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Constantin ZĂRNESCU

Să privim în aura memoriei. Traian a plecat de la Rin și izvoarele 
Dunării, general, supranumit Germa nicus; și aflase, de la 

viitorul său fiu adoptiv, Ellius Hadrianus, că a fost investit, în misia 
zeiască de Împărat al Romanilor. Cea mai faimoasă realizare a carierei 
sale de imperator‑soldat, va fi un prea îndelungat război, ce a durat 
șapte ani! Cea mai glorioasă – și ultimă victorie – în fața neamului 
Dacilor. De la Strabon, Pindar, la Dio Cassius, legendele zalmoxiene, 
rămase de la acest discipol carpatic al lui Pitagora, vorbesc, obsidional 
și unitar, despre Terra Dacica, intrată sub sceptrul și sigiliul Părintelui 
Cuceritor Traian: „Țara Nemuritorilor”. Vom reitera, aici, o frază de la 
sfârșitul vieții, în exil, a scriitorului-prelat Virgil Gheorghiu, autor al 
unui celebru roman, în plan universal: „Ora 25”. Bătrân și bolnav, el și-a 
reamintit, cumva telegramatic (și vom cita textul în limba neolatină, 
în care și-a scris întreaga operă): „Je suis né dans la grand banlieu 
de l’Europe, sur le versant oriental des Carpathes. Les hommes qui 
vivaient, jadis, dans cette région de Moldavie: Petrudava (Piatra 
Neamț), mes ancetres s’apelaient eux-mêmes: Les Immorteles!.. Le 
Peuple des Immortels!... Pour eux, leur véritable Patrie étaient en 
haut – dans le Ciel! Vers l’an 100, après Jésus-Christ, les Immortels 
ont été vaincus et conquis par les grands légions impériales de Rome! 
Le pays des Immortels a été la dernière conquête romaine!...”

Aceste expresii sunt perfect înțelese, fără a mai fi traduse!...
În mitologia și credințele religioase, antecreștine, din Antichi-

tatea târzie, europeană, doar trei sunt împărății, ce s-au bucurat 
de o popularitate maximă, ajunsă legendară: Alexandru cel Mare 
– Macedoneanu (cu variantele romanului popular, în zeci de 
variante-manuscrise și, mai apoi, tipărite: Alexăndria). Apoi, Carol cel 
Mare – Charlemagne, „Părintele Europei”, în sec. VIII, „personaj” al 
epopeii în versuri: Chanson de Roland, așternută de un autor anonim; 
iar, după începutul Erei Gutenberg, imprimată, în toate țările și 
limbile, care „închipuie”, într-o „rotire de raze, splendoarea Europei!” 
Prima profeție a unui Dante Alighieri, vizualizată, în „raze‑rotiri – în 
roată”, la finalul Divinei sale Commedii! – Poetul - „geometru, cu 
divin Dar – Compas și Cerc” – stindardul Europei Unite, de azi; iată:

„... Voiam să văd! Cum se unea – / Icoană!, / Cu roata-n ea /
Și-n ea, având intrare. / Căci mintea mea simți izbire /
De fulger – și-o dorință suverană / Și vrerile, și darurile mele /
Toate erau – ca roata-ntr-o unire / de-Amor, ce mișcă Soare! /
Și-alte stele!...”
Isus Christos – Dumnezeu – Sol Invictus – Roată – icoană! Unitate 

Creștină!...

*
Cel de-al treilea împărat, înveșnicit, întru credințele și miturile, 

neîncreștinate, adică „păgâne”, care se vor conserva și perpetua, în 
folclor, sunt cele despre Părintele nostru Cuceritor Traian. S-a scris 
că rămâne uimitoare și miraculoasă supraviețuirea, numai pe cale 
orală, nicidecum scrisă și nici tipărită, în singura țară romanizată, de 
la sfârșitul fluviului Dunării și de la Porțile Răsăritului – în România.  
Cum s-au menținut și păstrat, de la o generație la alta?... E o taină 
de nepătruns a limbii române, a „tezaurului” (vechimii) ei. Și a 
unui Personaj literar‑oral, universal – Traian – ca unic Întemeietor 
al conștiinței unui popor, care, în sec. XIX, precum altele, își 
forja independența, unitatea, libertatea; și conceptul romanic 
(napoleonian), de Națiune.

Toate producțiile și genurile populare, referitoare la împăratul 
Traian (balade, poezie epică, ziceri, versuri ritmate, doine), deși 
au zeci de variante orale, păstrează un caracter concentrat, în 
majoritatea provinciilor, locuite din vechime, de înaintași, din Severin 
și Dobrogea, până spre Tisa, Rutenia; și până la Nistru.

Împăratul Traian a stăruit, ca nicăieri în altă parte, mai mult de 
un an, în „Dacia Capta” – apoi „Augusta” și „Dacia Felix”, impunând 
zilnic, principiile economiei romane; și imprimând pentru totdeauna, 
destinul nostru latin, devenind nu numai părintele nostru cuceritor, 
ci (și) fondator, întemeietor. Miturile, credințele, legendele, avându-l 
ca personaj literar-oral, sunt importante, în acea stranie atmosferă 
a Antichității târzii, caracterizează printr-o istorie înceată, anonimă, 
tăcută – și înlocuind, după opinia multor savanți, textele scrise și alte 
acte și documente.

Cultul și popularitatea lui Traian au fost impuse, de o expresivitate 
luminoasă, dar mută, dintru început: imaginea! Sutele de portrete, 
disipate prin întreg imperiul, chipul său, de pe monede, statuile 
de bronz și de marmură; basoreliefuri și arcuri de triumf: cel de 
la Beneventum, Tamugadi etc. Toate vorbesc, fără cuvinte; iar 
monedele, denarii, „cezarii”, la fel având pe verso construcțiile sale: 
Podul de peste Dunăre, Columna Traiană și Forul lui Traian, Băile, din 
Roma, Tropaeum, care ni-l relevă ca pe un... întemeietor.

Dar sunt și câteva legende literar-orale uluitoare! Una, cea mai 
de seamă, s-a născut și a circulat, încă fiind în viață Traian. A circulat, 
din gură în gură, până într-acolo, încât a ajuns să fie exemplară, 
pentru învățătorii și preoții creștini, și povestită, spusă, în pastorale 
(aniversări) sau în cuvântări, la amvon!... A circulat și a apărut, nu 
s-a putut afla de unde, preluată și fixată, în numeroase Antologii de 
„anecdotes”, „legendas”, „raconti”, încât a putut fi prelucrată, chiar 
și de Dante și Petrarca.

Motto: „Trebuie să existe o potriveală, în setea de onoare, pe care o au alți cititori, pentru acele narațiuni istorice, 
adevărate... Fiindcă poetul epic descrie mintea cea mai ascuțită a lui Ulise și cutezanței lui Ahile; mărinimia lui 

Alexandru cel Mare și vitejia lui Cezar; dreptatea și îngăduința Împăratului Traian!...” (Miguel de  Cervantes  - 1615)



TRAIAN ȘI VĂDUVA DIN ROMA

 Născută în atmosfera familiilor sărace, cu văduve cu copii, 
care după război, primeau ajutoare alimentare și în bani, de 
la împărat, această narațiune a devenit exemplară (o parolă 
universală, preluată, dintr-un faimos titlu, de Cervantes).

Traian pleacă, în fruntea armatelor, călare, urmat de ofițerii 
săi, spre Țara lui Decebal!... În fața lui apare, brusc, 
o umilă bătrână (văduvă), care îi cere să judece o 
crimă; și să îi facă dreptate. Pentru că fiul ei a fost 
omorât, fără de nici o vină.

Traian: – Voi judeca această faptă, după ce 
mă voi întoarce, din campania mea militară! Din 
război!

Văduva: – Cum voi trăi, cu această nedreptate 
în suflet, dacă nu te mai întorci? Împăratul, cel care 
va veni după tine, va face el, oare, dreptate?... Și 
dacă, cumva, nu-mi va face dreptate, nici acela?... 
Și nu va vrea să judece un lucru, pe care trebuie 
să îl judeci numai tu? Tu ești dator să îmi faci 
dreptate!

Atunci Împăratul Traian descălecă și se 
transpune în rolul judecătorului (Narațiunea arată 
– și Traian înțelege – o gravitate cumplită: chiar 
fiul său iubit l-a ucis pe fiul văduvei!...)

Traian (în concluzia judecății): – Ce preferi?... 
Să-l condamn la moarte pe vinovat? Sau dorești 
să-ți dau pe fiul meu, în locul copilului tău?

Văduva (cerând, înțeleaptă, afirmă legenda): – Să-mi dai pe 
fiul tău!...”

*
Această unică narațiune orală-scrisă: Traian și văduva din 

Roma a avut o traiectorie și un destin, senzaționale. A trăit și s-a 
impus ca imagine, înainte de a fi copiată, de pe un manuscris, pe 
altul, înnoită, continuu, ajungând să o „judece”, să o povestească, 
să o „analizeze” și să o laude, preoții, la amvon.

A văzut-o (vizualizat-o) însuși Papa Grigore cel Mare înainte 
de a se îmbolnăvi, în anul 603, plimbându-se, totdeauna, în 
orele chindiei, prin forurile împăraților romani. Pe zidurile înalte 
ale Bibliotecii Ulpia, el recunoaște, pe un basorelief, povestea 
bătrânei văduve, care întinde, aici, rugător-implorator mâna spre 
Împăratul grăbit și călare – spre țara lui Decebal (această expresie 
oferind, după „regulile” antice: și locul și timpul acțiunii).

Grigore cel Mare rămâne profund impresionat de adevărul 
judecății lui Traian și se roagă, în fiecare zi, în Catedrala San Pietro, 
din Roma, pentru acest Împărat Traian, care nefiind botezat, se 
află în Infern. Rugăciuni adânci, pline de fervoare sunt șoptite, 
murmurate de Papă, ca să izbăvească pe Traian de caznele și 
supliciile iadului. Ca să-l treacă, dintru prăbușita lume păgână 
– în Omenirea Nouă a Creștinătății, a răscumpărării și a salvării 
spiritului. Cum intuiește Papa Grigore cel Mare că Dumnezeu l-a 
ascultat, iar „păgânul virtuos” (cuvântul virtute – cel mai înalt 
principiu moral al sufletului Romei!), „virtuosul Traian” a fost 
eliberat, absolvit și trecut, dintru profan, întru sacru?...

Iată cum simte Papa Grigore cel Mare epifania rugilor sale: 
încetează, brusc, holera și ciuma: sosește grâul și peștele sărat, 

în butoaie, pentru săracii Italiei. Și rugându-se la Traian, acum 
sfânt – sunt înfrânți și îndepărtați războinicii, cei cu „lungi bărbi”, 
sălbatice – longobarzii!...

Când Papa Grigore a vizualizat, în For, pe ziduri, acea teribilă 
legendă, despre împăratul justițiar și, iată, acum ajuns sfânt, 
Traian, trecuse o jumătate de mileniu. Cum o va prelua, oare, cel 
mai faimos poet catolic al tuturor timpurilor, Dante Alighieri, în 

Divina (sa) Commedia? Însoțit de poetul-călăuză 
Virgil, el, Dante îl găsește pe Traian, în Purgatoriu, 
într-o dimineață de Duminică, rugându-se, umil, 
la Dumnezeu. Era alături de regele David, Ezekiel, 
Rifeus (mai marele Tebei!) și Constantin cel 
Mare!...

