de monahul Rafail de la sfânta Mănăstire Hurezii, 
carele după întâmplare vreun an de zile s-au aflat supt epitasiia 
acestui sfânt stareţ Paisie, fiind Sfinţia Sa venit din Sfetagora la 
sfânta Mănăstire Dragomirna, în Țara Moldovei, unde aflând 
această cărticică de prigonire la ucenicii Sfinţii Sale au luat izvod 
ca să o aibă pentru evlaviia şi neuitarea şi dragostea ce au avut 
către acest sfânt stareţ Paisie, la leatul 7276 <1768> martie”. În 
acelaşi an, copiază Viața Preacuviosului Paisie cel Mare, opera 
Preacuviosului Ioan Colov, precizând că „s-au prescris de Rafail 
monahul, întru folosul celor ce vor ceti”. 

Apoi, monahul  Rafail  copiază  Cuvinte, rugăciuni și învățături 
pentru călugări (1769), culese din operele marilor dascăli ai 
monahismului ortodox, precum şi un Ceaslov; despre ultima, 
citim că „iaste scrisă  de monahul Rafail din Mănăstirea Hurezi şi 
cumpărată de mine, Mihail ieromonahul, igumenul Govorii, şi o 
am dăruit ierodiaconului Paisie, pentru a mea vecinică pomenire. 
Noemvrie 8 dni, 1774”. De asemenea, în 1773, copiază Scara 
Sfântului Ioan Scărarul.

Corector al cărţilor bisericeşti de la Episcopia Râmnicului, ci-tim 
pe o Psaltire: „Tipăritu-s-au această sfântă şi dumnezeiască Psal-
tire, ce se numeşte Cartea Psalmilor, prin osteneala diorhosirii mai 
micului între monaşi Rafail monahul de la sfânta Mănăstire Hurezi”.  
Ales egumen, potrivit autografului său: „1782, la octombrie 2, 
într-o duminică, mi-au venit carte de igumeniia Hurezului. Rafail 
igumenul Hurezului”. În această calitate, va sprijini activitatea 
culturală din mănăstire. Pe un manuscris, din 10 aprilie 1783, 
ce cuprinde Aravicon  mithologhicon, adică Halima, citim că 
este „a lui Rafail igumenul Hurezului, tălmăcită şi scrisă cu a sa 
cheltuială”. De asemenea, la îndemnul său, ierodiaconul Naum 
Râmniceanu copiază, în anul 1785, Capete diverse de Grigorie 
Sinaitul şi Învățătură de Avva Marco, notând la final: „1785, iulie 
18 au luat sfârşit scrierea acestei cărţi, prin osteneala smeritului 
între ierodiaconi Naum din sfânta Mănăstiri Hurezii”, iar în 1787, 
un  Miscelaneu de literatură monahală. Copistul relatează despre 
această carte-manuscris că a fost adusă de la Muntele Athos, dar 
nu era scrisă de „mână aleasă”, iar „cuvintele foarte amestecate”, 
„s-au mai diorthosit pe alocurea (după proasta mea pricepere), 
însă neeşind nicidecum din noima cuvântului… şi s-au prescris 
cu porunca, osârdiia şi cu toată cheltuiala Sfinţii Sale cinstitului 
părinte şi al mieu stareţ, Chirie chir Rafail, năstavnicul nostru, 
de mai micul ucenic  şi nevrednicul între ierodiiaconi Naum, din 
sfânta Mănăstire Hurezii”.

Spre sfârşitul vieţii, ieromonahul Rafail îmbracă marea 
schimă, primind numele de „Roman ieroschimonahul”. Pe un 
manuscris, copiat „de Rafail monahul, întru folosul tuturor celor 
ce vor citi”, scrie: „Dintru ale lui Roman ieroschimonah, ce au fost 
şi igumen ani zece, luni patru. Cărţi scrisă cu mâna sa, multe au 
lăsat sfintei Mănăstiri Hurezii”, iar în altă parte, citim: „Aceasta 
iaste a sfintei Mănăstiri Hurezii, precum o au dat în scris răposatul 
Roman ieroschimonah, ca să-i fie întru pomenire, şi pomenitului 
şi părinţilor neamului lor, acum şi în veci”.

În anul 1767, întâlnim la Mănăstirea Hurezi pe preotul 
Dumitru Râmniceanu, care copiază un Miscelaneu ce cuprinde 
teologie polemică: Predoslovie către uniți şi Istoria lui Petru cel 
Mare; despre ultimul subiect precizează că „s-au scos după limba 
grecească pe limba rumânească de dumnealui Matei Fărcăşanul, 

biv vel şatrar şi s-au găsit acel izvod la Sfânta Episcopie Râmnic, şi 
s-au luat de s-au scris şi de noi, cu porunca şi cu toată cheltuiala 
Sfinţiei Sale Părintelui arh<imandrit> chir Dionisie, egumenul 
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. Popa Dumitru Râmniceanu. 
7275”. Călugărit sub numele de Dionisie, activa aici în anul 1788, 
fiind „Dionisie Eclesiarhul ot Episcopia Craiovii”; atunci copiază 
Întrebări și răspunsuri de Constantin Cantacuzino; el scria în 
plin război austro-turc, potrivit mărturiei sale: „Ocoliţi fiind şi 
împrejuraţi de cumpliţi volintiri nemţeşti, cu foc cumplit ne-au 
ars toate zidurile, bucatele şi altele ale mănăstirii dinprejur, iar 
războiul s-au început şi venirea turcilor în ţară, la anul 1787, 
octombrie (iar unii zic că au fost începutul războiului  la august 
1). Și am scris eu, Dionisie ot Episcopia Craiovii”.

Și în secolul al XIX-lea, la Mănăstirea Hurezi existau copişti 
de manuscrise. Astfel, în anul 1826, „fratele Nicolae”, logofătul 
mănăstirii, copiază un manuscris ce cuprinde fragmente din 
Tâlcul Evangheliilor scrise de Sofronie şi de Teofilact arhiepiscopul 
Bulgariei. Într-o însemnare, logofătul precizează că „această… 
carte, în care spânzură toată legea pravoslavnică… este prescrisă 
aici, în sf<ânta> Mănăstire Hurezu…, cu cheltuiala părintelui chir 
Ioanichie, egumenul aceştii mănăstiri, la leat 1826, prin osteneala 
smeritului între fraţi Nicolae”.     

Mănăstirea Hurezi a dispus şi de una dintre marile bibliotecile 
româneşti din ţară, alcătuită din colecţia ctitorului şi a călugărilor 
cărturari. Grigore Tocilescu a găsit şi a ridicat în anul 1885, 
pentru Muzeul Naţional, 38 de manuscrise şi 393 de cărţi tipărite 
în diferite limbi. Tot aici s-au păstrat vestitele Calendare ale 
domnitorului Constantin Brâncoveanu, pe anii 1693, 1695, 1701 
şi 1703, precum si un frumos Pomelnic.

 Mănăstirea Turnu – 1752. Amplasată la poalele Muntelui 
Cozia, pe malul Oltului, Mănăstirea Turnu continuă o veche 
sihăstrie din secolul al XIV-lea, anterioară ctitoriei lui Mircea 
cel Bătrân de la Cozia, primind numele de la un fost turn masiv, 
construit în secolul al II-lea de legiunile romane, campate în 
Castrul „Arutela”, pe stânca numită „Piscul lui Teofil”.

Documentar, sihăstria apare la începutul secolului al XVII-lea 
în două acte redactate la Cozia de „Gavriil Lotreanu de la Schit”. 
După tradiţie, atunci s-au retras din această mănăstire şase călu-
gări iubitori de viaţă pustnicească, stabilindu-se în peşterile din 
împrejurimi. Odată cu  sporirea numărului lor, şi-au construit o 
bisericuţă de lemn, unde oficiau Sfânta Liturghie şi se împărtăşeau 
cu Sfintele Taine, respectând astfel rânduiala monahală. 

Ajungând mitropolit al Țării Româneşti, fostul egumen cozian 
Varlaam (1663–1665) construieşte aici o bisericuţă din piatră 
şi cărămidă, cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 
întemeind „Schitul de după Turn”, în anul 1676, luând fiinţă o 
aşezare monahală statornică, sub oblăduirea Mănăstirii Cozia.

Nu se cunosc multe date istorice referitoare la începuturile 
acestui Schit. Chiar documentele privind pe ieromonahul Macarie 
– primul egumen – au dispărut. Se ştie că, în timpul războiului 
ruso-turc (1716–1718), armata imperială invadează Schitul, 
provocându-i mari daune. Intrând Oltenia sub administraţia 
austriacă, Schitul Turnu devine independent de Cozia, întrucât se 
afla în altă „ţară”; singurul avantaj a fost construirea şoselei „Via 
Carolina”, între Boiţa şi Călimăneşti, uşurându-i astfel legătura cu 
exteriorul. După pacea de la Belgrad (1739), Schitul Turnu intră 
din nou sub jurisdicţia Coziei, iar monahii îşi refac aşezământul.

În secolul al XVIII-lea, se întâlnesc la Turnu primele preocupări 
culturale. Astfel, în anul 1752, un grămătic face o însemnare, 
pe un manuscris ce cuprinde Învățăturile Sfântului Theodor 
Studitul, precizând că: „Am însemnat eu Constantin grămăticul 
ot Turnu, când am învăţat de la dascălul Arsenie”. Grigorie 

„smeritul şi nevrednicul ieromonah de la sfântul Schit al Cozii 
de după Turn” scria în 1765 Leastvița, adică Scara ce cuprinde 
30 de cazanii pentru  îndreptarea călugărilor și un cuvânt de 
învățătură cătră năstavnic. La finele manuscrisului, citim într-o 
postfaţă că: „Această sfântă şi dumnezeiască carte ce să chiiamă 
Scara, scrisu-s-au prin osteneala smeritului întru ieromonahi 
Grigorie, şi oricine să va întâmpla a ceti pre dânsa, şi va afla 
greşeli, au în cuvinte sau în slove, să nu vă grăbiţi a-m pune în 
ponos, şi îndreptaţi cu duhul blândeţelor, că n-au scris înger, ci 
mână de ţărână, şi minte de om păcătos… Să zică, Dumnezeu 
să iarte pre Grigorie ieromonahul, carele au scris această sfântă 
carte. La anul de la zidirea lumii 7273, iară de la Hristos 1765, 
luna avgust 15 zile. Grigorie ierografos de la sfânta Mănăstire 
Coziia”. În anul 1768, dascălul Hrizea de la Mănăstirea Curtea 
de Argeş copiază Canoanele de umilință către Născătoarea de 
Dumnezeu, ce se cântă la Pavecerniță, care au fost tălmăcite 
„de pe slovenie pre rumânie de cucernicul între ieromonaşi 
chir Macarie Câmpulungeanul”, stabilit acum la Turnu, cum 
precizează copistul: „Precum o am aflat tocmită şi aşezată de 
cucernicul între ieromonahi,  chir  Macarie de la Schitul de  după 
Turn, aşa am urmat şi eu”. 