Regi, împărați, profeți din epoci și ere, 
îndepărtate unele de altele, precum spații și 
timpuri!... Călătorul Dante, prin Purgatoriu, spune 
și scrie: „Mișcai, să văd, / de-aproape-mi / fapte 
din istorie! / Era, acolo, măreața glorie a Romei 
/ Traian! / A cărui virtute / Duse la mare izbândă 
/ Pe papa Grigore cel Mare! / Și-o văduvă văzui 
/ Alături / Cu un chip plâns și sfânt, / Mergând. 
/ Alături de frâul lui! / În jur, gloată de cavaleri / 
Și-acvile de aur / fluturate în vânt!... În vreme ce 
văduva își spunea povestea ei”.

*
Însoțit, necontenit, de călăuza sa „augustă”, 

Virgil, Dante îl reîntâlnește pe împăratul Traian, 
acum în Paradis (XX, Bolgia a VI-a), vorbind despre 

încreștinarea lui Traian, pe care o înțelege la interferența dintre trei 
sacre parole (taină divină): „credință/ predestinare /mântuire”.  
Imaginea poetică este colosală, pentru că rememorează cealaltă 
Europă, de după Antichitatea Târzie: Creștin‑Ro manică. Poetul 
zărește, vede (vizualizează) chipuri-suflete, purificate și fericite: 
al psalmistului-rege David, al Troianului Rifeos, Ezechiel; 
împăratul-judecă tor-virtuos Traian; și apoi „tatăl” politic al 
Creștinilor, Constantin!... Ultimii doi, își amintește gândul 
dantesc, zburător: sunt la origine, păgâni! Suflete, unite, acum, 
și în „bucuria și în lumina” eliberării și mântuirii, ce privesc spre 
Creația Divină, din Ochiul-fereastră limpede și enorm, al unui 
vultur. O Acvilă celestă (cândva a lui Jupiter): „Acolo, sus, / Cel 
care de Vultur (și privirea sa) / E mai aproape pus: / E Traian! / Cel 
ce-a întors compasul / Spre-a Lumii / Margini. (Împărăția Parților 
și India). Virtuosul! / Cel ce a mângâiat / De pierderea fiului, / Pe 
biata văduvă! / Suflete-chipuri / fericite văd. / Divine grații / -n 
lumină / Precum văd ciocârlia / Ce zboară-n spații!...”

*
Folclorul, conservat, în românește, din mamă spre 

fiică și din tată în fiu, nu este mai prejos. Prima tentație a 
„întemeietorului-Părinte”, în Dacia, este pământul, ce trebuia 
împărțit la legionarii bătrâni și femeile lor, tinere, autohtone; 
țărâna, simbolic împărțită, arată, chiar cu un plug uriaș, tras de 
calul împăratului!... Nu există om al „terrei române”, locuitor al 
ei, care să nu fi cântat și strigat, copil, la ceremoniile de iarnă, 
versetele „Plugușorului”, ce încep cu zgomotoase lovituri și 
pocnituri din bici: „A venit / Mai an! / Bădița Traian / Împăratul 
Traian, / Încălecând,/ Călărind / Pe-un cal năzdrăvan!” etc. 

Există pe monede, în muzeele de numismatică antică, la 
Roma, imagini în care Traian oferă parcele de pământ soldaților 
și femeilor lor, dace, atârnând o sabie ritualică, enormă, după 
calul său; încât a rămas, în multe regiuni românești, metaforele 
„spațiale”: Brazda (Țarina) lui Traian; Valul lui Traian. Unde, a 
privit harta, sau a cinat (pe Valea Oltului sau a Jiului): „Masa lui 
Traian!”

(Iar, în alte monede, pe verso-ul imaginii cu chipul împăratului: 
pluguri, trase de perechi de boi).

Una din cele mai strălucitoare legende, păstrate în versuri și 
frânturi folclorice, orale, precum Plugușorul, celebră, se numește 
Domnul (Împăratul) de rouă. Traian s-a îndrăgostit de o tânără 
femeie, de la Dunăre (localizată la Celei, vărsarea Oltului; și 
drumul spre Transilvania al armatelor sale). Noaptea este cu 
iubita; dar în zori se duce în apropiere de Sarmis, lângă armatele 
sale.

Prins în razele soarelui, fiind uciși cocoșii, cu cântul și trezitul 
lor, dimineața, sufletul și trupul i se face scrum. 

Motivul și leitmotivul Domnului (Principelui) de rouă va 
călători, peste secole, până în Germania și va deveni... vampiric; 
iar Prințul (Dracula), prins de razele soarelui, după zori, se va face 
și el „scrum și pulbere!...” (Filmul Nosferatu, în secolul XX).

Dacii, ajunși în sclavie, au evadat, din drumul spre Roma; 
și s-au întors spre văile carpatice, conducându-se după Calea 
Lactee, care s-a păstrat, precum metaforă populară, sub numele 
dramatic: „Drumul robilor”; sau „Calea Robilor”...

Toate aceste producții folclorice, urmărite de savanții români, 
de-a lungul a două secole, de la Iuliu Zanne și Cartojan, M. 
Gaster, Ovidiu Bârlea, la Ion Taloș, astăzi, ne relevă că civilizația 
audio (oral)‑vizuală, contemporană rămâne la fel de importantă, 
precum civilizația europeană‑scrisă, în Occident.

Nu pot fi, nicidecum, ignorate, aici, nici fragmentele 
oral-folclorice, în care bărbații daci sunt uciși sau ajunși sclavi, 
în timp ce femeile și fetele lor sunt dăruite (căsătorite) cu 
bărbați romani; episoade contaminate sau colportate, cu 
legendara poveste a „femeilor sabine”. De asemeni, legenda, 
„în fărâme”, Traian și Dochia, care este interpretată de George 
Călinescu, drept un mit întemeietor, în etno-geneza românilor. 
Călușarii, dans tainic și energic, de o faimă vizuală, universală, 
necontestată – ar fi derivat, sau contaminat și el cu (din) furtul 
fetelor sabine și, acum, dace. Nu în ultimul rând, dar esențial; 
este „arheologia lingvistică” a unor nume în Moldova de nord 
(în partea ei romano-catolică); însă și în Vrancea: nepieritoarea 
amintire populară a unor nume, sau toponime, legându-ne de 
Antichitatea Târzie (sec. VIII). Iată: Cârlomănești (lângă Galați), 
Cârlomanu (Buzău); pădurea Cârlomanului; dealul (colina) 
Cârloman (lângă Piatra Neamț); în care lingvistul Iorgu Iordan a 
recunoscut „înghețarea” numelui împăratului Imperiului Roman 
de Apus: Carol cel Mare. Negustori, mercenari, ori funcționari ai 
Apusului, întorcându-se, la bătrânețe, acasă, cumpărând moșii, 
posesii și rămânându-le amintirea, le-a rămas și numele, în 
poreclă: cel al lui Cârloman (Charlemagne)!...

Dacă se va ajunge, științific, la... ADN lingvistic, acestea 
devin esențe, lucruri istorice, de valoare maximă, oral-vizuale, 
irefutabile, în această Eră a Audio-Vizualului Universal.

Din „ROMA SORGINTEI NOASTRE”

Mihai SPORIȘ

I
De ce așa? - ca o atragere 

a atenției!

Expunem aici, nu o prefațare a mesajului 
care urmează, pentru că textul însăși 

dă pe față ideile recoltate din multe locuri, ci 
imboldul care ne-a pus să scriem și mai ales 
cum am făcut-o. Preluate din gură-n gură, 
într-o oralitate fără sfârșit –tocmai de aceea 
continuitate!- nu vom indica întotdeauna sursa, 
când ideile asimilate adevăruri sunt demult în 
fondul comun (topite în anonimatul cu straturi 
și doar sâmburii de sămânță!), unde și-au 
pierdut izvorul originar.

Încercăm să explicăm, revendicându-ne 
un anume egoism, maniera în care o facem, 
nu pentru sublinierea vreunui stil – diferența 
specifică o face cititorul!-, ci pentru înlesnirea 
punții cu un alter-ego.

 Dacă în câteva rânduri puse după un titlu, 
ticluit să te ia de mână nu te poți face ascultat/
citit de cât mai mulți este vina provocatorului, 
a autorului care a atentat la atenția cititorului! 

Iată de ce, deși în mod egoist – partizanat al 
unor idei care ne-au fost induse!- spunem 
cu maximă încredințare cum ne-am așezat la 
scrierea de față, cum ne-am primit impulsul să 
ne băgăm în chestiunea unei dezbateri plină de 
contradicții.

Suntem noi, românii de azi urmașii daco‑
romanilor și vorbitorii unei limbi latine aduse 
de cuceritori? Cum se raportează latinizarea 
la romanizare? Sunt ele concepte ale aceluiași 
proces?

Ne-am pus întrebările acestea, dar și altele, 
în legătură cu posibilitatea de-a răspunde la ele, 
într-un context în care toată lumea vorbește 
dar nu își ascultă decât propria voce. Cum să 
asaltezi redutele, cu zidurile prejudecăților și 
al conservatorismului bătătorit în anii rostirii 
și scrierii operelor întemeierii personalității 
proprii? Este ființa personalității, cu statura ei, 
un adevăr, inatacabil, în piața publică? Cum să 
atragi atenția asupra unor păreri contradictorii, 
în plină dezbatere, dar pe traiectorii care nu 
se întâlnesc, ba își și evită intersecția?  Ei da! 
Ne-am zis. Să spunem o poveste care mângâie 
auzul și o ia pe foarte departe și aparent nu 
are legătură cu chestiunea. De ce așa? Ne-am 
urmărit propria devenire în iubirea istoriei, de 
aici și declaratul egoism!

Când eram copii, încă ascultători și avizi de 
cunoaștere, ne fericeau basmele și le ascultam  
cu maximă atenție. Ceva mai serioase erau 
legendele care, zice-se, aveau un sâmbure 
de adevăr. Apoi la școală, întru formarea unui 
sentiment al apartenenței identitare, dar și al 
unor frății suspecte, lecțiile de istorie și de limbă 
maternă ne dădeau primele „adevăruri”, sigure, 
cele ale manualelor vremii, puse în formarea 
noastră printr-o programă, emanată de un for 
înalt și cu alte meniri decât cele ale educației 
primare. În perioada formării noastre două ade- 
văruri, cel laic și cel religios nu aveau voie să 
coexiste. Nu încăpeau în aceeași teacă a școlii, 
deși părinții școliți mai demult ne impuneau și 
recitările în genunchi către icoanele, culmea!, 
plasate tot spre… Răsărit. Contactul cu litera-
tura universală, dar și cu Biblia din casa părinți-
lor, a descoperit noul gust al fructului oprit de 
oficiali. Alte basme!, spuneau unii, dar planul 
ascuns, alegoriile, care lăsau imaginația copilu- 
lui să se zbenguie, au deschis poarta spre lărgi-
mea mitologiei, care se pierdea în eroismele 
epopeelor, dar și în istoria antichității, venind 
spre modernitate prin literatura și arta univer-
sală. Imaginația basmului, canalizată prin sub- 
textul alegoriilor, tălmăcirile scripturilor te 
transformă, însă, pe neobservate, din deschiză-

torul fraudulos (vorbeam de fructul oprit!) în cel 
care intri cu cheile, din ce în ce mai potrivite, în 
tainele ascunse de vremurile rele.  Intrarea de 
la început, poate fi doar curiozitatea infantilă, 
fără minima orientare prealabilă, de la vreun 
sfătuitor. Dar, în incinta bibliotecii fiind, ce? 
și mai ales, cum alegi? Ai alfabetul secret, ne-
cesar citirii? Dacă îl ai, te interesează povestea 
descoperită? Este dintre cele ale gustului tău?