 Mănăstirea Stânișoara – 1764. Amplasată la poalele 
masivului Cozia, pe teritoriul localităţii Călimăneşti, începuturile 
Mănăstirii Stânişoara – data necunoscută – se leagă de numele 
monahilor Meletie, Neofit şi Isaia, veniţi de la Cozia. Biserica 
zidită de Gheorghe Clucerul (1747), a fost incendiată de turci 
(1788). „Nichifor ieromonah ot Stânişoara” scrie un Miscelaneu 
liturgic (1764), precizând că l-a „scos după slavonie pe rumânie, 
cu toată cheltuiala mea. Și am dat sfintei Mănăstirii Cozii”, iar 
ulterior, „Varlaama monaha ot goriu Cozii, ot schitul Stânişoara” 
a scris o  Psaltichie Greco-română (1840), când învăţa carte la 
Mănăstirea Sinaia-Prahova.

Mănăstirea Dintr-un Lemn – 1783. Situată la 25 km sud de 
oraşul Râmnicu Valcea, în comuna Frânceşti, Mănăstirea Dintr-
un Lemn ar fi luat fiinţă în primele decenii ale secolului al XVI-lea, 
fiind menţionată documentar în anul 1635.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, aici se desfăşura o 
anumită activitate culturală; preotul Matei din  sfânta Mănăstire 
Dintr-un Lemn suportă cheltuielile pentru  scrierea, în anul 1783, 
a Pomelnicului Mănăstirii Dintr-un Lemn, „ca scriindu-se numele 
tuturor celor trecuţi răposaţi, atât şi cei ce să află acum întru 
ticăloasă viiaţă, cât şi cei ce vor fi după aceştea, să să pomenească 
pentru ertarea păcatelor lor. Aprilie 15 dni, 1784. Popa Mateiu al 
sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn”. 

Tot în  această  perioadă  (1784), este menţionată la 
Mănăstirea Dintr-un Lemn Școala mănăstirească, unde învăţau 
numeroşi elevi. Ioan Piuarul Molnar din Sadu –  Sibiu relatează 
că numai din Transilvania învăţau 42 de copii. De asemenea, între 
anii 1819–1846 s-a scris o Psaltichie, în Bucureşti, solicitată de 
„Platonida monahia, stareţa mănăstirii”. 

Mănăstirea Cornetu – 1842. Ctitoria vornicului Mareş Băjescu 
şi a soţiei sale Maria, din anul 1666, Mănăstirea Cornetu este 
amplasată pe şoseaua Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în satul Călineşti. 
Avariată de un incendiu în anul 1808, precum şi în timpul 
Primului Război Mondial (1916–1918), nu păstrează date despre 
vreo activitate culturală. Totuşi, pe un  Miscelaneu, datând din 
secolele XVIII–XIX, găsim o însemnare, făcută de Ioniţă, logofătul 
părintelui Theodosie, în anul 1816 „când am plecat eu la Cornet 
cu cercetătorii”, iar în 1842 o completare a manuscrisului 
Psaltichia greco-română, de Varlaam monah „când mă aflam 
şezător la Schitul Cornetu”.

 Mănăstirea Surpatele – 1859. Mănăstirea Surpatele datează 
de la începutul secolului al XVI-lea, fiind refăcută de boierii 
Buzeşti, în secolul al XVII-lea; o perioadă a fost închisă (1872 
–1935). Stareţa Epiharia  donează în anul 1859 un manuscris ce 
cuprinde Cuvinte pustnicești de Sfântul Isaac Sirul.
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(urmare din pag. 9)
Bogdan Tătaru Cazaban: „Creativitatea 

culturală a creştinismului. O relectură” în care 
citim că creştinismul anulează distanţa dintre 
om şi Dumnezeu faţă de celelalte religii, care o 
măreşte. „Fiul lui Dumnezeu, spunea provocator 
părintele Schmemann a adus o nouă viaţă, nu o 
nouă religie.” Desigur, adăugăm noi Creştinismul 
este cel mai lung imperiu, ca durată, el, nefiind 
bazat pe forţa aurului şi a armelor. Iar Biblia, 
Vechiul şi Noul Testament, este cartea care face 
prezent în universalitate omul în parcursul său 
istoric de la Adam până în prezent.

Dinu Săraru: „Reverberaţia istorică a unei 
ctitorii” („Studia umanitatis”) Autorul romanului 
„Nişte ţărani”  nu pregetă nici de această dată 
să elogieze ţăranul român din rândul căruia s-au 

ridicat atâţia şi atâţia mari oameni...
Dan Ciachir: „Iosif Gafton al Râmnicului” 

relevează tactul şi calitatea de diplomat a 
episcopului Iosif Gafton, care după noi, a fost 
tot aşa de deştept ca Justinian Marina, doar 
că Iosif Gafton s-a limitat doar la episcopat. 
La înmormântarea lui au participat toate 
personalităţile locale de partid şi de stat.

Ioan St Lazăr: „Reflexe antiminiene în 
opera eminesciană” un articol care stimulează 
cititorul la zeci de reflecţii, punând faţă în 
faţă semnul desprins din stema lui Antim 
Ivireanul, cu melcul la început de drum pe 
rază, şi însemnul versurilor din Glossă în care 
raza luminează urmaşii lui Avraam câtă frunză 
şi câtă iarbă, mai mult, cât firele de nisip ale 
pământului...Nouă, în 1986, ni s-a prezentat la 

Cluj, la o sesiune de comunicări ştiinţifice, grafia 
cuvântului om, la români, ca o omidă-vierme 
(omm...) în comparaţie cu grafia om la japonezi: 
fiinţă bipedă care cuprinde soarele între braţe...
ceva asemănător cu )( sau X. Aveam acum să 
descoperim că această grafie, în japoneză, 
există pe una din plăcuţele de la Tărtăria...

În capitolul „Verba patrum” editorul publică 
„Omilia a VIII-a ţinută în faţa poporului în 
Biserica  Fericitei Fecioare Maria, în ziua Naşterii 
Domnului” de Sfântul Grigorie cel Mare (cca 
540-604) în traducerea din limba latină şi note 
de Mihai Grigore.

În antepenultimul capitol „Colloquium” pr. 
Ștefan Zară şi monahul Gherasim Prodromitul 
publică un intreviu cu Arhimandritul Atanasie 
Prodromitul, Stareţ al Schitului Românesc 

Prodromu din Sf Munte Athos.
 Constantin Adamovici: „Ceasul alegerii”-

piesă în trei acte-ocupă spaţiul rezervat rubricii 
„Theatrum”, o piesă care surprinde timpul astral 
al lumii creştine-naşterea ei; când soldatul 
(comandantul garnizoanei din Betleemul Iudeii) 
roman, obişnuit numai cu uciderea pruncilor (a 
câta oară după ieşirea evreilor din Egipt) este 
inundat de iubire şi îşi părăseşte arma-sabia- în 
faţa Pruncului Iisus...Ceasul alegerii!

Andrei Cărpeneanu: „Sfântul” încheie 
această revistă la capitolul „Litterae”-o poveste, 
schiţă, din cel de-al Doilea Război Mondial, 
cu un român rănit la Storojineţ la eliberarea 
Bucovinei de nord, probabil în 1941, după ce 
trupele române au trecut Prutul...O schiţă 
literară care nouă ne-a plăcut foarte mult.



	  

IERARHI ȘI PREOȚI VÂLCENI APĂRĂTORI AI ORTODOXIEI 
ÎN TIMPUL COMUNISMULUI (IV)

  Se spune că într-o lume plină de oameni falși este bine să îndrăznești să fii întotdeauna
                                   sincer și să spui adevărul,  pentru că oamenii cu cap vor aprecia asta. Restul?... 

De „resturi” nu ai nevoie! Și se mai spune că cinstindu-ne valorile,  ne cinstim  pe noi!...        

Eugen PETRESCU

Dumitru Bălaşa (născut la 1 august 1911 în satul Dealu 
Mare, comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea – trecut la cele 

veşnice la 22 decembrie 2002 la Drăgăşani) – supranumit de 
academicianul Florin Constantiniu „Patriarhul istoriografiei 
româneşti“, iar de către discipolii săi „Patriarhul 
de Drăgăşani” (pr. Nicolae State-Burluşi), „Patri- 
arhul culturii româneşti” (prof. Costea Marinoiu), 
„Moşul din Carpaţi” (ing. Dumitru Panu-Misăi-
lescu) sau „Cărturarul Credinţei”, unul dintre cei 
mai de seamă cercetători istorici (tracologi şi 
medievişti) şi preoţi cărturari ai Bisericii Orto-
doxe Române; patriot, apărător al  Bisericii, luptă- 
tor pentru dreptate şi libertate, condamnat la ani 
grei de temniţă pentru convingerile sale demo-
cratice, pătimitor în puşcăriile a trei regimuri 
dictatoriale – carlist, antonescian şi comunist. 
Aceleaşi convingeri le-a transmis şi nepotului său 
de frate – pictorul Sabin Bălaşa care, la rândul 
său, şi-a manifestat public, de mai multe ori, 
nemulţumirea faţă de abuzurile săvârşite de regimul comunist. 

Între 1923-1931, Dumitru Bălaşa a fost elev al Seminarului 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, ca bursier. Aici, 
sub influenţa fratelui său mai mare, Ion Bălaşa, este atras de 
mişcarea socialistă şi activează într-un cerc condus de tipograful 
Alexandru Oiţă; debutează cu poezie în ziarul „Curierul Muncii” 
– publicaţie de orientare socialistă, acesta fiind momentul 
în care ia pentru prima dată contact cu Siguranţa Statului, 
pe considerentul că poezia sa este o formă de manifestare 
împotriva Dinastiei Regale. După acest episod, ca seminarist, 
apoi ca student la teologie, a scris şi publicat o serie de articole în 
diverse reviste precum: „Naţionalul Vâlcii”, „Îndrumarea Vâlcii”, 
„Vasile Alecsandri”, „Seminarium”, „Foi Literare”, „Înfiripări”, 
„Raza Literară” şi „Rămurele”.

În 1932 se căsătoreşte cu Ana (Nicuţa Grecu, fiica învăţătorului 
Preda Grecu din Suteşti – Vâlcea), naşi fiindu-le preotul Petre 
I. Bălaşa de la parohia Suteşti şi Elena, fiica preotului Mihai 
Sacerdoţeanu, sora istoricului Aurelian Sacerdoţeanu, al cărui 
nume îl poartă astăzi Muzeul Judeţean din Râmnicu-Vâlcea. 
În 1934 a fost hirotonit preot de către episcopul Vartolomeu 
Stănescu pe seama parohiei Băleasa-Romanaţi, azi judeţul Olt. 
Între timp a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti 
pe care a absolvit-o în anul 1936.

Începând cu 1932, este colaborator permanent al revistelor 
„Renaşterea”,  „Vatra” şi „Gând şi slovă oltenească” din Craiova, 
devenind astfel un apropiat al sociologului Dimitrie Gusti şi al 
istoricului Constantin S. Nicolăescu-Plopşor. 