Este foarte greu să deprinzi, pe cont propriu 
o anume inițiere și atunci apelezi la cei acreditați 
cu notorietate și expertiză. Ar fi trebuit să fie 
tot  cei oficiali! Nu se aliniase, însă, Academia 
Română propagandei politice, promovând în 
rândurile ei nonvalori și excluzând potrivnicii 
adevărului propagandistic? Dar, au toți che-
marea și puterea să gândească singuri, adică 
nu sunt în slujba unui adevăr impus? Oare? cei 
în ilegalitate, proscrișii momentului, nu au avut 
mai multă libertate? Afli că pe lângă cele oficiale 
sunt și purtători de chei, interziși, că sunt căi să 
ajungi la Păltiniș, ori pe la intelectualii exilați 
prin cărțile rare, scăpate focului și cenzurii, dar 
că sunt și cărți prin biblioteci care spun, în dodii, 
adevărul. Apoi îți schimbi încet părerea despre 
basme, mituri, scriptură! 

Pot aminti aici că un fost deținut politic 
mi-a vorbit de I.D. Sârbu cu care a fost în celulă. 

DESPRE ROME, LATINIZARE, ROMANIZARE 
(De la legende, la cercetarea istorică!)
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Constantin MĂNESCU - HUREZI
 

Au trecut deja 26 de ani de când Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 20 iunie 

1992, ca Părintele nostru Ierarh Antim Ivireanul, mitropolit al Țării 
Românești, să se numere în ceața sfinților și să se cinstească după 
toată rânduiala bisericească, fiind înscris în Calendarul Bisericii 
noastre în sinaxar și în minee ca ” Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” 
în ziua de 27 septembrie. Visterie de daruri, ca un pom răsădit 
lângă izvoarele apelor, acest trimis al lui Dumnezeu pământului 
românesc din îndepărtata Ivirie (Georgia),nu a îngropat nici un 
talant din câți I-au fost dăruiți de Dumnezeu și pe toți, ca o slugă 
bună și credincioasă, I-a înmulțit. 

A intrat în obișnuința urbei Râmnicului ca prăznuirea anuală 
cu slujbă religioasă din ziua de 27 septembrie să fie precedată 
de zilele Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” și ale Fundației 
Culturale ”Sfântul Antim Ivireanul”, manifestare culturală ajunsă 
la ediția a XXV-a. Astfel, în perioada 23-27 septembrie 2018 
mai multe instituții religios – culturale din Râmnicu Vâlcea au 
cinstit viața și faptele marelui ierarh al Țării Românești, care în 
perioada 1705-1708 a ocupat scaunul vlădicesc de la Râmnic. 
Aceste instituții sunt: Arhiepiscopia Râmnicului, Fundația 
Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”, Biblioteca Județeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea în parteneriat cu Seminarul Teologic „Sfântul 
Nicolae”, Forumul Cultural al Râmnicului, Mănăstirea „Sfântul 
Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea și cu Asociația Seniorilor 
din Educație. Știință și Cultură. Manifestările acestea prilejuite 
de prăznuirea anuală a Sfântului Antim Ivireanul ca ocrotitor al 
Râmnicului (ediția a XIX-a) au fost și în cinsteacentenarului Marii 
Uniri din 1918.

Zilele „Antim Ivireanul” la Râmnicu Vâlcea au debutat în ziua 
de duminică, 23 septembrie 2018, la Arhiepiscopia Râmnicului, 
Sala „Episcop Iosif Gafton”, unde s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XVI-a Sesiuni anuale de comunicări științifice a Centrului 
de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul”. Secțiunea 
I a acestui simpozion a avut ca temă „Sfântul Antim Ivireanul, 
precursor al Marii Uniri de la 1918”, temă care s-a încadrat în titlul 
generic „Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural – spirituală”. 
După cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, simpozionul științific a 
reunit conferențiari de prestigiu, prezenți și la edițiile anterioare, 
și anume:

Arhim. drd. Mihail Stanciu, de la Mănăstirea Antim din 
București, care a abordat tema: 
Contribuția Sfântului Antim Ivireanul 
la întărirea Ortodoxiei și a conștiinței 
naționale românești;

Conf. Univ. dr. Ion Marian Croitoru 
(Universitatea „Valahia – Târgoviște: 
Câteva repere privind problematica 
folosirii limbilor vernaculare în cultul 
Bisericii Ortodoxe. Sfântul Antim și 
unitatea de limbă a românilor (prin 

ZILELE “ ANTIM IVIREANUL” LA RÂMNICU VÂLCEA
limbă vernaculară se înțelege limba specifică unei țări, unei 
regiuni, unui popor);

Pr. conf. Univ. dr. Dumitru Vanca (Universitatea „1 Decembrie 
1918” - Albă Iulia): Antim Ivireanul și procesul unificării 
formulelor liturgice românești;

Ierodiacon dr. Gamaliel Sima (Mănăstirea Antim – 
București): Unitatea, libertatea și demnitatea națională în 
predicile Sfântului Antim Ivireanul;

Pr. conf. Univ. dr. Jan Nicolae (Universitatea „1 Decembrie 
1918” - Alba Iulia): Curajul de a rosti adevărul (parrhesia) 
Bisericii la Sfântul Antim Ivireanul;

Pr. dr. Vasile Oltean (Muzeul „Șcheii Brașovului”): Antim 
Ivireanul și românii din Șcheii Brașovului;

Conf. Univ. dr. Ioan St. Lazăr (Președintele executiv al 
Fundației Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”): Predoslaviile lui 
Antim Ivireanul – reflexe ale umanismului civic creștin, mostre 
de limbaj intelectual ca parte stilistică în procesul de formare a 
limbii românești unitare.

În continuare, moderatorul acțiunii, donul profesor Ioan st. 
Lazăr, a prezentat, în calitate de redactor șef, revista Lumina 
lumii, nr 27/2018, în paginile căreia publică nume de prestigiu 
ale culturii noastre. Au fost lansate, de asemenea, următoarele 
noutăți editoriale: Pr. dr. Ștefan Zară, Sfântul Ambrozie al 
Mediolanului, monografie patristică, prezentată de Conf. Univ. 
dr. Ion Marian Croitoru, și cartea Izvorul cu Trei Lumini, scrisă de 
Adrian Georgescu și prezentată de arhim. dr. Mihail Stanciu în 
calitate de prefațator.

*
În ziua de luni, 24 septembrie 2018, a avut loc la Sala de 

Conferințe a Bibliotecii Județene Secțiunea a doua a Sesiunii 
anuale de comunicări intitulată: Cercetări de cultură medievală 
și premodernă, tema ediției fiind următoarea: Unitatea de 
neam, de limbă și de credință în evul medieval și cel premodern 
românesc. După cuvântul de întâmpinare din partea domnului 
Remus Grigorescu, manager al Bibliotecii Județene „Antim 
Ivireanul”, a urmat Simpozionul științific, cu următoarele 
prelegeri:

1. Pr. drd. Gabriel Sorescu (Parohia „Sfântul Nicolae” - 
Brândușa din Craiova), Termenul „mărturisirilor” în istoria 
creștină până azi. Cu o aplicație românească;

2. Pr. drd. Constantin Mănescu – Horezu (Parohia Urșani 
II – oraș Horezu), Călători străini despre unitatea de neam, de 
limbă și de credință a românilor;

3. Prof. dr. Florin Epure (manager Direcția Județeană pentru 
Cultură și Patrimoniul Național – Vâlcea), Legende istorice și 
adevăr despre Mihai Viteazul și locurile și oamenii Vâlcii;

4. Prof. Univ. dr. Ștefan Găitănaru (Universitatea Din Pitești), 
Tratat despre rațiunea dominantă – mesaj și limbaj;

5. Dr. Gabriel Croitoru (cercetător științific la Institutul 
de Științe Umane „C.S. Nicolăescu – Plopșor”  din Craiova al 
Academiei Române), Afirmarea latinității ca expresie a unității de 
neam, de limbă și de credință a românilor în operele cronicarilor 
medievali;

6. Prof. Univ. dr. Dinică Ciobotea (Universitatea din Craiova), 
Tipăriturile brâncovenești și circulația lor în provinciile istorice 
românești – factor de unitate spirituală și culturală;

7. Pr. prof. dr. Laurențiu Rădoi (Liceul de Arte „Victor Giuleanu” 
- Râmnicu Vâlcea), Episcopul râmnicean Inochenție – inițiator al 
tipăririi maniscriselor lui Damaschin Dascălul, pentru reliefarea 
valorii lor ecleziale și a limbii lor literare;

8. Prof. Mastd. Mădălina Bărbulescu (bibliotecar la Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul” - Vâlcea), Antim Ivireanul, străinul 
care a ajuns sfânt pentru români.

Toate comunicările au fost prezentate la un înalt grad 
științific, fiind un rod al cercetării bazate pe documente și 
aducând lumină asupra multitudinii de aspecte legate atât de 
viața și opera Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, cât și de 
înfăptuirea marelui ideal al tuturor românilor, adică unirea lor 
într-o singură țară. Este demn de menționat faptul că românii 
s-au simțit totdeauna frați, existând o unitate geografică, adică 
unitatea teritoriului vechii Dacii, o unitate economică scoasă 
în evidență de relațiile comerciale dintre cele trei țări române, 
o unitate a vieții social-politice, o unitate menținută prin 
mișcările demografice, prin transhumanță, ca să nu mai vorbim 
despre unitatea de limbă, de neam și de credință exprimată în 
terminologie. Toate aceste aspecte au fost consemnate chiar 
de către unii călători străini care au străbătut țările române în 
evul mediu  și premodern, mărturiile lor fiind valorose, ca ale 
unor persoane din afara granițelor țării noastre. Astfel, la 1526, 
Ștefan Brodacris (1470-1539) susținea că „ Transilvania este 
cuprinsă între cele două Valahii: Țara Românească și Moldova. 
Acestea două, împreună cu transilvania, ocupă astăzi acea parte 
a europei care fusese pe vremuri Dacia”.

Pentru a cinsti cum se cuvine Zilele „Antim Ivireanul”, prof. 
Cristina Olteanu de la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” 
- Vâlcea a realizat filmul documentar „Sfântul Antim Ivirea- 

nul – precursor al Marii Uniri de la 
1918”, prezentat în aceste zile cititorilor 
bibliotecii. În zilele următoare au avut 
loc aici video-proiecții documentare, o 
conferință de presă și vernisajul xpoziției 
„Alfabetul georgian. Scrieri în cultura vie”, 
realizată cu sprijinul Ambasadei Georgiei 
la București. Au fost cinci zile (23-27 sep-
tembrie) bogate în manifestări dedicate 
ocrotitorului spiritual al Râmnicului.

Mi-a atras atenția asupra lui Lucian Blaga, 
mi-a adus primele cărți ale lui Eliade și Cioran 
și mi-a deschis ochii asupra intelectualității 
române interbelice, băgată cu multă obediență 
în pușcărie de regimul comunist aservit. Radu 
Gyr, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Ion 
Pillat,Vasile Militaru… au completat gustul 
pentru poezie, direcționat numai către titanul 
Eminescu (exclus și el din atitudinea de ziarist 
și din polivalența lui genială!) și  către poezia 
angajată, a realismului socialist. Tot un… dizi-
dent, preotul  Dumitru Bălașa - recunoscut cer- 
cetător istoric pentru evul mediu! - mi-a atras 
atenția asupra problemei daciste. Această 
chestiune, deasemenea în disputa dintre oficial 
și numiții dacopați, dacomani  ne-am propus  să 
o tratăm aici, luată de departe și să o eliberăm 
de interpretarea pe care au dat-o chiar ucenicii 
părintelui Dumitru Bălașa, observând că parte 
din ei l-au înțeles într-un mod deformat, ducân- 
du-l în derizoriu. De obstacole nu poți trece, 
în mod conștient, decât înțelegându-le cauza-
litatea și identificând în timp procesul în des-
fășurarea lui, ca să ai  perspectiva dinamică a 
lui Panta Rei (totul… curge!). Abia atunci ob-
servi că ți s-a născut un aparat critic (impus de 
conștiența câștigată, prin acumulare, de la 
atâți mentori!). Devi un critic funcțional, luat 
de curentul procesului studiat. Rămâi în aceas- 

tă mișcare purtătoare, cât te menții în aceas-
tă barcă, dând din lopețile unei navigații con-
trolate de tine însuți, dar fiind în curgerea 
lumii căreia îi ești părtaș. Ai acasă barca, ori 
chiar biblioteca mereu înnoită îți este arca cu 
toate cele. Studiezi, faci adnotări, extragi fișe, 
confrunți părerile contradictorii, identifici 
partizanii, le investighezi… adevărurile, stai de 
vorbă cu ei (virtual, ori față în față!). Te constați 
în greșeală, ori provocat să-ți argumentezi alt- 
fel… adevărul descoperit, cu alte probe. În barcă 
fiind ești atent permanent la maluri (limitele 
acceptate ale curgerii într-o direcție și într-un 
sens anume!), dar și la barajele naturale, ori 
artificiale, care ți se pun travers. Cât trăiește în 
tine  cercetătorul pasionat… acesta monitori-
zează, fără sâmbrie, domeniul căruia I s-a dat 
pe sine să-i slujească adevărul. Atunci observi 
ușor și bărcile care stau ancorate zeci de ani, la 
aceeași lecție, la același mentor, deși știința a 
adus atâtea noi dovezi, care ar impune schim-
barea poziției. Înțelegem că este greu să-ți 
schimbi adevărul doctoral, ori gradul didactic, 
pe scara valorii instituite formal, atunci când te-
ai nutrit din ele o viață. Dar probitatea științifică, 
invocată întotdeauna, ba chiar instituirea barie-
relor între specializările tabuu ale știnței, nu 
sunt și azi apărări anacronice ale redutelor, care 
uită că marile descoperiri vin pe drumuri noi și 

nebătătorite? Pentru orice cercetare, suntem 
de acord, trebuie să ai chemare (vezi: mulți 
veniți, puțini chemați!). Noutatea descoperită 
nu trebuie ascunsă, până când trece… dincolo 
savantul teoriei depășite. Trebuie să ai metoda 
și tehnologia corespunzătoare pentru a fi 
eficient și aici dăm tot creditul celor le au, 
printr-o inițiere prealabilă. Dar nu putem 
accepta că cel ce posedă instrumentele, știe 
să le folosească în găsirea noutății, poate da 
enunțul cel nou, fără scânteia unui har anume. 
Spunem aici că diplomele și titlurile științifice, 
confirmă faptul inițieri și al științei acumulate 
de la înaintemergători și foarte rar pe viitori 
profeți și deschizători de drumuri. Aici pledăm 
pentru valoarea adăugată de după…Botezul, 
care eliberează certificatul de naștere. Să 
fim prin urmare atenți la ceea ce aduc drept 
noutate savanții, declarați ca atare.

Revenind la De ce?-ul nostru, spunem aces-
te lucruri pentru a nu fi confundați cu vreun sa- 
vant în domeniul rezervat istoricilor, de profe-
sie. Ne declarăm aici amator/ismul, tradus prin 
iubirea pentru istorie. Adunăm de la lumea lar-
gă și înnapoiem, prin efortul personal, celor pe 
care îi convingem că am avea un punct de vede‑
re adăugat problemelor enunțate. Dincolo de
vanitatea omenească, că am avea ceva personal 
de adăugat acolo unde reluăm ceea ce s-a spus 

prin alții, ne laudăm –păcat omenesc, în cău-
tarea stimei de sine!- că încercăm să spunem 
ceea ce s-a spus, mai altfel, poate mai inteligibil, 
mărind randamentul unei comunicări scrise.

Nu ascundem aici înrâurirea unor îndemnuri 
vechi: Dă, ca să ți se dea (do ut des!‑spunea 
latinul), stimulând reciprocitatea și simetria 
formelor. Cine dăruiește, lui își dăruiește! 
Ori porunca scripturii, privind iubirea 
părinților, altoită de creștinism cu: iubește‑ți 
aproapele ca pre tine însuți! – dintru întreaga 
specie omenească și nu doar din orizontul 
strâmt al familiei, gintei, neamului (aici cu… 
naționalismul aferent).  Scriem, așadar, în cele 
ce urmează din dorința de a arăta adevărul 
dobândit de la mulțimea oamenilor aleși, care 
ne-au încredințat, în felul lor, asupra adevărului 
omenește posibil, în contextul anume și de pe 
traiectoria pe care au scrutat lumea.

Nu vom stiga „Evrica!”, deși ne-am bucurat 
atunci când ne-a străfulgerat un gând înnoitor, 
pe care vrem să-l transmitem.

Am făcut aceste mărturisiri să știe cel ce 
va citi unde să încadreze autorul. Dacă vrea să 
adauge ceva în aparatul său critic, pentru vreun 
doctorat, vreun referat științific… cu pretenții, 
să afle că, deși studiem istoria de vreo 55 de ani, 
nu avem vreo acreditare formală, în cercetarea 
istoriei. Dixit! (Va urma…)



Cristian Ovidiu DINICĂ

Afirmarea în planul politicii externe a 
Principatelor Unite ale Moldovei și 

Țării Românești a depins de tratate și convenții 
internaționale. Prin Tratatul de la Paris din 
1856 care înlocuia protectoratul rus cu garanția 
comună a marilor puteri  (Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, Al doilea Imperiu 
Francez, Regatul Sardiniei, Imperiul Austriac, 
Prusia) și a Impe-riul Otoman se acordă 
posibilitatea celor două Principate aflate sub 
suzeranitatea turcească să intre pe calea 
reformelor aduse de principele Alexandru Ioan 
Cuza și continuate ulterior de Carol I. Sub Carol I 
se promulgă în luna iunie 1866 Constituția țării,  
în care stabilește că Principatele Unite să 
se numească România, fără a fi menționată 
dependența față de Imperiul Otoman. 

Perioada cuprinsă între 1866-1876 a fost 
folosită de guvernele conservatoare și liberale 
care se succedau la conducerea țării, pentru 
încheierea de alianțe cu popoarele balcanice 
subjugate de turci. Se configura o nouă hartă a 
Europei. România pe plan economic întâmpina 
greutăți în dezvoltarea sa, datorită lipsei capita- 
lului necesar, dar și a inexistenței unui sistem 
vamal pentru a o apăra de concurența produ-
selor străine. În acest sens, se poate menționa 
Convenția comercială impusă de Austria și Un- 
garia în 1875, care a contribuit la întărirea auto- 
nomiei vamale, dar prin care se acordau înlesniri 
la import produselor venite din aceste țări. 

Interesele politice diferite ale marile pu-
teri europene, care toate convergeau spre 
influență economică în Balcani, se grupau în 
jurul Chestiunii Europene cu privire la existența 
Imperiului Otoman. Astfel Rusia era direct in- 
teresată de controlul la gurile Dunării și de 
accesul în Marea Mediterană pentru flota sa 
civilă și militară, cât și de dominarea Basarabiei. 
Austria se temea de mișcările naționale ale 
minorităților și era interesată de integritatea Im-
periului Otoman. Franța se opunea intereselor 
Rusiei, iar Regatul Unit dorea restrângerea 
influenței Imperiului Țarist în Europa. 

Din punct de vedere al creștinătății Rusia 
era susținătoarea ortodoxiei, fiind cea mai mare 
țară cu această religie. Izbucnirea revoltelor din 
Herțegovina în 1875, urmate de cele din Bosnia 
și Bulgaria, aducea un nou prilej de instabilitate. 
„Nota Andrassy” (numită astfel după diplomatul 
austro-ungar Julius Andrassy) chema la evitarea 
unui conflict generalizat în sud-estul Europei 
și îi sugera sultanului să instituie o serie de 
reforme, printre care și garantarea libertății 
religioase a creștinilor. În scurt timp pe scaunul 
Imperiului Otoman s-au succedat trei sultani, 
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datorită instabilității interne a imperiului, 
ultimul fiind Abdul Hamid al doilea care a 
contribuit la reprimarea insurgenților. Acest 
aspect a influențat decizia Rusiei de a interveni 
ca apărătoare a creștinătății, ea dorind și 
redobândirea drepturilor pierdute prin tratatul 
de la Paris din 1856. 

Pregătirile pentru declanșarea războiului au 
început în 29 septembrie 1876 cu întrevederea 
de la Livadia, unde România și-a dat acordul 
ca Rusia să treacă trupele sale armate pe 
teritoriul românesc cu respectarea integrității 
și neamestecului în treburile interne ale 
României. Înțelegerea de la Livadia a fost 
parafată la București în 4 aprilie 1877. Acest 
acord reprezenta un risc asumat de către 
România prin renunțarea la sprijinul puterilor 
garante semnatare ale tratatului de la Paris din 
1856, jucând totul pe acordul doar cu Rusia. 
Sprijinul solicitat de Rusia evidenția prudența 
acesteia în a preîntâmpina declanșarea unui 
război general în Balcani. 

Pentru România care solicitase în prealabil 
pe cale pașnică recunoașterea independenței 
sale în toamna lui 1876 și primăvara lui 1877 la 
Conferința marilor puteri de la Constantinopol 

unde a primit răspuns negativ, deși în noua 
constituție a Imperiului Otoman se regăsea ca 
regiune privilegiată, era o singură soluție  de a 
obține Independența: pe câmpul de luptă. La 
data de 21 aprilie Turcia bombardează orașul 
Brăila. În 26 aprilie România răspunde atacând 
fortăreața Vidin. Guvernul României recunoaște 
în 29 aprilie starea de război și întreruperea 
relaților cu Turcia. Suma de 914000 lei care 
reprezenta tributul către înalta poartă a fost 
transferată ministerului de război. În data de 
9 mai 1877 Mihail Kogălniceanu, interpelat 
în Parlament, a declarat festiv independența 
României spunând: „Suntem independenți, 
suntem națiune de sine stătătoare…, suntem o 
națiune liberă și independentă.” Pe 10 mai, prin 
semnarea de către Domnitorul Carol I a actului 
de declarare a independenței, acesta căpăta 
putere de lege.