În 1938 era membru al partidului legionar „Totul Pentru Țară”, 
constituit în urma dizolvării Gărzii de Fier (în 1933), ulterior 
devenind şef de cuib. După instalarea dictaturii Regelui Carol 
al II-lea, în februarie 1938, şi desfiinţarea tuturor partidelor din 
România, este descoperit în gara Balşi având asupra sa un pachet 
cu 1000 de copii ale scrisorii lui Iuliu Maniu adresate patriarhului 
României Miron Cristea, motiv pentru care este arestat de 
Siguranţă şi, timp trei luni şi o zi, este înschis la Caracal şi Craiova. 
Tot ca urmare a acestui fapt, în primăvara anului 1939 este 
destituit de la parohia Băleasa, arestat şi trimis la Vaslui, apoi 
în Lagărul de la Sadaclia din Basarabia. După eliberare, ajutat 
de bunul său prieten C. S. Nicolăescu-Plopşor, este numit preot 
ajutător la Parohia „Sfântul Nicolae” Ungureni din Craiova, apoi la 
Mofleni, lângă Craiova. Aici este preocupat de istoria Mănăstirii 
Coşuna-Bucovăţ, unde face o serie de cercetări şi descoperiri de 
mare importanţă pentru istoriografia română. În 1940 este preot 
ajutător la parohia „Sfântul Nicolae” Craioviţa şi preot slujitor la 
Mănăstirea Bucovăţul Vechi. 

În 1939, după moartea fondatorului, Corneliu Zelea 
Codreanu, şi după detenţia de la Sadaclia (Basarabia), 
nemulţumit de violenţa unora dintre membrii partidului, 
acesta demisionează din Mişcarea Legionară. Cu toate 
acestea, după rebeliunea legionară din 23 ianuarie 1941, 
părintele Dumitru Bălaşa este din nou arestat, dar la inter- 

venţia bunului său prieten C.S. Nicolăescu-Plopşor 
este eliberat în cursul lunii februarie 1941. 

Ca preot la Parohia „Sfântul Nicolae” Craioviţa 
părintele Dumitru Bălaşa desfăşoară şi o rodnică 
activitate de misionar în Transnistria, iar în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial participă pe 
frontul de răsărit în prima linie, el fiind preot 
căpitan în cadrul Regimentului 11 Călăraşi din 
Arad. Pentru fapte de vitejie a fost decorat cu 
Ordinul „Steaua României” cu spade şi panglică 
de „Virtutea Militară” în grad de ofiţer.

După 23 august 1944 a fost închis de trei 
ori. Astfel, în cursul lunii octombrie 1944 a fost 
arestat la ordinul sovieticilor şi dus în lagărul din 
Craiova unde a stat circa şapte săptămâni, fiind 

eliberat tot în urma intervenţiei prietenului C.S. Nicolaescu-
Plopşor. Dar cea mai lungă şi grea perioadă a fost cea dintre anii 
1959 şi l964 petrecută în închisorile de la Piteşti, Jilava şi Aiud 
(unde i-a întâlnit pe părintele Dumitru Stăniloaie, Radu Gyr şi 
pe Valeriu Anania) şi în lagărele de muncă forţată de la Salcia şi 
Ostrov din Balta Brăilei. Fusese arestat în toamna anului 1959, 
în timp ce funcţiona ca preot la Parohia Creţeni – Vâlcea, încă 
din anul 1948, şi condamnat la 6 ani de detenţie pentru motivul 
că ar fi vrut să-l împuşte pe Gheorghiu-Dej. Cum se obişnuia, 
înainte de eliberare, toţi deţinuţii politici erau obligaţi să dea o 
declaraţie în care să-şi manifeste ataşamentul faţă de regimul 
comunist şi, totodată, că nu cred în Dumnezeu. De apreciat 
faptul că „părintele Dumitru Bălaşa s-a comportat întocmai ca 
mărturisitorii credinţei din epoca marilor persecuţii din primele 
veacuri ale creştinismului” şi când toţi credeau că acesta va 
mărturisi lepădarea sa de Dumnezeu, el a rostit rugăciunea „Tatăl 
Nostru”, în faţa mulţimii de deţinuţi care s-au aşezat în genunchi.

În 1964, la o lună după eliberare, a devenit paroh la Zăvideni-
Vâlcea, unde a slujit până în 1967, apoi, între 1968 şi 1974, anul 
pensionării, a slujit la Catedrala Mitropolitană din Craiova. De 
ştiut faptul că de la eliberarea sa, în 1964 şi până la Revoluţia 
Română din Decembrie 1989, poate şi după aceea, preotul 
Dumitru Bălaşa a fost urmărit în permanenţă de către Securitate. 

După pensionare, părintele Dumitru Bălaşa şi-a continuat 
activitatea de istoric, fiind prezent cu o serie de comunicări 
de specialitate la manifestările culturale organizate în judeţele 
Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. De asemenea, a fost mentorul unei 
noi generaţii de români preocupaţi de istoria şi cultura naţională, 
propovăduind şi încurajând totodată credinţa în Dumnezeu.

Părintele Dumitru Bălaşa a fost co-fondator, alături de 
Constantin Stan Nicolăescu-Plopşor, şi secretar de redacţie al 
revistei „Oltenia” – publicaţie a Institutului de Istorie Naţională, 
filiala Craiova (1940-1946), redactor al revistei „Mitropolia 
Olteniei” (1967-1974), co-fondator şi director al Fundaţiei 
Culturale „Dokiana”, Suteşti, al editurii şi revistei „Dokiana”. De 
asemenea, a fost îngrijitor al Monografiei Județului Dolj”, lucrare 
tipărită în 9 volume (1939-1945), autor şi coautor a peste 20 de 
volume publicate sau rămase în manuscris, autor a sute de studii 
ştiinţifice şi articole de istorie religioasă şi laică. 

De remarcat prietenia trainică a preotului cărturar Dumitru 
Bălaşa cu C.S. Nicolăescu-Plopşor, preoţii Gheorghe Dumitrescu-
Bistriţa şi Alexandru Stănciulescu-Bârda, profesorul universitar 
Dinică Ciobotea, doctorii în istorie Mite Măneanu şi Toma 
Rădulescu, doctorul în filologie Zenovie Cârlugea ş.a.

Pentru meritele pastorale şi istorice deosebite, preotului 
iconom stavrofor Dumitru Bălaşa i-a fost conferită în timpul 
regimului comunist, de către Patriarhul Teoctist (1986-2007), 
Crucea Patriarhală – cea mai înaltă distincţie acordată de 
către Patriarhia Română, iar după 1989 Primăria şi Consiliul 
Local al comunei Suteşti i-au acordat titlul de „Cetăţean de 
Onoare” al comunei Suteşti, judeţul Vâlcea. În semn de aleasă 
preţuire, începând cu anul 2003, în judeţul Vâlcea este organizat 
Memorialul „Pr. Dumitru Bălaşa – «Patriarhul de Drăgăşani»”. De 
asemenea, din respect pentru sacrificiul în puşcăriile comuniste 
şi pe linia frontului antisovietic, pentru meritele sale de excepţie 
pe linia cercetării istorice, a cinstirii memoriei eroilor şi martirilor 
neamului, în 2010 (oficial din 2011), la iniţiativa istoricului Eugen 
Petrescu a luat fiinţă Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru 
Bălaşa” – divizie de cercetare cu sediul la Râmnicu-Vâlcea, 
subordonată Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Un triunghi al valorilor Ortodoxiei româneşti 
în județul Vâlcea

Sigur că numărul vâlcenilor care au apărat Biserica în timpul 
regimului comunist a fost mult mai mare, dar i-am ales pe cei 
cinci ierarhi şi preoţi dintr-un motiv pe care voi încerca să-l explic 
în câteva cuvinte. Interesant de observat că unind prin trei linii 
drepte localităţile în care s-au născut aceştia (preotul Dumitru 
Bălaşa – comuna Guşoeni, satul Dealu Mare; mitropolitul Efrem 
Enăcescu-Tighineanul – comuna Măciuca, satul Măciuceni; 
patriarhul Justinian Marina – comuna Stăneşti, satul Sueşti; 
mitropolitul Bartolomeu Anania – comuna Glăvile, satul Glăvile; 
preotul Gheorghe Petre-Govora – comuna Orleşti, satul Orleşti), 
rezultă un triunghi isoscel cu unghiurile de bază în satele Dealu 
Mare şi Orleşti, iar unghiul opus, adică înălţimea, în satul 
Sueşti, acolo unde s-a născut, aşa cum am văzut, patriarhul 
Justinian Marina. Constatăm că acest triunghi are la bază doi 
preoţi de mir, istorici şi cărturari vestiţi, adevărate pietre de 
temelie ale Bisericii Ortodoxe Române: preotul Dumitru Bălaşa 
şi preotul Gheorghe Petre-Govora; între bază şi vârf are ca 
stâlpi de rezistenţă doi mitropoliţi: pe latura de sud-vest se 
află mitropolitul Efrem Enăcescu-Tighineanul, iar pe latura de 
nord-vest se află mitropolitul Bartolomeu Anania; la vârf se află 
patriarhul Justinian Marina – întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
Române.

Întâmplător sau nu, constatarea mea corespunde cu 
realitatea. Avem la bază doi preoţi de mir, la mijloc doi mitropoliţi 
şi, la vârf, un patriarh. Putem spune că în triunghiul acesta, care 
cuprinde perimetrul „Guşoeni – Măciuca – Stăneşti – Glăvile – 
Orleşti” avem întreaga Biserică: baza, miezul şi vârful ierarhiei 
Bisericii Ortodoxe Române25. 

Patriarhul Justinian Marina
(Stăneşti)

        
Mitropolitul Efrem Enăcescu    Mitropolitul Bartolomeu     
                (Măciuca)                                          Anania (Glăvile)

Preotul Dumitru Bălaşa                                    Preotul Gheorghe   
             (Guşoeni)             Petre-Govora (Orleşti)

   NOTA: Referinţele bibliografice se află la redacţia Cultura 
vâlceană şi pot fi consultate oricând...