Pe plan european Franța a primit cu rezervă 
acest act, în timp ce Turcia și Regatul Unit au 
întâmpinat cu ostilitate declararea conflictului. 
Războiul a fost puternic susținut moral de 
întreaga populație, dar și cu contribuții bănești 
și materiale. Pe front faptele de vitejie au fost 
unanim recunoscute, ca merite deosebite 
ale tinerei și bravei armate române. Marele 
Duce Nicolae a  solicitat expres în urma 
respingerii de către turci a două atacuri ruse 
intrarea armatei romane în război. Solicitarea 

Ilie GORJAN

Doi mari scriitori, unul francez, altul englez, au spus: “La musique avant toutes choses”- 
Baudelaire (muzica înainte de toate) și “The man hath no music in himself is feat for 

treasons, stratagems and spoils”- Shakespeare (omul care nu are muzica întrânsul e în stare de 
trădări, prădăciuni și înșelăciuni). Nu știu dacă Gheorghe Cărbunescu a auzit despre aceste două 
ziceri mirabile, dar știu că prin tot ceea ce face pentru muzică se încadrează miraculos în aceste 
celebre repere scriitoricești. Am participat, într-o frumoasă seară de vară, la prezentarea noului 
album de romanțe “Bunicii”, cu 13 piese muzicale scrise și interpretate magistral de protagonistul 
acelei întâmplări muzicale.

A fost o seară memorabilă prin întreaga ei desfășurare, artistul reușind ca, în prezența unui 
public numeros și de calitate, să-și etaleze aptitudinile de interpret de valoare a acestui gen muzical 
mult gustat de cei de vârsta a doua și a treia, care este romanța. Toate cele 13 piese din economia 
albumului au fost pe placul celor prezenți, stârnind ropote de aplauze, după interpretarea fiecăreia 
dintre ele, și chiar lacrimi de emoție pe obrazul unora dintre spectatori.

Am remarcat preocuparea lui Gheorghe Cărbunescu de a selecta versuri frumoase, cu o 
muzicalitate aparte, din creația unor mari poeți ai literaturii române (Mihai Eminescu, Ion Pillat, 
Vasile Militaru, Ion Andreiță, Nicolae Dragoș, Ștefan Dumitrescu, Felix Sima), dar și din opera 

GHEORGHE  CĂRBUNESCU SAU VOCAȚIA MUZICII
unor poeți mai puțin cunoscuți, dar înzestrați cu 
un talent demn de toată lauda (Corneliu Zeană, 
Constantin Mosor, Nicolae Cărbunescu, Galina Furdui, 
Damian Ureche). M-a impresionat, de asemenea, 
talentul grupului instrumental care l-a acompaniat 
cu măiestrie pe interpret, precum și stilul original și 
stăpânirea de sine  a artistului pe timpul interpretării 
celor 13 romanțe de pe album: dacă la toate marile 
spectacole, artiștii stau pe scene luminate, iar  publicul 
în semiîntuneric pentru ca artiștii să nu fie timorați de 
privirile spectatorilor, Gheorghe Cărbunescu a cântat 
într-o sală luminată în întregime, privind în ochii celor 
prezenți, fără să se simtă vreun moment  nici cea mai 
mică urmă de nesiguranță sau timorare, aceasta fiind o dovadă clară că ne aflăm în prezența unui 
artist veritabil.

Un artist care, aflat la vârsta maturității creatoare depline, mai are încă multe de spus în 
promovarea unei muzici de calitate, și căruia îi doresc succes deplin în continuare și multă putere 
de muncă!

a fost făcută telegrafic în data de 19 iulie 
1877:  „Turcii, adunând cele mai mari trupe 
la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fuziunea, 
demonstrațiunea și, dacă se poate, să treci 
Dunărea cu armata după cum dorești”.

Dialogul purtat între cele două părți 
asociate a stabilit ca trupele ruse și române 
din zona Plevnei să fie plasate sub comanda 
domnitorului Carol I, secondat de generalul rus 
Zotov și de generalul român Al. Cernat. Armata 
română și-a adus din plin contribuția, reușind 
să cucerească cu grele pierderi, estimate la 
10.000 de oameni, reduta Grivița 1 și 2 de la 
Plevna. Pe parcursul a șase luni grele de luptă 
armată romană, cu un efectiv de 50.000 soldați, 
a contribuit alături de armata rusă care avea 
un efectiv de 250.000 soldați,  la cucerirea 
redutelor  Rahova, Vidin, Smârdan.

După terminarea războiului, independența 
trebuia recunoscută. La tratativele de la San 
Stefano reprezentatul României colonelul 
Arion nu a fost primit, Rusia asumându-
și responsabilitatea reprezentării și pentru 
România cu scopul  de a obține ieșire la 
Gurile Dunării. Tensiunea dintre cele două 
țări s-a agravat ducând spre conflict armat. 
Au intervenit celelalte puteri și au organizat 
Congresul  de pace din iunie-iulie 1878  de la 
Berlin, unde reprezentanții României,  respectiv 
Brătianu și Kogălniceanu, au fost acceptați 
la audieri, dar nu sunt și ascultați. România 
primește Independența și unirea Dobrogei, dar 
cedează Rusiei județele Cahul, Bolgrad și Ismail 
din sudul Basarabiei. 

Recunoașterea independenței a fost 
condiționată de modificarea articolului 7 din 
Constituție cu referire la obținerea cetățeniei de 
către locuitorii altor etnii, stabiliți în România. 
Moldova avea un număr mare de cetățeni de 
diferite etnii pentru care se solicita acest drept. 
Ca soluție s-a acceptat modificarea acordării 
cetățeniei după un stagiu de zece ani și pe 
baza unei cereri personale. Au fost prevăzute 
și excepții pentru persoanele care aveau merite 
deosebite în artă, cultură sau erau veterani ai 
războiului de independență. 

Primele state care au recunoscut Inde-
pendența au fost Austro-Ungaria, urmate de 
Rusia și Germania în februarie 1880. Germania 
a condiționat recunoașterea de promulgarea 
legii de răscumpărare a căilor ferate construite 
de societatea Strousberg, pentru a satisface 
cerințele bancherilor germani. Ulterior și cele- 
lalte puteri europene au recunoscut Inde-
pendența României. Impactul cuceririi Indepen-
denței a deschis calea marilor transformări 
și a culminat cu realizarea României Mari la 1 
decembrie 1918.

4 noiembrie/2018



noiembrie/2018 5

Gheorghe DUMITRAȘCU

Profesorul, ecologistul și publicistul Gheorghe Pantelimon 
a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. S-a născut într-o 

zi de toamnă târzie, pe 24 noiembrie 1943, în fosta comună 
Cremenari din raionul Băbeni-Bistrița, regiunea Pitești, una 
dintre cele mai vechi așezări de pe malul stâng al Oltului, locuită 
din antichitate, atestată documentar la 30 mai 1624, care după 
reorganizarea administrativ-teritorială a țării, din anul 1968, a 
intrat în componența comunei Galicea, județul Vâlcea. Situat 
într-un cadru natural pitoresc, satul bogat în cremene, o piatră 
tare de la care și-a luat numele, a fost locuit de moșteni a căror 
particularitate, despre care vorbește în opera sa medicul și 
scriitorul Nicolae Radu, este semeția, în sensul ei valorizant.

De pe aceste meleaguri au plecat mulți fii ai satului care 
s-au afirmat ca oameni destoinici în diferite locuri din țară sau 
dincolo de fruntariile ei, printre care se numără și profesorul 
Gheorghe Pantelimon. Părinții săi, agricultori, aveau posibilități 
materiale modeste. Pentru a întreține familia, tatăl, Constantin 
(mai cunoscut - Tică Pantelimon) a practicat cizmăria, apoi s-a 
angajat gestionar la cooperativa din sat, numărându-se printre 
oamenii respectați. Mama sa, Ileana, o femeie harnică, se ocupa 
de gospodărie. Copilul a primit o educație bazată pe modestie și 
respect de la părinți și de la bunica sa, Ioana, care era de o rară 
blândețe, credincioasă și pricepută la broderie. De la cea mai 
fragedă vârstă ei i-au insuflat dorința și ambiția să învețe carte, 
pentru a se realiza în viață și să trăiască la oraș, unde sunt condiții 
mai bune.

În perioada 1950-1954 a descifrat tainele abecedarului la 
școala din satul natal, sub îndrumarea renumitului învățător 
Dumitru Tomulescu, un dascăl haretian autentic, cu vocație, un 
model pentru discipolii săi și pentru oamenii din 
sat. Apoi s-a înscris în clasa a V-a, la Școala Medie 
„Nicolae Bălcescu” din Râmnicu Vâlcea, astăzi 
Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, unde a 
urmat și cursurile liceale, la profilul Real. Această 
unitate etalon a învățământului vâlcean și românesc, 
condusă de celebrul director Ion Ceaușescu, era 
încadrată cu profesori eminenți, printre care fostul 
elev îi amintește pe Constantin Gibescu (profesor de 
Limba și Literatura Română și diriginte al clasei sale, 
a XI-a A), Nicolae Păun, Iulian Cornilescu, Ion Vega, 
Constantin Rădulescu, Dumitru Ghiță, Haralambie 
Dumitrescu, Tatiana Cantemir, Nicolae Daneș ș.a.

Toată viața, fostul elev a nutrit admirație și 
respect pentru mentorii săi. În 1961 a reușit la Fa- 
cultatea de Geologie-Geografie a Universității Bu-
curești, specialitatea Geografie-Fizică, în condițiile 
unei concurențe de peste 10 candidați pe un loc.  
În toți anii de studenție a fost bursier. Printre  
colegii săi de facultate se numără și fostul preșe-
dinte al României, Emil Constantinescu. Au fost  
cei mai frumoși ani ai vieții tânărului Gheorghe 
Pantelimon.

După absolvire, în 1966, a primit repartiție guvernamentală 
la Școala Generală Olanu, din fostul raion Drăgășani, unde s-a 
prezentat pe 1 martie 1967, după efectuarea stagiului militar, cu 
termen redus. Conform propriilor confesiuni, deși avea colegi 
de catedră minunați, care îl înconjurau cu multă căldură, copii 
isteți, silitori și ascultători, la Olanu locuia cu chirie și nu avea 
perspectivele la care visase. La îndemnul părinților, urmând și 
sfatul unor colegi cu experiență din școală a acceptat propunerea 
să lucreze la Râmnicu Vâlcea, în orașul care îl fascinase. Din 
martie 1968 a fost angajat prin transfer, în interesul serviciului, 
la Comitetul Județean Vâlcea al UTC, unde a condus Secția școli, 
până în decembrie 1972, când a fost transferat, tot în interesul 
serviciului, la Consiliul Județean al Organizației Pionierilor, unde 
a îndeplinit funcția de președinte, până în decembrie 1979, 
când a fost promovat la fostul Comitet Județean de Partid, 
unde a coordonat activitatea din domeniul învățământului. În 
toată perioada a colaborat permanent cu Inspectoratul Școlar 
Județean, Casa Corpului Didactic Vâlcea și conducerile unităților 
de învățământ, pentru buna desfășurare a procesului instructiv-
educativ și a organizat diverse activități cu cadrele didactice și 
elevii, pe probleme majore ale școlii.

În perioada 1972-1979 a fost asimilat ca inspector șef al 
Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Era și a rămas un om 
onest, echilibrat, obiectiv, îi displăceau excesele, arbitrariul și 
manifesta politețe în relațiile cu cadrele didactice, inspectorii 
școlari, cu elevii cu care venea în contact. Nu a neglijat profesia 
de bază și s-a preocupat permanent de perfecționarea propriei 

PROFESORUL GHEORGHE PANTELIMON - UN SLUJITOR DEVOTAT 
AL ȘCOLII ROMÂNEȘTI
pregătiri profesionale, pedagogice și metodico-științifice. În 1971 
a reușit la examenul pentru definitivarea în învățământ, în 1977 
a obținut gradul didactic II, cu media 9,50, iar în 1982, gradul 
didactic I, cu media 10.

A rămas titular la Școala Generală Olanu până în anul 
1978, când, în urma concursului de cunoștințe, organizat de 
Inspectoratul Școlar, s-a transferat la Școala cu clasele I - VIII 
Nr. 9 Râmnicu Vâlcea, iar din 1984 a fost transferat, pentru 
restrângere de activitate, la Școala cu clasele I – VIII Nr. 10 
Râmnicu Vâlcea, o unitatea prestigioasă de învățământ, „o 
școală de nota 10” cum spunea fostul director Mihai Buharu, 
unde și-a desfășurat activitatea din 1990 până la pensionare, 
la 1 septembrie 2007, după 40 de ani de muncă în domeniul 
învățământului, al educației. În școală, a existat de la început, 
un climat serios, responsabil, de muncă, de studiu, creat de 
conducerile unităților și de cadre didactice competente. Pe baza 
experienței anterioare, profesorul Gheorghe Pantelimon s-a 
integrat cu succes în activitatea colectivului didactic și a trăit 
multe satisfacții profesionale. A fost călăuzit de ideea că nu poți 
fi un dascăl cu har dacă nu iubești și nu respecți copiii, dacă nu le 
oferi un model demn de urmat, în toate circumstanțele, 
fiindcă așa cum spunea academicianul Șerban Cioculescu 
„exemplele sunt ramuri care nu se usucă niciodată”.

Ca urmare a muncii depuse, elevii săi și-au însușit, 
an de an, cunoștințele de geografie, conform cerințelor 
programelor școlare. Cu tact pedagogic i-a stimulat să 
învețe de plăcere, pentru a-și lărgi orizontul cunoașterii. 
Pentru întărirea caracterului practic-aplicativ al învățării, 
pentru creșterea eficienței educativ-formative a lecțiilor, 
a amenajat un cabinet de geografie și o colecție de roci. 
În cei peste 19 ani de activitate efectivă la catedră nu 

a dat note sub 4 și nu a lăsat corigenți. În fiecare an a pregătit 
loturi de elevi care au participat la olimpiada de geografie, 
etapa județeană, iar unii au ajuns la faza națională. În anul 1996, 
fostul său elev Dragoș Găitănaru a obținut „mențiune” la etapa 
națională, iar după absolvirea liceului a urmat tot cursurile 
facultății de Geografie a Universității București.

În perioada 1992-2001 a fost șeful catedrei profesorilor 
de istorie-geografie și responsabil al Ariei curriculare „Om și 
societate” din școală și a inițiat diverse activități destinate 
perfecționării predării cunoștințelor la disciplinele respective de 
studiu. A participat la toate cursurile de perfecționare organizate 
de Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic Vâlcea, 
iar în anul 2002-2003 a obținut media generală 10. Din 2002 până 
în 2007 a făcut parte din colectivul de profesori care a pregătit 
elevi, în cadrul Centrului Județean de Excelență, iar în 2003 din 
Comisia de organizare a Concursului Național de Geografie, care 
s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea. 

Elevii săi s-au afirmat la diferite concursuri județene cum 
sunt: cel de materiale geografice, organizat în anul 2002, la Li-
ceul Brezoi, unde au ocupat locul I, Centenarul „Ioan Conea”, 
la același liceu, unde s-au clasat pe locul II, „Simion Mehedinți” 
desfășurat la Școala Nr.2 Râmnicu Vâlcea, unde au obținut 
„mențiune” ș. a. 

A obținut o serie de performanțe în inovarea didactică. A 
elaborat programe școlare de geografie pentru disciplinele 
opționale: „Curiozități geografice”, „Europa-centru al civilizației 
și culturii mondiale”, „Superlative geografice”, „Organizații 

internaționale”, pe care le-a dezbătut cu elevii școlii. Două 
dintre ele au câștigat premiul I și II, la expoziția națională din 
anul 2001. Se numără printre autorii Enciclopediei Geografice 
pentru gimnaziu, București, 2005, Editura C D Press. Calitatea 
cunoștințelor geografice acumulate de elevi a fost atestată de 
inspecția efectuată de inspectorul școlar de specialitate, Procopie 
Ghiță, în luna decembrie 1999, când profesorul a fost apreciat cu 
calificativul „Foarte Bine”.

În perioada 2002-2007, ca membru al Consiliului Consultativ 
al profesorilor de geografie de pe lângă Inspectoratul Școlar 
Județean, a contribuit la luarea unor decizii care au vizat 
perfecționarea învățământului geografic. În calitate de profesor 
metodist, între anii 2004-2006, a efectuat inspecții școlare unor 
colegi care au solicitat înscrierea la examenele pentru obținerea 
gradelor didactice. A participat la cercurile pedagogice, la 
activitățile inițiate de filiala Vâlcea a Societății Române de 
Geografie. În perioada 2004-2007 a fost responsabil de cerc 
pedagogic.

A susținut comunicări științifice în cadrul Simpozionului 
Național „Geografia teoretică și aplicată a județului Vâlcea” 

care a ajuns până la ediția a XII-a, la Simpozionul 
Interjudețean de referate și comunicări științifice 
„Din tainele științelor naturii” și Concursul 
Interjudețean de științe, la mai multe ediții, 
organizate de Inspectoratul Școlar Județean, Casa 
Corpului Didactic și Școala nr.5 Râmnicu Vâlcea, la 
Simpozionul Județean „Poluarea și efectele ei asupra 
stării de sănătate”, de la Școala Nr.10 Râmnicu 
Vâlcea, la Simpozionul Național „Agroturismul rural, 
ecologic și cultural în România” (Vaideeni 2002) ș.a. 
Și în prezent participă ca invitat la diferite manifestări 

inițiate de Inspectoratul Școlar Județean în cadrul 
cercului pedagogic al profesorilor de geografie, 
inspector de specialitate prof. Mihai Manda, fiind 
considerat unul dintre mentori.

În calitate de profesor de geografie și diriginte 
a desfășurat o bogată activitate educativă cu elevii, 
în cadrul școlii și extrașcolară, pe baza cerințelor 
Ministerului Educației, ținând seama de ce spunea 
Balzac, că „învățătura trebuie transformată în fapte, 
altfel se pierde”. A organizat drumeții în orizontul 
local, excursii în județ și în țară, vizite la alte unități 
de învățământ etc. 

Împreună cu directoarea prof. Rodica Grigoriu 
au înscris școala într-un proiect de mare viitor. De 
la 1 martie 2001, până la 1 septembrie 2007, a 
coordonat, în cadrul unității, Programul Internațional 
„Eco-Școala”, un proiect pentru dezvoltare durabilă, 
cu multiple valențe civice și umanitare, care încuraja 
participarea elevilor la activități de protecție a 
mediului înconjurător, domeniu de importanță 
vitală pentru viitorul omenirii. Din anul 2002 a avut 
și rolul de coordonator zonal Eco-Școala, pentru 
unitățile de învățământ din județele Vâlcea, Gorj 

și Mehedinți. Acest program a fost derulat de Centrul Carpato-
Danubian de Geoecologie (CCDG), cu sediul în București, membru 
cu drepturi depline al Fundației Mondiale de Educație pentru 
Mediul Înconjurător – FEE, în parteneriat cu Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Mediului și 
Pădurilor. În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, Direcția Silvică Vâlcea, conducerile unităților de 
învățământ, cu diriginții a inițiat, organizat și îndrumat la nivelul 
școlii, al municipiului și județului nostru, în județele arondate 
în program, multiple activități teoretice și practice, care au 
contribuit la formarea unor atitudini și comportamente ecocivice 
înaintate, a unei conduite ecologice moderne, care i-au învățat pe 
copii și tineri să respecte, să prețuiască și să ocrotească natura. 
Totodată, în școală, a coordonat și Programele Internaționale 
„Să învățăm despre pădure” și „Tineri reporteri despre mediul 
înconjurător”. A inițiat concursul interjudețean anual „Un om 
sănătos într-un mediu curat”, care s-a desfășurat în 6 ediții la Eco-
Școala Nr.10 cu participarea unor echipaje din Râmnicu Vâlcea, 
Craiova, Pitești, Slatina, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin ș.a. Cu 
Școala Nr. 6 din orașul de pe Dunăre, Școala Nr.10 a derulat și un 
parteneriat cu tema „Copilul – subiect social”. A fost promotorul 
altor două concursuri interjudețene care s-au desfășurat 
simultan la Rm. Vâlcea: cel de creație literară „Poezia în slujba 
mediului” și concursul de creație plastică „Viitorul planetei 
depinde de fiecare dintre noi”. Elevii Școlii Nr. 10 au participat cu 
lucrări de artă plastică la diferite expoziții, organizate în școală, 



în Râmnicu Vâlcea, în țară și în Europa. Pe 27 noiembrie 2003, Școala Nr. 
10 a primit Steagul Verde, un premiu al educației pentru mediu, un simbol 
internațional  valoros și Certificatul European prin care i s-a acordat statutul 
de Eco-Școală, devenind prima Eco-Școală din județul Vâlcea și din Oltenia și 
a 14-a din țară și Centru Zonal Eco-Școală. Trofeul a fost înmânat de doamna 
prof. univ. dr. Maria Pătroescu, președinte al Centrului Carpato-Danubian 
de Geoecologie. Sub coordonarea profesorului Gheorghe Pantelimon, cu 
sprijinul conducerii școlii, al diriginților, al REMAT S.A. Vâlcea, în perioada 
2001-2006, Eco-Școala Nr. 10 a participat la Concursul național „Valorificând 
deșeurile salvăm mediul și sănătatea noastră”, câștigând 2 premii II și 4 
mențiuni și recompense constând în materiale didactice moderne. Trebuie 
subliniat că în perioada respectivă, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în unitățile 
de învățământ preuniversitar, începând cu grădinițele, exista o mișcare de 
masă pentru protejarea mediului înconjurător.

Între 2001-2007, profesorul Gheorghe Pantelimon a participat la 
mai multe seminarii naționale organizate de Centrul Carpato-Danubian 
de Geoecologie, Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător, cu 
tema „Valorile Educației pentru Mediu” și a prezentat experiența pozitivă 
acumulată în județ în acest important domeniu. 