Note bibliografice:
*În 2011 am fost invitat să particip cu o comunicare la Simpozionul „110 ani 
de la naşterea Patriarhului Justinian Marina”, eveniment cultural-comemorativ 
organizat în ziua de 21 februarie la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
iar în ziua de 25 martie la medalionul comemorativ şi literar dedicat scriitorului 
şi ierarhului Bartolomeu Anania desfăşurat la Salina Ocnele-Mari, sub genericul 
„Academia de sub pământ”, titlul acesteia fiind „Triunghiul valorilor Ortodoxiei 
Româneşti”, publicată ulterior în volumele: Bartolomeu Anania – evocări, Editura 
Petrescu, 2011, p. 62-71 şi Patriarhul Justinian Marina și locurile natale, Editura 
Fortuna, 2011, p. 108-115 şi în revista Constelații Diamantine, anul II, nr. 5 (9) 
2011, p. 43-45. Legat de acest aspect fac precizarea că prezentul studiu este 
construit pe structura comunicării „Triunghiul valorilor Ortodoxiei Româneşti”, 
dar într-o formă extinsă.
1 Czeslaw Milosz, The Captive Mind, Vintage, 1990. 2 Ibidem. 3 Pr. prof. dr. 
Ioan Dură, „Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române”, în revista „Memoria.ro”, 
publicaţie a gândirii arestate (http://revista.memoria.ro/?location=view_
article&id=839). 4 Christopher Hitchens, God Is Not Great, p. 246. 5 Adriana 
Oprea-Popescu, Primul preot ortodox „Drept între po-poare”: http://jurnalul.ro/
campaniile-jurnalul/viata-mea-e-un-roman/primul-preot-ortodox-drept-intre-
popoare-64967.html. 6 Conform preotului Ioan Dură, care îl citează pe Mihai 
Urzică – arhitect, teolog, filosof şi eseist creştin. Vezi: http://revista.memoria.
ro/?location=view_article&id=839. 7 Enciclopedia Județului Vâlcea, Râmnicu-
Vâlcea, Editura Fortuna, 2010, p. 820. 8 http://jurnalul.ro/scinteia/istoria-
comunismului/patriarhul-rosu-sau-salvatorul-bisericii-94773.html. 9 Adrian 
Marinescu, Preotul Dumitru Bălașa, un  om, o istorie, în „Vestitorul Ortodoxiei”, 
VIII, nr. 163, 1-15 sept. 1996, p. 2. 10 Pr. Ioan Dură, op. cit. 11 Conform preotului 
Ioan Dură, care îl citează pe profesorul Paul Teodorescu. Vezi: http://revista.
memoria.ro/?location=view_article&id=839. 12 Gheorghe Vasilescu, Justinian 
Marina, un apostol al Bisericii și al neamului românesc, în „Almanah bisericesc”, 
Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, 2001; http://www.manastirearaduvoda.ro/
ctitori/justinian-marina. 13 Ibidem. 14 http://basilica.ro/2017-anul-omagial-al-
sfintelor-icoane-al-iconarilor-si-al-pictorilor-bisericesti- 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 
Ibidem. 18 Petre Popa, Efrem Enăcescu, fiu de țăran din Măciuca, județul Vâlcea, 
Mitropolit al Basarabiei, în „Studii vâlcene”, serie nouă, nr. II (IX), 2006, p. 355-
370. 19 Ibidem. 20 http://radiorenasterea.ro/memorialul-bartolomeu-valeriu-
anania-la-ramnicu-valcea/. 21 Adriana Oprea-Popescu, op. cit.  22 Ibidem. 23 
Claudia Stanciu, Părintele Petre Gheorghe-Govora a fost desemnat cetățean de 
onoare al județului Vâlcea, în „Viaţa Vâlcii”, 30 iunie 2010. 24 Talmud – carte 
religioasă iudaică ce consemnează întreaga tradiţie cultă, srisă între secolele 
III î.Hr. şi V d.Hr. (un comentariu şi o dezvoltare dogmatică a literaturii clasice 
a Vechiului Testament sub raport religios, legislativ, literar şi istoric, în spiritul 
preceptelor religiei mozaice).  25 Triunghiul valorilor Ortodoxiei Românești, 
comunicare prezentată în ziua de 21 februarie 2011, la Simpozionul „110 ani 
de la nașterea Patriarhului Justinian Marina”, eveniment cultural-comemorativ 
organizat la Arhiepiscopia Râmnicului; comunicare prezentată cu prilejul 
medalionului comemorativ şi literar dedicat scriitorului şi ierarhului Bartolomeu 
Anania, desfăşurat la 25 martie 2011, la Salina Ocnele Mari; publicat în volumul 
Bartolomeu Anania – evocări, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2011, p. 62-71; 
în Constelații Diamantine, anul II, nr. 5 (9) 2011, p. 43-45; în Patriarhul Justinian 
Marina și locurile natale, Râmnicu-Vâlcea, Editura Fortuna, 2011, p. 108-115.Slujba de pomenire a lui Dumitru bălașa
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Marian PĂTRAȘCU

(urmare din numărul 145, aprilie 2018)

Altădată ne-am inşirat împrejurul unui 
cuptor electric, iar în faţa fiecăruia din-

tre noi erau două vase de inox înfundate în acel 
cuptor, unul cu sos dulce, celălalt cu sos iute; 
tot în faţa fecăruia dintre noi erau înşirate mai 
multe boluri cu bucăţi mici de carne diversă; pui, 
porc, vită, peşte, raci, scoici, melci etc. Cum se 
mânca? Se punea carnea din fiecare bol în sosul 
la alegere şi după mai puţin de 10 minute se 
scotea şi se mânca. La urmă de tot, după ce prin 
sosurile respective trecuseră toate cărnurile 
acelea, se mânca şi supa rezultată în acele 
sosuri şi care era o bunătate! Am mai remarcat 
o supă excelentă din… boabe de porumb în 
lapte (chinezii conservă prin congelare aceste 
boabe pentru a le putea folosi tot anul). 

De multe ori totul se pregătea în faţa 
noastră, după ce ni se prezenta ceea ce urma 
a fi gătit pentru a ne convinge că totul este 
proaspăt. Dacă ni se servea peşte, trebuia mai 
întâi să mergem la un bazin şi să ne alegem 
unul viu, care urma a fi pregătit. Delicatese 
deosebite, pentru mine cel puţin, au fost racii, 
scoicile şi tulpinile verzi de ţelină îmbăiate în 
ulei fierbinte, cu diferite alte mirodenii. Am 
constatat că chinezii sunt mari consumatori de 
varză. Am văzut munţi de varză care urmau să 
fie puşi la murat în nişte putini uriaşe, o varză 
cum nu mai văzsem până atunci: de formă 
elipsoidală, mai groasă spre cotor şi mai subţire 
către vârf, dar şi de dimensiuni uriaşe, cam cât 
vreo 3-4 mari, de-ale noastre.     

Odată am luat prânzul la o cabană montană, 
iar cei de acolo s-au chinuit un sfert de oră să-
mi găsească o furculiţă, fiindcă eu nu puteam 
mânca cu beţe. Încă o curiozitate: la o masă se 
servesc foarte multe feluri de mâncare, este 
drept în boluri mici, dar dacă mănânci câteva 
zeci de boluri din acelea… îţi ajunge pentru 
trei zile! De obicei, acele boluri trec prin faţa 
consumatorului pe o masă circulară, care se 
învârteşte prin faţa sa cu viteză foarte mică. 
Chiar şi aşa, ni se întâmpla să nu putem gusta din 
toate felurile, căci, după un timp, ele erau luate 
şi înlocuite cu altele. Altădată, am însărcinat-o 
pe doamna Creangă să numere toate felurile de 
mâncare care se tot perindau prin faţa noatră. 
După un timp, o aud că-mi spune:

– Domnu’ Pătraşcu: douăzeci şi două! Gata 

ÎNTÂMPLĂRI POST-REVOLUȚIONARE: APUCĂTURI VECHI LA VREMURI NOI (VIII)
nu mai număr că o să rămân nemâncată dacă o 
ţin  tot aşa!         

Urcând pe munte, spre acea cabană, 
deodată am văzut în stânga mea, coborând 
pe o potecă abruptă, cu grohotiş pe margini, 
un bătrân chinez, cu o barbă alba ca zăpada 
şi lungă până aproape de genunchi, îmbrăcat 
într-un fel de cămeşoi alb, larg şi lung până la 
călcâie, parcă-L vedeam aievea pe Dumnezeu! 
Și atunci mi-am amintit de prietenul meu, 
Dumitru Panu-Misăilescu, cel care susţinea că 
numai ortodocşii se pot mântui, ceilalţi merg 
toţi în focul cel veşnic, iar pe această temă 
ne ciondănaem ore întregi. Cum adică? Dacă 
acel bătrân s-a născut budist, era el vinovat că 
nu era ortodox? Și dacă acel bătrân, n-a făcut 
niciun rău în viaţa lui (nu ştiu de unde răsărise, 
am mers vreo trei ore de la poalele unui munte 
până la cabană fără să întâlnim ţipenie de om, 
darămite vreo aşezare omenească!), tot în focul 
cel veşnic merge după moarte?! 

La dineul oficial de la Weifang, am stat 
lângă directorul general al marelui combinat 
chimic din acea mică localitate cu 3 milioane 
de locuitori. La un moment dat, ni s-a servit o 
friptură foarte gustoasă. După ce am terminat-o 
de mâncat, domnul Chen Huasen mă întreabă, 
desigur, în engleză:

– Spuneţi-mi vă rog, v-a plăcut?
– Da, foarte mult, mulţumesc!
– A fost friptură de şarpe!
– Nicio problemă, a fost savuroasă chiar.
– Știţi, v-am întrebat fiindcă mulţi oaspeţi 

din afara Chinei sunt oripilaţi după ce aud ce au 
mâncat.

În Qingdao am dat într-o duminică peste o 
nuntă. Nu mică mi-a fost mirarea să văd că şi 
mirele şi mireasa erau îmbrăcaţi la fel ca la noi, 
ea în alb (şi doar albul este semn de doliu la 
chinezi), el în costum negru; şi tot ca la noi erau 
urmaţi de lăutari şi de un alai care chiuia şi juca. 
Văzându-ne străini, echivalentul stolnicarilor 
de la noi, îmbrăcaţi ca nişte saltimbanci, ne-
au dat să bem vin de orez din nişte butelcuţe, 
echivalentul ploştilor de la noi. Am aflat însă că 
mirii şi nuntaşii aceia erau catolici.

De la Beijing la Weifang, am călătorit cu un 
tren de noapte, în cuşete de dormit. Doamna 
Zhong Yongping, cea care ne-a însoţit tot 
timpul, fiindu-ne translatoare, ne-a cumpărat 
de la vagonul restaurant pui în aspic foarte bun. 
Am ajuns în Weifang la ora 4:00 şi deja în faţa 
gării ne şi aştepta un microbuz care ne-a dus 

la un hotel impresionant: un turn circular din 
oţel şi sticlă, foarte înalt şi ale cărui etaje nici nu 
puteau fi numărate din exterior; hotelul avea în 
mijloc o fântână arteziană foarte frumoasă, al 
cărei jet central se înălţa până la ultimul etaj. 
Înainte de cina din acea primă zi acolo, ne-am 
urcat (cu liftul, evident!) deasupra acelui etaj 
pentru a privi aceea fântână impresionantă. 
Noroc că balustrada avea o înălţime de 1,5 m, 
iar deasupra acelui hău era montat un clopot 
imens din plasă de sârmă, foarte subţire, dar 
şi foarte rezistentă, fiindcă, primul instinct pe 
care l-am avut, privid în jos, a fost să încalec 
balustrada şi să mă arunc în hău…

Din Weifang la Qingdao am călătorit cu micro- 
buzul. Am remarcat pe drum ferme de creş- 
tere a câinilor. Doamna Yongping ne-a spus că ei 
nu mănâncă o astfel de carne şi că erau crescuţi 
pentru a fi exportaţi în Coreea; n-am mai 
întrebat în care, dar am bănuit că în ambele.

În timpul şederii în Weifang am fost duşi 
pe o mica insulă turistică, Tsang Tao se chema, 
unde am luat masa de prânz, serviţi find de 
un personal de trei ori mai numeros decât 
noi şi deosebit de entuziast şi de primitor. Am 
navigat pe Marea Bò, aşa-i spun chinezii Mării 
Galbene. La dus ne-am urcat pe un vas de mici 
dimensiuni, supraaglomerat, cabina era tixită 
de lume, căpitanul acelui sicriu plutitor striga 
tot timpul şi făcea disperat semne cu braţul să 
se dea lumea din faţa lui la oparte ca să vadă 
pe unde naiba merge. Doamnele s-au înghesuit 
cum au putut în acea cabină, am înţeles că şi 
sub punte era plin de lume, dar eu şi domnul 
Sever Șerban abia am apucat să ne înghesuim 
afară, pe o latură a vasului, sprijinindu-ne 
picioarele pe o margine îngustă şi ţinându-ne cu 
mâninile de o bară de alamă sub forma literei 
U în jurul cabinei şi care se prelungea până la 
pupa, vasul neavând niciun fel de balustrade 
pe margine. Cum marea era foarte agitată, iar 
vasul se tot bălăngănea în toate părţile, mai mai 
să se răstoarne, am avut mare noroc că nu am 
căzut în apă. Abia după ce am simţit pământul 
sub picioare ni s-a făcut frică de ce putea să ni 
se întâmple! 

Când ne-am întors însă, ne-am îmbarcat pe 
un feribot uriaş, sub punte intrau şiruri paralele 
de maşini, iar pe punte era un salon imens cu 
scaune şi un restaurant. Eu şi domnul Șerban am 
preferat să stăm mai mult pe afară, admirând 
Marea Bò. La un moment dat, îndepărtându-
mă puţin de dânsul, s-a apropiat de mine un 

domn elegant, destul de tânăr, deşi la chinezi 
este foarte greu să-ţi dai seama de vârsta lor, 
care a intrat în vorbă cu mine în engleză.

– Bună ziua!
– Bună ziua!
– Îmi permiteţi să stau puţin de vorbă cu 

dumneavoastră?
– Da, cum să nu, cu mare plăcere!
– De unde sunteţi?
– Din România.
– Aaa, aveţi o ţară mică dar frumoasă!
– De unde ştiţi? Aţi fost în România?
– A, nu, doar din ce-am citit… Și, cu ce 

treburi prin China?
– Suntem o delegaţie de cercetători chimişti 

într-un schimb de experienţă.
– Da? Foarte bine! Cum v-aţi simţit până 

acum?
– Foarte bine, aveţi o bucătărie excelentă 

şi lumea este extrem de amabilă şi plină de 
solicitudine!

– Mă bucur să aud asta!  
Dar, după o pauză de respiraţie, numai ce-l 

aud că mă întreabă:
– Spuneţi-mi, vă rog, ce aveţi dumneavoastră 

cu maghiarii?
Am rămas perplex: un chinez să mă întreba 

aşa ceva la el acasă? Mi-a picat pe loc fisa: omul 
era de la serviciile secrete!

– Noi n-avem nimic cu ei! Ei au ce au cu noi! 
Și, în câteva cuvinte, cât am putut şi cum 

am putut, i-am explicat chinezului problema 
maghiară. Ne-am despărţit amical, strângându-
ne mâinile.

După ce i-am povestit domnului Sever 
Șerban ce am discutat cu chinezul, l-am 
întrebat de ce nu ni s-a alăturat, ba, dimpotrivă 
se depărtase şi privea aiurea, doar din când în 
când aruncându-ne câte o privire piezişă.

– Măi, Pătraşcule, în asemenea situaţii este 
bine să nu mai fie de faţă şi o a treia persoană – 
mi-a răspuns dânsul.

Ulterior avea să vină confirmarea 
presupunerii mele şi a spuselor domnului Sever 
Șerban. A doua zi după ce ne-am întors în 
Beijing, doamna Creangă ne-a povestit lividă ce 
i se întâmplase în seara precedentă: i s-a plâns 
colegei de cameră că are o durere cumplită de 
cap, iar peste numai zece minute s-au trezit în 
cameră cu un chinezoi care avea pe o tavă ceai 
proaspăt, fierbinte şi un flacon cu pastile contra 
migrenelor…  

(Continuare în nr. viitor)

FLORILE DE PE CÂMPIA BOIANULUI, COPIII CENTRULUI BUCOVINEAN...CERNĂUȚI
(urmare din pag.5)

Pe Iurie Levcic l-am cunoscut mai bine la emisiunea ‘’Cântare 
Cărţii’’ pe care o coordonez la televiziunea Etalon. Este un om 
extrem de plăcut, sociabil, inteligent şi, mai ales, iubitor de 
folclor, de traditie, de România şi de limba română. Despre 
activitatea sa cultural-artistică din Cernăuţi s-ar putea scrie 
mult, realizările copiilor pe care cu multă dragoste şi pricepere 
îi formează au depăşit de mult graniţele Ucrainei. Iurie Levcic 
este iniţiatorul a două festivaluri care promovează tinere talente 
şi viitoare speranţe din rândul copiilor şi tinerilor, respectiv 
“Vise printre stele” (festival de muzică uşoară) şi “În grădina cu 
flori multe“(festival de muzică populară).Copiii sunt cele mai 
sensibile şi frumoase fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să 
simtă, să dăruiască. Copiii sunt expresia raţiunii sănătoase, a 
inimii pline de bunătate şi a voinţei pline de iubire jertfelnică.
Copiii reprezintă roua dimineţii unui popor, viitorul unei naţiuni. 
Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune şi dăruire, domnul Iurie 
Levcic alături de colegii domniei sale transmit copiilor dragostea 
şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc, 
pentru istoria neamului românesc. Impresionată de aceşti tineri 
talentaţi şi frumoşi am venit să le fiu aproape la un moment 
frumos şi important din cariera lor artistică.  

Astfel în preajma zilelor comemorării poetului nostru 
nepereche Mihai Eminescu, la Cernăuţi a avut loc  inaugurarea 
noului sediu al Şcolii Populare de Arte şi Civilizaţie Românească 
„Ciprian Porumbescu” a Centrului Bucovinean de Artă pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti 
Cernăuţi. Conform tradiţiei creştine, noua încăpere a Școlii 
a fost sfinţită de un sobor de preoţi. Unele din sfintele stihuri 
au fost cântate de micuţii discipoli ai şcolii de arte, secţiunea 
canto popular. Şcoala Populară de Arte desfăşoară o activitate 
rodnică în ceea ce priveşte completarea lipsei de informaţii 
despre istoria şi cultura tradiţională românească a nordului 
Bucovinei, nordului Basarabiei şi Ținutului Herţa, valorificând 
tezaurul muzical-folcloric autohton în rândul tineretului, 
contribuie la stabilirea cooperării optime între Asociaţiile 
culturale româneşti, prin crearea 
unui spaţiu veridic şi argumentat 
al culturii autentice româneşti. 
Directorul Școlii Populare de Artă 
şi Civilizaţie Românească „Ciprian 
Porumbescu” din Cernăuţi, 
domnul Iurie Levcic susţine că 
acesta este un proiect inedit 
pentru Ucraina, un proiect pe care 
Centrul îl implementează pe bază 
de voluntariat, începând cu luna 
octombrie 2014. În prezent la Şcoala de Arte sunt 137 de copii 
din şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi. În noua şi spaţioasa 
sală s-au strâns numeroşi oameni de cultură.

    Un moment foarte plăcut, a fost semnarea actului de 
înfrăţire a două comunităţi din Ucraina şi România. Este vorba 

despre comunitatea teritorială unită Ostriţa, 
raionul Herţa, regiunea Cernăuţi-Ucraina-
reprezentată de primarul Vasile Țurcan, şi comuna 
Costeşti din judeţul Vâlcea, România, reprezentată 
de primarul Marius Toma Peştereanu. Cu această 
ocazie am donat din partea Bibliotecii Judeţene 
‘’Antim Ivireanul’’ Vâlcea lucrarea ‘’Clipe de iubire 

pentru cei uitaţi’’.
    Ziua s-a încheiat cu un frumos program artistic prezentat de 

formaţia artistică ‘’Floricica’’ din Costeşti coordonată de doamna 
Floricica Mândreci şi tineri interpreţi de muzică populară din 
zona Herţa coordonaţi de domnul Iurie Levcic. 



MOȘNEANUL DE LA COZIA
Să ne amintim de „Fratele Dumitru”, 

plecat la Domnul, acum 7 ani!
Mihai SPORIŞ

Panu Misăilescu Dumitru, cel care, pentru 
felul său de-a fi - moşnean de tradiţie 

şi apropiat obştilor monastice!- va fi devenit 
pentru toţi „Fratele Dumitru”, ne va fi lăsat în 
lumea de dincoace, când în 3 iulie 2011, va fi 
plecat la Domnul, sălăşluindu-şi veşnicia în 
cimitirul de lângă Bolniţa mănăstirii Cozia. 
Totul părea rostuit dinainte. Eroică i-a fost, şi 
năbădăioasă foarte, trecerea prin lume, aşa 
cum pare zuciumul Oltului prin defileul dintre 
munţii săi de obârşie. O luptă continuă cu sine, 
cu lumea potrivnică şi apoi căutarea mântuirii 
cu smerenie şi ascultări şi cu singura temere pe 
care o avea, doar faţă de Dumnezeu. Ucenic, în 
preajma pr. Dumitru Bălaşa, cu spiritul neostoit 
al cercetătorului, cu o tenacitate a fervorii dusă 
la extrem, nu şi-a impus nicio limită în credinţa 
sa. Luptător pentru cauza oamenilor, uneori 
chiar împotriva voinţei acestora, a dus lupta sa 
pe toate fronturile. Nu încercăm o portretizare, 
ca o judecată subiectivă, vom încerca să-l 
arătăm pe cel sălăşluit la Cozia, prin faptele 
sale şi prin intersecţia traiectorilor noastre cu 
punctul lor comun.

În anul 2011, în cartea dedicată centenarului 
naşterii, pr. Dumitru Bălaşa (Centenar Pr. 
Dumitru Bălaşa (1911-2011)- mărturii inedite, 
Editura PETRESCU, 2011) mărturiseam, la 
p.147-154, despre Dan (numele mic al lui 
Dumitru!) : „… O viaţă ca o Golgotă, considerată 
neterminată de preotul Ion Marinescu, dusă 
în curgere năvalnică, potolită doar arar în faţa 
altarelor, semn că cel devenit Dan (în copilărie 
fiind … Dănuţ! s n.) nu se mai temea decât 
de Dumnezeu, Cel ce-I va fi poruncit iubirea 
necondiţionată a oamenilor”; „… dacul din 
Carpaţi şi ucenic (pr. Bălaşa),… , apărător al 
valorilor româneşti şi trăitor profund al credinţei 
strămoşeşti…”; „… cunoaşterea academică îi va 
fi fortificat spiritul înnăscut al cercetătorului, 
nu tocmai comod celor potrivnici. Îl vom afla 
repede în zona unor cercetări, spunea el, 
inspirate de Dumnezeu după post și rugăciune.  
Numele unor oameni din preajmă ne pot ilustra 
această deschidere către un anume domeniu 
al cercetării: Ioan Mânzatu, Silvia Păun, Gabriel 
Năstase, Constantin Galeriu, Geo Stroe, 
Dumitru Bălaşa... ”

Crucea trecătorului Dumitru Panu-
Misăilescu priveşte spre înaltul Coziei. Acolo, în 
1999, chiar pe Ciuha Mare a fost sfinţită o cruce 
tricoloră, „Cheia Biruinţei”, semn al biruinţei 
neamului românesc. Locul fusese sfinţit, în 
14 septembrie 1997, de pr. Dumitru Bălaşa, 
după ce se oficiase liturghia la mănăstirea 
Turnu. Sfinţirea s-a făcut de către un sobor de 

preoţi sub nemijlocita prezenţă a episcopului 
Gherasim Cristea. Era darul cel mare, din munca 
sa de cercetător, făcut neamului românesc. Ce 
luptă a mai dus cu autorităţile Parcului Naţional 
Cozia, pentru altă ctitorie a sa: „Paraclisul 
Candela Luminii”, ridicată în 2002 şi sfinţită 
de PS Gherasim Cristea, în 2003. După multă 
cheltuială de resurse, conciliere cu autorităţile 
- care s-au încredinţat greu asupra lipsei 
impactului asupra mediului!- în 9 septembrie 
2003, pe Muntele Sălbatic, în vecinătatea 
Mănăstirii Stânişoara, se sfinţea …Candela, cu 
hramul Naşterii Maicii Domnului.