O perioadă a fost și lider al organizației de sindicat a cadrelor didactice 
din școală și le-a susținut și apărat interesele. De la 1 septembrie 2002, 
în urma concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, 
a îndeplinit funcția de director adjunct al școlii, iar din iunie 2004, pe cea 
de director. În această calitate a mobilizat colectivul de cadre didactice, 
elevii și părinții în direcția obținerii unor rezultate de calitate în procesul 
instructiv-educativ, școala înscriindu-se în rândul unităților de frunte ale 
învățământului vâlcean, tradiție care se păstrează și astăzi. A știut să îmbine, 
în mod armonios, știința cu arta conducerii, pe baza cunoașterii profunde, 
permanente, a realităților din școală unde învățau peste 1300 de elevi, a 
luat decizii optime, împreună cu consiliul de administrație, în cunoștință  
de cauză, a manifestat încredere în potențialul creator al cadrelor didactice  
și al elevilor. Ca un bun gospodar s-a preocupat de dezvoltarea bazei 
didactico-materiale a școlii: s-a confecționat mobilier nou în sălile de clasă, 
cu ajutorul comitetelor de părinți, iar cu sprijinul financiar al Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost dotată sala de sport cu aparate și 
instalații sportive, s-au modernizat grupurile sanitare, s-au efectuat lucrări 
de reparații și igienizări. Prin Inspectoratul Școlar a continuat dotarea sălilor 
de clasă, a cabinetelor și laboratoarelor cu calculatoare și material didactic 
modern.

A acționat consecvent pentru creșterea prestigiului școlii și  
învățământului vâlcean. Din anul 1968 a colaborat cu mai multe redacții și 
a publicat numeroase articole pe teme de educație, științifice, geografice, 
de interes social, referitoare la protejarea mediului înconjurător, în diferite 
ziare și reviste: Orizont, Curierul de Vâlcea, suplimentul Curierul literar și 
artistic, Viața Vâlcii, Monitorul de Vâlcea, Tribuna Învățământului, Terra 
Magazin, Destine Literare, revistă a Societății Scriitorilor Români din Canada, 
Rotonda Valahă etc. A dat interviuri la diferite posturi de radio și televiziune: 
Radio România Actualități, TV România Internațional, Televiziunile Vâlcea 
Unu și Etalon, contribuind la informarea opiniei publice cu preocupările 
pentru asigurarea reformei în învățământul vâlcean. Din anul 2013 a devenit 
membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. 

Pentru activitatea desfășurată a primit unele stimulente materiale: la 
Școala Nr. 10 i s-a acordat de două ori salariul de merit, iar în 1999 și 2003 
gradația de merit, pe o perioadă de 8 ani. În toți anii de muncă la catedră a 
fost apreciat cu calificativul „Foarte Bine”.

După pensionare, de la 1 septembrie 2007, a contribuit în mod activ 
la dezvoltarea vieții culturale a municipiului Râmnicu Vâlcea și în județul 
nostru. Din anul 2003 activează în Forumul Cultural al Râmnicului, iar 
din 2007, în cadrul Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură, 
Județul Vâlcea, numărându-se printre membrii fondatori. În ambele ONG-
uri deține calitatea de vicepreședinte și se ocupă mai ales de proiectarea 
activităților și urmărește îndeplinirea măsurilor adoptate, de pregătirea 
întâlnirilor săptămânale ale conducerilor acestora, ține evidența  membrilor 
și încasează cotizația. S-a implicat în organizarea și desfășurarea multor 
manifestări, care s-au bucurat de aprecierea participanților și a colaborat 
fructuos cu toți colegii. A continuat activitatea ecologică, prin dezbaterea 
anuală care se organizează de Ziua Mondială a Mediului, cu tema „Să dăm 
o șansă Pământului!”, care se află la ediția a IX-a. De asemenea a inițiat 
dezbaterea pe teme medicale „Învață să trăiești sănătos!”, care a ajuns tot 
la ediția a IX-a.

A reușit să colaboreze bine cu factori de decizie din administrația 
județului și a municipiului Râmnicu Vâlcea, cu alte instituții, printre care 
menționăm Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, Direcția Silvică Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Arhiepiscopia  Râmnicului, 
conducerile unităților de învățământ, organele de presă etc.

A desfășurat, în continuare, o activitate publicistică apreciată. Este 
secretar de redacție al revistelor „Forum V” și „Seniorii”, publică în „Studii 
vâlcene”, „Cultura vâlceană”, „Povestea Vorbii”, „Forum Vâlcean”. Este 
colaborator la Enciclopedia Județului Vâlcea volumul II, Localitățile urbane, 
Rm. Vâlcea, Editura Fortuna 2012 și se numără printre autorii volumului 
„Forumul Cultural al Râmnicului – 15”, Editura Rotipo, Iași, 2016.

Pe parcursul bogatei sale cariere profesionale i s-au conferit peste 50 de 
premii, distincții, titluri, atestate, certificate de competență, ordine, medalii, 
diplome de participare, de excelență, de onoare, jubiliare și alte stimulente 
morale care i-au adus multe satisfacții, dintre care menționăm:

• Ordinul Muncii clasa a III-a, 1974;

• Titlul de „Profesor evidențiat”, 1979;
• Medalia „Meritul pentru Învățământ” clasa a II-a, 2004, conferită  

de Președintele României Ion Iliescu, pentru „abnegația și devotamentul 
puse în slujba învățământului românesc”, cu ocazia Zilei Naționale a 
României;.

• Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a, 2007, acordată de Ministerul 
Educației, Cercetării și Tineretului, „pentru preocupări deosebite în 
activitatea didactică din ultimii 15 ani și rezultate remarcabile obținute la 
nivel internațional și național, în formarea și educarea tinerilor”;

• Diplomă de Merit, 2003, atribuită de Inspectoratul Școlar Județean 
Vâlcea „pentru activitatea deosebită depusă în pregătirea elevilor pentru 
concursurile naționale”;

• Diplomă Aniversară, 2016, Universitatea București, Facultatea de 
Geografie, la 50 de ani de la absolvire;

• Diplomă de Excelență, 2016, decernată de Consiliul Județean Vâlcea, 
„în semn de respect și prețuire pentru contribuția la dezvoltarea și 
modernizarea învățământului vâlcean, promovarea culturii și educației în 
rândul cetățenilor județului Vâlcea”;

• Diplomă de Excelență, 2012, atribuită de Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea „pentru întreaga activitate de promovare a culturii vâlcene”;

• Diplomă de Excelență „Cerurile Oltului” 2012, Salonul Național de 
Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”, ediția a II-a;

• Diplomă de Onoare, 2013, „Curierul de Vâlcea – 23”;
• Trofeul „Cerurile Oltului”, 2014, Salonul Național de Literatură și Artă 

„Rotonda plopilor aprinși”, ediția a IV-a;
Diplomă de Onoare, 2007, „pentru implementarea și promovarea 

Programului Eco-Școala”, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie și 
Editura CD Press, București;

• Diplomă de Onoare, 2016, din partea Colegiului Național „Alexandru 
Lahovari”, cu prilejul sărbătoririi a 125 de ani de existență;

• Premiul de Excelență, 2009, Forumul Cultural al Râmnicului „pentru 
coordonarea unor programe internaționale de Ecologie”;

• Diplomă de Excelență, 2011, Forumul Cultural al Râmnicului „pentru 
activitatea desfășurată în domeniul Publicisticii – protecția mediului”;

• Premiul de Excelență, 2013, Forumul Cultural al Râmnicului „pentru 
bogata activitate publicistică în presa locală”;

• Diplomă, 2007, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea „pentru 
merite deosebite în activitatea de marcare a evenimentului ecologic «15 
Mai – Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă»”;

• Diplomă aniversară, 2008, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și 
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea „cu ocazia aniversării a 55 de ani de la 
înființarea Palatului Copiilor din Râmnicu Vâlcea”;

• Diplomă jubiliară, 2008, Asociația Națională Cultul Eroilor, Consiliul 
Județean Vâlcea Cultul Eroilor, „cu prilejul aniversării a 90 de ani de la 
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și de Ziua Națională a 
României;

• Diplomă jubiliară, 1976, Societatea de Cruce Roșie „cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la constituirea Crucii Roșii din România”.

   Sărbătoritul s-a destăinuit, cu emoție, că nu va uita niciodată ziua de 
sâmbătă 27 octombrie 2007, la aproape două luni de la pensionare, când, 
în sala „Alexandru Ioan Cuza” din Parlamentul României, s-au desfășurat 
lucrările Seminarului Național „Parteneriat în educația pentru mediul 
înconjurător”, organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 
la care au participat peste 1200 de invitați, cadre didactice, specialiști, 
cercetători, inspectori școlari, din țară, reprezentanți ai Guvernului 
României, ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Mediului și 
Dezvoltării Durabile, dna prof. drd. Cornelia Dincă, președinte al CCDG 
etc. În acest cadru, președintele Fundației Mondiale pentru Mediu (FEE), 
danezul Jan Eriksen, i-a înmânat Diploma de Mare Merit „pentru aportul la 
educarea a zeci de generații în spiritul dragostei și respectului față de mediul 
înconjurător”, l-a felicitat și i-a mulțumit.

Am schițat, în mod succint portretul unui intelectual valoros, plurivalent, 
perfecționist, care a pus întotdeauna mai presus interesele generale, a muncit 
în mod responsabil, conștiincios, manifestând exigență și autoexigență dar 
și toleranță, spirit civic și umanist, receptivitate față de nou. În întreaga sa 
activitate a manifestat inițiativă, capacitate organizatorică, dorința de a 
realiza lucruri de calitate, de a lăsa ceva în urmă. Și-a iubit părinții, sora, 
Ioana, familia, care l-a înțeles și i-a acordat ajutor permanent în tot ce a 
întreprins, rudele, și-a respectat colegii de muncă, de activitate, a închegat 
prietenii durabile, bazate pe respect reciproc. Nu a uitat niciodată satul 
natal, locurile minunate care i-au fascinat copilăria, oamenii săi harnici. După 
1990, la gospodăria părinților din Cremenari, împreună cu soția, Mioara 
Pantelimon, a plantat peste 100 de pomi fructiferi, viță de vie, a sădit flori și 
de câte ori ajunge acasă îl încearcă nostalgia și emoția. A învățat nu numai 
din cărți, dar și de la copii, tineri, adulți, de la cei titrați, dar și de la oamenii 
simpli ce este frumos și util în viață.

În cei 75 de ani a cunoscut și bucuriile victoriei dar și dezamăgirile 
insuccesului, dar și-a continuat drumul. Pe baza experienței, acumulată 
în cei peste 40 de ani de muncă, este convins că indiferent de domeniu, 
succesele nu apar niciodată spontan. În învățământ ele sunt rodul unor 
eforturi susținute, pornind de la convingerea că pedagogul este inginerul 
sufletului omenesc, că pomul și dascălul se cunosc după roade.

Cunoscând îndeaproape problematica plurivalentă a școlii este convins 
că învățământul vâlcean și cel românesc se vor ridica la parametrii de calitate 
și eficiență specifici unei societăți moderne, că acesta va deveni cu adevărat 
o prioritate națională, iar statutul dascălului va fi reconsiderat și ridicat pe 
treapta socială pe care o merită cu prisosință.