S-a potrivit locul veciei acolo unde Oltul iese 
din defileu şi altarul de rugăciune a fost demult 
rostuit aici. Privind spre muntele sfânt, omul 
sfinţit de faptele sale bune ne reflectă modelul 
şi ne iscă binemeritatele pomeniri. 

După plecarea „fratelui Dumitru”, care 
fusese şi Preşedintele Obştii Moşnenilor din 
Robeşti, mulţi copaci, o pădure întreagă, va fi 
fost hăcuită de interesele obscure, adică fără a 
se da socoteală moşnenilor în drept.

Fatalitate 
(Amintind de-o păţanie biblică, cu... arginţii 

vânzărilor înmulţiţi  mai iute ca talanţii!)

În păduri de şicomori
Iuda caută comori
La preţ vechi are tocmiţi
Copac nou*: treizeci de- arginţi!

Negustori? Frunză şi iarbă!
Vor pădurea să ne-o piardă!

Roată-s  ca spiţe-n obadă,
 la vreme chioară şi neroadă.
 Iudele? Acum popoare
Cu drujbe şi cu topoare!

Averea de la moşi, părinţi
Da-vor pe câţiva arginţi!
O duc ei la tocător... 
Blestemaţi de neamul lor!
*Copac - „omul-pomul!”

MIHAI SPORIȘ
Catrene inspirate, 

după Constantin Mosor 

(Călător fără drum, 
Ed. Perpesicius Bucureşti, 2002).

Ursitoarele 
(după Mister)

Trei stele bătrâne stătură la sfat.
Lumina le-a fost taină ţesută 

Că de gol nu s-au dat!
Să-mi fi fost chiar soarta-ursită?

Înnoptare 
(după Înțelepciunea ultimului zbor)

Vioară sunt fără-nstrunare
Plumb, minutul în picioare
Timpul se culcă-mpuţinat,

Este vremea de iernat!

Epitaf 
(după Așteaptă-mă)

Gânduri, amintiri lăsate
Vor pluti-n ceruri `nalte
Numai trupu` sub răzor

Dormi-va dus, mumei odor.

Durerea iubirii 
(după Dați voie și iubirii…)

Iubirea ofileşte dar nu piere.
Aveţi înţelepciune şi putere,

Daţi voie şi iubirii să mai spere.
Nu-i naştere fără durere!

Surdină vinovată 
(după De Cuvânt)

Cu turnu` nfipt în glas de vânt
Vorbea cu cerul satul sfânt!

Clopotniţa? Acum e-aproape mută,
Puţini sunt oamenii ce-o mai ascultă!

Cântecul zorilor şi al ploii 
(după Rondelul ploii de dimineață)

C-un braţ de flori ne bat la uşă zorii
Au început să lăcrimeze norii

Noaptea s-ascunde-n zâmbetele florii…
Arcuşul i-a şoptit ceva viorii.

Iubirea 
(după Rondelul speranței)

Dincolo de noi îmbrăţişarea-n dans
Inimi cu focul în balans

Lumineze una-n doi!
Iubirea, sublimul din noi!

Veşminte de călătorie
(după Călător printre cuvinte)

Sunt călător printre cuvinte,
Că timpu-I iute de picior,

Am pentru ele noi veşminte
Să nu se poticnească-n zbor.

Nostalgie (după Nostalgii)

Prin ochii mei se plimbă o mare de splendori
Copilăria, aievea, aleargă printre flori,

Codane-n albe rochi valsează…
Copil bătrân, încă visează! (ori, poate, 

aiurează?)

Sonata lunii (după Luna ispititoare)

Coboară luna, rotundă peste sat
Calcă pe clape, rar şi apăsat

Susur sonor, linişte-n jur
În degetele-i albe, glasu-i pur.

Orbire (după Scrisoare către eternitate)

Nici soarele prin gerul cu tălpi reci
Nu socoteşte paşii pe poteci.

Nici lui nu-i dat să vadă
Urma nălucii, pe zăpadă!

Duhul izvorului 
(după Înțelepciunea zborurilor)

Mă strigă setea primului izvor
Pe care nu te saturi să-l asculţi.

Îşi are duhul sus în nor
Iar cutezanţa de la munţi!

 Credința plugarului 
(după Înțelepciunea bietului plugar)

Înţelepciunea bietului plugar
Nu-i la-ndemâna vrunui ins.

La sărbători, sfinţit cu daruri din altar,
Cerul coboară-n păru-I nins.

 Reflexe  (după Elegie pentru sat)

Să nu tresari când satului duci dorul?
De eşti pribeag, fără hotar cu zborul?

Și să n-auzi  bătăi de toacă-n tine?
Când în priviri, acel acasă-ţi vine?

Purificare (după Dor de purificare)

Când glăsuieşte Oltul printre munţi
Mă simt chemat la scalda-ntâia
Dar sub povara anilor cărunţi
Baie ce curmă şi… un aleluia!

Ridicați-vă! (după Călătorul fără drum)

Trezeşte-ţi duhurile, Ioane!
Gheorghe, s-au înmulţit balaurii!

Daţi girul… poruncilor!
Daţi în cap năpârcilor!

Compoziţie foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu ne-a 
făcut propunerea cu 
montarea Lupoaicei 

Capitoline la Râmnicu-
Vâlcea în 2017
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OMUL ARE ...
Omul îl are prieten pe Dumnezeu, câinele are vecin numai un om...

O seară expresivă şi întâlnirea cu S., preot la o biserică de taină. 
Am intrat împreună la un magazin express, pentru cheltuieli sumare. M-a 
aşteptat la ieşire. Am trecut lin pe lângă un om al strazii. I-a dat toate 
cumpărăturile lui, în taină ,fără să vadă nimeni. Se înserase. Mi-au dat sec 
lacrimi tăcute şi i-am privit alura,de preot trecut prin asceza hermeneuticii. 
Asa şi generatia din care face parte...Zâmbetul lui are asceza pustiei. E 
luminator-cristalin. Se strecoară înfrigurat printre  oameni...Am vrut să-l 
strig, mai mult pentru mine, decât pentru el.. 

Dimineaţa am luat autobuzul spre B. În staţie începe discuţia cu V., 
un cadou al naturii. O inteligenţă frumoasă. Eseuri, ca acum 20 de ani...
Bucurii nepermise, chiar dacă sunt cadouri. Citim din Herta Muller...Ce 
lilieci infloriţi. Când capodoperele merg acasă cu autobuzul, mă gândesc  
ce poate face morala  din om: nici praful nu-l atinge..

La coborâre, întalnire cu A. Este doctor la Smurd, în Bucureşti. Venise 
cu acelasi autobuz. Studenta stralucită, a luat concursul  cu excelenţă...O 
bucurie a retoricii muntelui: perseverenţă, încrâncenare, inteligenţă, 
morală,  expresivitate. În staţia autocarului o aşteaptă bunica... Cu 
patruzeci de ani în urmă aşa mă aştepta tatăl meu, după succesul  la 
facultate...

Peste drum, tinerii mei vecini...au lăsat câinele lor liber. Nu 
primea nimic de la nimeni. Am schimbat câteva cuvinte şi am plecat..
Adormisem. L-am auzit lătrând la geam. Privindu-i dinţii am înţeles, din 
nou, Creaţionismul. Dumnezeu pune suflet în om şi face diferenţa. Un 
om care trece dincolo are aceeaşi configuraţie fiziologică a danturii cu 
prietenul meu de la geam. Omul îl are prieten pe Dumnezeu, câinele are 
vecin numai un om...

Ilie gORJAN
 

În urmă cu un an, am citit cartea Delirul, vol.II, scrisă de 
Ștefan Dumitrescu. Despre autor nu ştiam mai nimic, în 

schimb, citind cartea, am avut impresia că autorul nu poate fi 
altul decât genialul Marin Preda, cel care scrisese vol.I, atât de 
mult semănau cele două stiluri literare. Talentul indubitabil al 
lui Ștefan Dumitrescu îmi crea impresia că Delirul, vol.II, nu era 
cu nimic mai prejos decât vol.I, ba chiar mi s-a părut că are un 
plus de vitalitate, de suspans, de armonie literară şi de substanţă 
epică faţă de cartea lui Preda. M-am interesat cine este Ștefan 
Dumitrescu şi am aflat de la scriitorul Ioan Barbu tot ce se putea 
şti despre conjudeţeanul şi leatul meu, şi după ce m-am informat 
în suficientă măsură , nu m-a mai surprins valoarea literară de 
excepţie a romanului Delirul, vol.II.

De curând, am intrat în posesia altor cărţi scrise de Ștefan 
Dumitrescu. Am început lectura cu romanul „Prea adânc m-ai 
rănit, femeie!” (Editura eLiteratura, Bucureşti, 2014) şi la finalul 
cărţii am rămas, pur şi simplu, extaziat, întrucât din multitudinea 
de romane pe care le-am citit, nu cred să mă fi impresionat, atât 
de profund, vreun altul aşa cum a făcut-o acesta.

Este romanul unor poveşti de dragoste de-a dreptul 
demenţiale, dincolo de limitele normalului, cum poate mai rar 
am întâlnit în literatura română, poveşti concepute cu migală, 
după o asiduă documentare prealabilă, poveşti creionate în 
spaţii temporale şi geografice diferite şi izvorâte parcă dintr-un 
creuzet al miracolului, dar şi al tragismului fără limite.

Acţiunea romanului se derulează în jurul a doi bărbaţi, 
Vicenţiu Alexandru şi Iorgu Comanu, ambii de o “frumuseţe peste 
măsura firii bărbăteşti”, ambii înzestraţi cu un altruism ieşit din 
comun, cu dragoste şi respect faţă de semeni, cu o asiduă sete 
de cunoaştere şi cu un talent (fiecare în domeniul său) aproape 
dumnezeiesc ce le va aduce atât satisfacţii, dar şi multe necazuri.

În prima parte a romanului, profesorul de muzică Vicenţiu 
Alexandru, repartizat într-un orăşel de provincie, după absolvirea 
facultăţii, primeşte oferta de a o medita pe fata Atanasiei Gomoiu, 
soţia unui mare ştab comunist din regiune. Între cei doi se naşte 
o puternică relaţie de iubire, consumată în repetate rânduri, atât 
în apartamentul pe care Atanasia îl procură pentru  profesor, dar 
şi în casa acesteia. Deşi Vicenţiu Alexandru, dovedind un spirit 
altruist fără seamăn, încearcă să se opună acestei relaţii, până la 
urmă ajunge să se îndrăgostească şi el de frumoasa Atanasia şi 
lucrurile iau o turnură periculoasă, aşa cum se întâmplă de obicei 
în astfel de cazuri.

Scriitorul pune în pagină o dragoste apropiată de sublim, dar 
şi de nebunie, mai ales din partea Atanasiei, neglijată şi înşelată 
de soţul ei, un parvenit comunist cu apucături retrograde şi 
mitocăneşti, o dragoste fierbinte pe care Atanasia o încheie 
brusc, cerându-i lui Vicenţiu, fără nicio motivaţie, să întrerupă 

NENE, NENE, DĂ-MI UN LEU ŞI NU MĂ LOVI PREA RĂU 
Maşina se aşezase molcom, ca o săgeată albastră, în limbaj actual, molcom, precum în mentalul Tescanilor, acolo 

unde, atunci, cândva, a poposit Antoine de Saint-Exupery, cu elicopterul lui devenit legendăA poposit acolo,fiindca 
prietenul lui, George Enescu,suferea cumplit din cauza pasiunii pentru Marusca Cantacuzino,prinsa acum in dragostea pentru 
filosoful Nae Ionescu.Sa-l asculte pe George Enescu transfigurat si prabusit pe clapele pianului.

Drumul era strâmt, burniţa se aşeza pluvios, incert, după principiul strugurelui, care trebuie să treacă prin golul de ceaţă 
pentru a prinde misterul gustului.

Pilotul şi copilotul mergeau prin timp la întâlnirea cu destinul, la întâlnirea cu momentele nefericite, neoprite de locurile 
acelea, care dezveleau la fiecare pas din minunile lumii, nu aşa, gigantic, precum minunile certificate minuni, fecundate, se 
spune, de extratereştri, ci minunile omului cu măgăruşul. Se spune despre locurile de aici că sunt alese, fiind germinate de 
durere: Treceau invadatorii spre centrul Europei, devastau, erau învinşi, reveneau, devastau şi lăsau melancolia învinsului, 
care se rugă pentru sufletul învingătorului, fiindcă, după cum se ştie, omul nu s-a născut pentru a fi victorios, ci pentru a evita 
înfrângerile, de aceea pământul acela era al omului cu măgăruşul.

Burniţa se aşeza tăcut, două fetiţe traversează strada, depăşesc axul drumului şoselei, una se întoarce brusc cu ochii 
indecişi, de un galben mocnind, repezindu-se spre capota maşinii. Momentele sunt de neimaginat. Fetiţa lovită, maşina se 
opreşte. Se strânge şatra care simte gustul scandalului, al sângelui. Din spate soseşte o maşină cu oameni participanti la 
trafic, speriaţi mai mult decât pilotul şi copilotul, aceştia din urmă neştiind ce-i poate aştepta. Indemnul lor era: „Trebuie să 
ieşiţi de aici’’. Ameninţările „te tai’’ îi fac să plece pe cei opriti întâmplător. Opreşte altă maşină, acelaşi tratament şi trebuie 
să fugă. Dintr-o altă intersecţie, altă maşină, acelaşi tratament. Pilotul şi copilotul  rămân însă, îi cuprinde revolta, ştiind 
că „spectacolul’’ propus de şatră era cumplit de crud, neavând nimic din cutuma „Şatrei’’, a lui Emil Loteanu. Miturile s-au 
degradat în general, aici însă ating derizoriul. Fata nu avea ochi de destin, nu putea fi cenzura feminină care instituie agonalul 
în actanţi, cum ar spune interpretul semnelor lingvistice, nu putea vrăji leadershipul locului, altfel spus, nu valora pe piaţa 
transferurilor mai nimic, nu le putea surâde» patriarhilor» laici, care cereau să fie zugrăviţi în biserici. (Tânăra era, de fapt, un 
copil pustiit de soartă,care arata fiziceşte aproximativ, şi nu putea ajunge în patul unuia sau altuia. De aceea a fost trimisă în 
capota maşinii, sub maşină, pentru a produce bani. Viaţă, schilodire, pentru bani.)

   Soseşte Smurdul, se aude un ţipăt al fetiţei, izbăvitor pentru pilot şi copilot, potolind ameninţările din şatră. Şatra e 
acum dispusă la un altfel de dialog. Ceea ce nu ştia, aruncându-se jucăuş  spre „nenea’’ de la volan,era ca nenea  provenea 
din Stirpea boierilor spiritului, şi n-ar fi avut nevoie de buimăceala bocetului ei: „nene, nene dă-mi un leu,/şi nu mă lovi prea 
rău’’, pentru a-i da bani.I-ar fi dat celălalt picior al lui, fiindcă unul, aproximativ unul, l-a dat destinului în tinereţe.

ÎNgERUL MORȚII
orice relaţie cu ea. Îndrăgostit peste măsură de Atanasia şi 
neputând s-o părăsească, Vicenţiu insistă pentru continuarea 
relaţiei lor de iubire. Drept răspuns, Atanasia îi comunică soţului 
ei că profesorul îi face avansuri şi îl roagă s-o scape de el. Pentru 
Vicenţiu începe calvarul. Este arestat de către miliţie, bătut, 
ameninţat, şi i se solicită ferm să părăsească imediat localitatea, 
altfel va face ani grei de puşcărie pentru 
“uneltire contra ordinii sociale”.

Pierzându-şi în acest mod şi apartamentul 
şi locul de muncă, Vicenţiu ajunge în Bucureşti 
într-o stare psihică vecină cu nebunia. Este 
adăpostit şi îngrijit de către foşti colegi şi 
prieteni. Datorită lui Paul Staicu, dirijorul 
orchestrei Radiodifuziunii, care îi valorifică 
lucrările muzicale (avea un talent excepţional) 
ajunge celebru, atât în ţară, dar mai cu seamă 
peste hotare, fiind considerat de specialişti un 
al doilea George Enescu. Dar gândul că Atanasia 
i-a făcut o astfel de nedreptate şi iubirea pe care 
i-o poartă în continuare îl distrug, atât fizic cât şi 
psihic. Încercările pictoriţei Ana Calafeteanu şi 
doctoriţei Adela, ambele îndrăgostite de el, de 
a-l pune pe picioare, dau greş.

Se îmbolnăveşte de o boală incurabilă şi 
sfârşeşte pe un pat de spital, sub îngrijirea 
Adelei, cu imaginea Atanasiei în faţa ochilor, care, la rândul ei, 
înebunise şi fusese internată într-un ospiciu.

Un al doilea personaj central al cărţii este Iorgu Comanu 
(Iorgulos Comneanul după semnătura de pe acte), mult 
asemănător în privinţa caracterului cu Vicenţiu Alexandru. 
Scriitorul mută acţiunea la începutul secolului al XVII-lea unde 
Iorgu, fiu de boier, după ce se şcoleşte şi capătă o pregătire 
de excepţie, îşi începe cariera la Constantinopol ca secretar în 
casa bancherului Ianopoulos. Fiica acestuia, frumoasa Vicenţia, 
se îndrăgosteşte de Iorgu în asemenea măsură încât, decât să 
accepte oferta tatălui ei de a se mărita cu un italian bogat, preferă 
să se sinucidă, aruncându-se în mare, provocând o adevărată 
traumă în sufletul lui Iorgu, care, între a accepta iubirea Vicenţiei 
şi respectul faţă de stăpânul său, a ales a doua soluţie, el 
considerând că sufletul lui era dăruit pentru vecie Domnului.

Pe acelaşi considerent refuză şi iubirea nebună a maicii 
Amfilonia, stareţa Mânăstirii din Vale, unde se angajase ca 
secretar, determinând-o pe aceasta să înebunească şi să apuce 
calea codrilor, cu turmele de lupi şi alte fiare sălbatice după ea. 
Pleacă şi de aici şi, pentru meritele sale în întocmirea actelor 
contabile şi juridice şi pentru talentul său de a concepe lucrări 
ştiinţifice cu tematică diversă, este angajat ca secretar de către 
postelnicul Constantin Râmniceanu.

Numai că şi soţia acestuia, postelniceasa Marghioala 

Râmniceanu, “o femeie înaltă, nespus de frumoasă, cu părul 
învoalat, de culoarea castanei coaptei”, văzând “chipul solemn şi 
îngeresc al bărbatului”, face o pasiune soră cu leşinul pentru el şi, 
folosind fel de fel de tertipuri vrăjitoreşti, cu ajutorul doicii sale, 
nu se lasă până când nu-i obţine dragostea. Apelează şi la un 
şiretlic, tot vrăjitoresc, spunându-i lui Iorgu că Vicenţia, fata lui 

Ianupoulos, îi apare în vis şi-i spune că este pe 
placul ei iubirea pe care i-o poartă lui Iorgu şi că 
îi va apărea şi lui în vis şi-i va cere s-o iubească 
pe Marghioala.

Conştientă fiind că Iorgu, cu toate însuşirile 
lui, poate fi luat la Curte, ca slujbaş al statului, 
pentru a nu-l pierde şi a-l ţine cât mai mult 
legat de ea, îl însoară cu Irina, fiica boierului 
Pârscoveanu, naşi de cununie fiind chiar ea şi 
soţul ei, postelnicul Râmniceanu. Când Iorgu, 
în urma unui proces de conştiinţă, îşi dă seama 
că încalcă preceptele creştine şi morale, trăind 
şi cu Marghioala şi cu soţia lui, Irina, o anunţă 
pe Marghioala că relaţia lor trebuie să înceteze 
pentru a-şi dedica întreaga viaţă soţiei sale şi 
copilului care urma să se nască. Marghioala, 
într-un acces de furie şi gelozie, ia un cuţit şi-l 
înfige în inima lui Iorgu, omorându-l pe loc, 
punând capăt astfel vieţii unui înger al morţii şi 

unui diavol al iubirii.
Doica postelnicesei îl îngroapă la rădăcina unui stejar 

împreună cu o găleată de galbeni şi călimara lui de scris, luînd 
toate măsurile pentru ca uciderea lui să rămână o taină de 
nedeslegat pentru totdeauna. Trupul lui va fi descoperit, datorită 
unui lup bătrân, abia în 1938 de către urmaşii săi Nicolae şi Vasile 
Otcoman.

Aş dori să evidenţiez modul remarcabil în care autorul 
descrie frumuseţea fizică a personajelor principale, precum 
şi stilul aparte, de o decenţă fără cusur, în care redă scenele 
intime dintre protagoniştii romanului. Cuvintele sunt puţine 
pentru a reda în profunzime conţinutul acestei admirabile creaţii 
literare, rămânând cititorului plăcerea de a descoperi ceea ce 
cuvintele n-au putut să surprindă. Impresia puternică pe care 
mi-a produs-o această carte, mi-a inspirat următoarele versuri: 
“Noi doi suntem aceeaşi frunză,/ acelaşi sânge şi acelaşi semn,/ 
suntem o rană albă şi confuză,/ dintr-un ascuns şi prea rebel 
îndemn.// Noi doi suntem acelaşi drum/ cu punţi de piatră şi 
cu margini reci,/ aceiaşi ochi de plumb şi fum/ şi-aceleaşi vechi, 
sălbatice poteci.// Noi doi, aceiaşi vechi stingheri/ cu patima de 
mână pe la porţi,/ suntem din nou aceiaşi, ca şi ieri,/ mai surzi ca 
vântul şi mai morţi.// Noi doi lăsăm o dată-n calendar,/ un scurt 
delir, o copcă veche,/ ne-aprindem steaua cu un vechi amnar,/ şi 
punem clipa sus după ureche.

ION PREDESCU - PROZĂ SCURTĂ
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arhiepiscopiei Râmnicului.

AURA POPA
Ne face plăcere să publicăm, în această pagină, un 

grupaj de versuri semnat Aura POPA, cu atât mai mult 
că autoarea de faţă a desfăşurat, până în prezent, o activitate 
literară destul de bogată, mai puţin cunoscută de către noi. 

Născută la  29 septembrie 1973 în Râmnicu-Vâlcea, locuieşte 
cu familia în localitatea Mihăeşti, sat Măgura, unde şi-a adaptat 
casa părintească unui trai modern, fiind de profesie educatoare, 
căsătorită, cu doi copii care îi receptează gândurile, poveţele, 
poveştile. 

L-am cunoscut bine pe tatăl ei în tinereţe; am fost coleg de 
şcoală primară cu el, era un băiat  destoinic, inteligent, cu sete de 
cunoaştere, am avut, o vreme,  aceiaşi dascăli de „Citire”, „Limba 
rusă” şi „Geografie”, apoi viaţa ne-a despărţit foarte mulţi ani, 
reîntâlnindu-ne prin anii 77, la Palatul de Cultură, unde a venit 
să mă caute, apoi pierzându-ne încă o dată, până la finalul lui 
tragic dintr-o vară... „În ce vară, în ce an? Anii trec ca apa...” L-am 
căutat, adesea, în casa părinţilor săi, în „Casa Neciu”- cum i se 
mai spune - sau „Casa de la Mihăeşti” -  aflată la Bujoreni, la 
Muzeul satului vâlcean, amplasată sub Stâna de la Zmeurătu a 
boierilor Brătieni... inspirată vecinătate, deoarece consătenii 

În dimineața asta

Larg fereastra am deschis-o
şi-nspre lume am privit

ca şi cum aş fi zărit-o
prima oară şi-am simţit

umezindu-se privirea
de atââât frumos  cuprins:

ţărmul, marea, risipirea
de-albatroşi pe-acest întins,

cuiburile mici din rama
streşinilor, norii,- mii

ce-ncercau să treacă vama
de senin scriind hârtii

de văzduh într-o clipită...
Lung spre lume am privit
şi-am rămas aşaaa, vrăjită
de tot ce-are de-oferit...

Crede-mă

Cui i-e dor tot timpu-aleargă.
Nici nu ştie să mai meargă...

N-are pace, n-are stare,
e-n continuă mişcare
sau căzut în letargie

visând la ce-ar vrea să fie...

Și mie mereu mi-e dor
şi-s mereu cu capu-n nor.

Ba alerg, ba tac şi zac
ore-n şir într-un hamac

de iluzii neavând
decât chipul tău în gând.

Dor îmi e şi nu-mi e bine
decât dacă-s lângă tine,

umbră-a umbrei, iarbă, vânt,
ploaie, palmă de pământ,

şoaptă, foşnet, cuib de nori
fiindcă-atââât de mult mă dori...

TUDOR POPESCU 
– IN MEMORIAM

În seara de 8 iunie 2018 a 
plecat la cele veşnice colegul 

şi prietenul nostru Tudor Popescu, 
unul dintre aleşii de Dumnezeu ca 
să fie artist plin de har şi de dar. A 
plecat dintre noi un pictor pe cât 
de talentat, pe atât de smerit.

Ne-a părăsit doctorul vechilor 
zugrăveli de biserici din Oltenia 
de sub munte, cel prin mâna 
căruia au revenit la viaţă comori ale artei  medievale din Țara 
Românească.

A plecat la ceruri profesorul multor generaţii de artişti. Unii 
i-au urmat pe calea nobilei profesiuni de restaurator şi pictor 
bisericesc, considerându-l, pe drept cuvânt, un mentor.

Tudor Popescu a fost un munte de om cu un suflet pe 
măsura staturii sale impozante. A fost, cu adevărat, ceea ce 
n-ar fi gândit niciodată despre sine: un model de bună cuviinţă, 
de bunătate, de discreţie, de smerenie. Nu s-a preţuit deloc pe 
sine dar a ştiut, din preaplin, să-i preţuiască, să-i iubească şi să-i 
respecte pe cei din jurul său. Pe cei cu mult mai mici decât el. 
La propriu şi la figurat.

Tudor Popescu pleacă şi rămâne. Pleacă la viaţa veşnică, 
rămâne în viaţa noastră, a celor la fel de vremelnici ca şi el, prin 
roada mâinilor sale, prin darurile inimii lui.

Ultima biserică unde a readus la viaţă fresca încercată de 
vreme e la fel de discretă ca şi el. Bisericuţa de la Angheleşti-
Pietrari, cea mai veche, de lemn, din Oltenia de sub munte. Un 
monument măreţ prin chiar smerenia lui, asemenea artistului 
care a trudit cu nesfârşită jertfă şi dragoste spre a-i reda vechea 
podoabă.

Binecuvântate să-ţi fie mâinile! Dumnezeu să te odihnească 
în pace, cu cei aleşi ai Lui! 

gheorghe DICAN

noştri  măgureni au fost tot ciobani, din tată-n fiu, „cu cojoacele 
pe umăr /şi cu oi fără de număr”... Reîntorcându-ne la autoarea 
noastră, să consemnăm câteva dintre inspiratele sale succese 
literare, lăsându-ne, pe altă dată, misia de a-i alcătui o cronică pe 
măsură: debut cu poezie în anul 1993 în Curierul literar şi artistic. 
Lucrări profesionale în revistele „Floare albastră”, „Nova Didact” 
şi „Educaţia preşcolarului în mileniul III”; menţiune specială în 
cadrul „Concursului internaţional de poezie pentru românii de 
pretutindeni STARPRESS, 2010; Premiul al III-lea la Festivalul de 
poezie „Până la capăt şi înapoi - Ion Stratan”, 2017; Premiul al 
II-lea la Concursul „Memoria slovelor”, secţiunea poezie, 2017, 
la care se adaugă şi câteva cărţi publicate: CuViNtE ȘlEFuitE-N 
FiRESC, Editura ARMONII CULTURALE/2013, VÂltoRi, Editura 
ARMONII CULTURALE/2014, PaS DE ȘtRENGaR PE StRaDa 
CoPilĂRiEi, Editura ARMONII CULTURALE/2015, EȘaRFE DE 
SENiN ÎNNoDatE Cu Ploi, Editura ARMONIICULTURALE/2016, 
PaȘi PE NiSiPul MiȘCĂtoR al iubiRii în colecţia Regal a 
EDITURII ART CREATIV, BUCUREȘTI, 2016, ÎNTÂMPLĂRI DIN 
ZODIA INOCENȚEI, Editura ARMONII CULTURALE, 2017.

                                                                                  Felix SIMA

Pe mine

După mama,-aceea care
prima-n braţe m-a ţinut

a fost toamna…-n drumul 
mare,

într-un timp de mult trecut
mi-a zâmbit şi i-am zâmbit.
Mi-a cântat şi i-am „cântat”.

Eu n-aveam de povestit
însă ea mi-a înşirat

multe… Vrute şi nevrute…
Despre păsări, despre nori,

despre ceruri descusute,
despre fluturi, despre flori,
despre cum stă să picteze

şi-n genunchi câte-o pădure
care uită să viseze

tooot cu gândul la secure…
De-nţeles, nu-nţelegeam
eu prea multe pe atunci

dar mi-a mai bătut în geam
şi ne-am mai văzut pe lunci.

Ea-i la fel şi-azi, neschimbată,
capricioasă pe-orice filă,

eu, la tâmple „întomnată”
dar în suflet tot copilă…

E...

Mai uşor să vezi cum altul
taie frunze la căţei

şi când e uscat asfaltul
şi când plouă, să nu iei

tu oglinda ce te-arată
tot cu foarfeca în mâini,
tot tăind (şi nu o dată)

frunze de zadar la câini...

E mai simplu să-i zăreşti
altuia-n privire paiul
decât să te dumireşti

câtaaaa bârna-şi duce traiul

în ocheada-ţi scrutătoare
şi-i mai lesne (vezi? pricep)

să tot cauţi pete-n soare
decât vrajbei să-i pui cep.

E comod dar nu e bine
c-astfel te „arăţi”  pe tine...

Încrezători

Ne apropiem de cei
care par a fi ca noi...

Dacă suntem lei de lei,
dacă suntem ploi de ploi,

dacă suntem murgi sălbatici
de sirepi cu coame-n vânt

tot la fel de nebunatici,
tot la fel de plini de-avânt.

Ne apropiem sperând
că-mpreună vom putea

face-orice ne-am pune-n gând
şi ajunge-oriunde-om vrea

dar vedem adeseori
că sunt goi cei ce par sori,

că sunt mici cei ce pari mari
şi cei sinceri mult prea rari...

Colectivul redacțional al Intol Press este alături de colegul şi prietenul nostru gheorghe Jianu în greaua 
pierdere suferită prin decesul după o grea suferință a soției sale Maria Jianu. Sincere condoleanțe... ANUNȚ †

Cu speranță

Când ţi-e ziua încruntată
şi prin gânduri nu găseşti,
soarele, când nu se-arată
decât nori să-ţi aminteşti

c-au mai fost şi alte vremuri
poate mult mai mohorâte

şi-au trecut, că şi-alte trenuri
au mai fost cândva pierdute.

Altele-au venit în gară
şi prelung au şuierat

aducând un bob de vară
sau un bob de ger uscat,

altele au făcut haltă
deşi nu le aşteptai

sub această boltă ’naltă
de văzduh unde stăteai.

Când ţi-e lumea mohorâtă
şi ziua posomorâtă

aminteşte-ţi că-orice nor
e şi el un trecător,

că orişice val sfârşeşte
şi-orice frig se domoleşte...

Doamne

Eu nu am alte dorinţe
decât ca pe-ai mei să-i ţii

departe de suferinţe...
Nu vreau perle aurii

la grumaz,nu vreau palate,
nu la avuţii râvnesc

ci să-i ştiu că au din toate,
că sunt teferi şi zâmbesc.

Dacă lor le este bine
e lumină şi în mine.

Dacă lor li-i zbor şi vară
şi în mine dă pe-afară

fiindcă eu alte dorinţe
nu am Doamne... Și Tu ştii

că feriţi de suferinţe
îţi tot cer ca să mi-i ţii...

16 mai - iunie/2018