 ION MICUȚ
  EPIGRAME DE CENTENAR

Izvorâri transilvănene
Acum un secol, ardelenii,
Stăpâni aicea de milenii,
Din munți spre Alba izvorau
Și-acolo, fluviu deveneau.

Omagiu Daciei străbune
Unirea nu e centenară,
Ea are vârstă milenară;
La Alba Iulia s-a refăcut,
O țară existentă din trecut.

Cu demnitate
Spre cei ce-au făurit Unirea,
La Alba demonstrăm iubirea,
Cu fapte demne românești,
Nu cu petreceri câmpenești.

Se va desăvârși Unirea?
Unirea Țărilor Române
Durează-n veacuri ca o stâncă,
Dar o durere grea rămâne:
Că dezbinarea ne mănâncă.

Temeliile României
Poporul, astăzi îi slăvește,
Pe toți eroii din morminte
Și ale căror oseminte,
Sunt pentru noi, prea sfinte moaște!

Noroc că alții nu ne vor
Pentru mulți, acea Unire,
A rămas doar amintire,
Și nu este-o-ntâmplare,
Că trăim în dezbinare.

***

Izbândă agrară
Murind părinții lui din sat,
Pământ și vite i-au lăsat
Și el cuprins de încântare,
Le-a scos pe toate la vânzare.

Furia pierdută-n vânt
Un biet țăran la Domnu’ strigă,
Că din porumbul recoltat, 

Plătind impozite la stat,
Lui i-a rămas de-o mămăligă.

Ordonanță guvernamentală
Azi, graiul românesc se schimbă,
Că învățăm o nouă limbă,
Mult mai modernă și facilă,
Pe care ne-o predă Dăncilă.

Destin românesc
Romanii când ne-au stăpânit,
Lucram la ei doar din poruncă,
Dar azi la Roma am venit,
Rugându-i să ne dea de muncă.

După pofta fiecăruia
Din cozonacii rumeniți,
De Ziua Țării oferiți,
Mâncarăm coaja și aluatul,
Iar deputații tot rahatul.

Chemarea străbunilor
În fiecare zi din an,
Românii-n Roma poposesc
Și la Columna lui Traian,
Cu moșii lor se întâlnesc.

Prietenii europeni

Supuși stăpânilor din est,
N-aveam curajul să vorbim,
Dar azi egali cu cei din vest
Ne este teamă să gândim.
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Pr. Dr. Ioan DURĂ

În 2003, la Biblioteca Română a Institutului Român din 
Freiburg im Briesgau/Germania, am avut posibilitatea să-l 

cunosc pe criticul, istoricul literar, editorul și publicistul Nicolae 
Florescu, însoțit de distinsa sa soție și colaboratoare în cele ale 
literaturii, Ileana Florescu (cunoscută sub numele de Ileana 
Corbea).

Biblioteca Română din Freiburg a fost înfiin-
țată de Virgil Mihăilescu și un grup din exilul ro- 
mânesc la 1 mai 1949 și recunoscută juridic de 
autoritățile germane la 21 iulie 1950. Virgil Mihăi- 
lescu a și fost primul director al Bibliotecii Ro- 
mâne a exilului românesc până în 1986, urmat 
de Dr. Iancu Ioan Bidian (1986-2012), iar din 2012 de 
medicul și scriitorul Mihai Neagu. 

Deja, de ani buni, Biblioteca Română din Freiburg 
este biblioteca din afara României cu cel mai mare 
număr de cărți și periodice românești, cercetată 
după 1989, firește, și de cărturari din România. Printre aceștia 
numărându-se și Nicolae Florescu, din București, care a fost după 
1990 în Bibloteca Română din Freiburg în mai multe rânduri, 
unde a cercetat fonduri ale scriitorilor români din exil și în care a 
descoperit interesante și unice documente bio-bibliografice ale 
acestora. Aşa cum avea să facă, de altfel, Nicolae Florescu şi în 
alte biblioteci din mari oraşe europene, prilej cu care a și intrat în 
contact cu corifei ai exilului românesc aflați atunci încă în viață.                                                                                                            

Personal am fost pentru cercetare, prima dată, în Biblioteca 
Română din Freiburg în 2003. Dar în publicația Bibliotecii Române 
din Freiburg im Briesgau/Germania, ’’Buletinul Bibliotecii 
Române’’, am publicat deja în 1980-1981 (vol. VIII (XII), p. 291-
338). De altfel am fost unicul preot din diaspora Patriarhiei 
Române și din România căruia i s-a publicat înainte de 1990 în 
Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg.                                                                                                                                       

La Freiburg, în Biblioteca Română din Freiburg aveam 
să descoper, pe cât mi-a îngăduit timpul, atât erudiția cât și 

DE VORBĂ CU ISTORICUL LITERAR, EDITORUL ȘI PUBLICISTUL 
NICOLAE FLORESCU   (12 OCTOMBRIE 1942-6 NOIEMBRIE 2013)                                                                       

ÎN BIBLIOTECA ROMÂNĂ DIN FREIBURG/GERMANIA
românismul literatului Nicolae Florescu. Iar cea de a doua calitate 
a lui N. Florescu mi-a dat chiar posibilitatea să discutăm despre 
starea de atunci a României, în general. Şi, spre surprinderea 
mea, am constatat cât de cunoscător era Nicolae Florescu chiar 
şi în cele ce se întâmplau în viața Bisericii Ortodoxe Române din 
țară şi de peste hotare.                                                                                                                                         

M-am despărțit cu regret de scriitorul N. Florescu, în 2003, 
dar şi bucuros că-mi promisese trimiterea publicației, 
«Jurnalul Literar», reînființat de dânsul la 8 ianuarie 
1990 în amintirea Directorului fondator, George Că-
linescu, care l-a scos în 1939, și desființat apoi de re- 
gimul comunist în 1948. „Jurnal Literar” pe care Ni-
colae Florescu l-a condus timp de douăzeci şi trei de 
ani, până la trecerea sa la cele veşnice în 2013. Cu 
precizarea că Nicolae Florescu a adăugat pe frontis-
piciul «Jurnalului Literar»: «Director Fondator: G. Căli- 
nescu. Publicație de opinie și atitudine intelectuală». 
Serie nouă.’’. Și cu această titulatură avea să apară 
’’Jurnalul Literar’’ din 1990 și până în prezent (2018).   

Interesant de semnalat este că Nicolae Florescu a deschis 
larg paginile ’’Jurnalului Literar’’ articolelor consacrate marilor 
personalități ale exilului românesc, ca Mircea Eliade, Eugen 
Ionescu, Pamfil Șeicaru, Vintilă Horia, Bazil Munteanu, Alexandru 
Ciorănescu, Horia Stamatu, Paul Goma și alții. De altfel, scriitorilor 
exilului românesc și operelor acestora, Nicolae Florescu 
le-a consacrat mai multe cărți, ca, de exemplu, „Întoarcerea 
proscrișilor” (1998), „Resemnarea Cavalerilor: reevaluări critice 
și memoralistice ale literaturii exilului” (în colaborare cu Ileana 
Corbea), în 2002 și „Menirea pribegilor: reevaluări critice ale 
literaturii exilului”, 2003. Și toate cărțile amintite au fost editate 
la Editura „Jurnalul literar”. 

Nicolae Florescu a îngrijit și editarea de lucrări ale unor 
mari nume ale exilului literar românesc din perioada dictaturii 
comuniste a României, ca Octavian Vuia, Mircea Eliade, Pamfil 
Șeicaru, Horia Stamatu, Vintilă Horia, Nicolae Stroescu-Stânișoară 
și Eugen Ionescu. De fapt, chiar și ultima carte a lui Nicolae 

Florescu a fost dedicată tot unui mare scriitor din exilul românesc 
anticomunist, și anume, Vintilă Horia; carte apărută postum cu 
titlul „Vintilă Horia între ‚ieșirea din a exista și intrarea în a fi’.” Şi, 
mai mult chiar, Nicolae Florescu a republicat la editura „Jurnalul 
literar” şi o revistă a exilului românesc din anii comunismului, şi 
anume, „Caiete de dor”.

De relevat, totodată, că la editura „Jurnalul Literar”, Nicolae 
Florescu a publicat și ediția a doua a cărții lui Remus Radina, 
«Testamentul din Morgă», îngrijită de Ilie Mihalcea, apoi trei 
volume ale lui Mircea Handoca, «Mircea Eliade. Bibliografie» 
(1997, 1998, 1999), precum şi cărțile lui Nicolae Stroescu-
Stânişoară, «În zodia exilului» şi «La răscruce».    

Depun mărturie că Nicolae Florescu şi-a ținut promisiunea 
făcută la întâlnirea noastră de la Freiburg, fiindcă de atunci 
şi până la trecerea sa la cele veșnice, în 2013, am primit 
neîntrerupt ’’Jurnalul Literar’’. Astfel încât cu fiecare număr primit 
al «Jurnalului Literar» îl simțeam aproape pe Nicolae Florescu, 
citindu-i, cu bucurie, interesantele sale articole şi luări de poziție, 
ce dezvăluiau, fără urmă de tăgadă, atât vastele sale cunoştințe 
pe tărâmul literaturii, cât şi prețuirea sa față de personalitățile 
româneşti de pretutindeni şi creația lor literară.                                                                                                                                       

Iată însă că în ianuarie 2004, scriitorul Nicolae Florescu 
mi-a trimis chiar un exemplar al cărții sale, «Menirea pribe-
gilor», apărută în anul precedent, cu dedicația: Părintelui Ioan 
Dură, această carte de triste investigații în dezvăluirea ade-
vărului. Cu prețuire și alese sentimente. Nicolae Florescu, 24 
ianuarie 2004,  București  (A se vedea ’’Omagiu Preotului Dr.  
Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite’’, 
Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, p. 108). In fine, ar mai fi  
de mărturisit că, din când în când, am corespondat cu cărtura- 
rul Nicolae Florescu și i-am trimis și câteva din lucrările publi-
cate.

Dumnezeu să-l odihnească pe cărturarul Nicolae Florescu  
și să-l așeze în Pantheonul marilor oameni ai neamului ro-
mânesc.

Noiembrie 2018, Bruxelles

O carte apărută la Editura Magic Print,
Onești, 2018, sub semnătura cunoscu-

tului preot ortodox Ioan Dură, „ambasador” 
al Bisericii Ortodoxe Române pentru Europa 
occidentală și care de mai bine de treizeci și opt 
de ani preoțește în parohia Sf. Grigore Teologul 
din Țările de Jos... fondator, ctitor, al parohiei 
Nașterea Maicii Domnului din Antwerpen, unde 
a slujit neîntrerupt douăzeci de ani...fondator, 
ctitor al tuturor parohiilor din Țările de Jos și a 
opt parohii din Belgia,  și încă două în Valonia! 
Un luptător și un învingător în același timp în 
frumoasa și cavalereasca  luptă a pătrunderii și 
răspândirii spiritului creștin ortodox în Europa 
supercivilizată! Iată, la pagina 39, în capitolul cu 
titlul „Pledoarii, propuneri și demersuri pentru 
un episcop al Flandrei și al Țărilor de Jos” aflăm că 
statul belgian abia în 1985(!) a recunoscut cultul 
Bisericii Ortodoxe alături de Biserica Romano-
Catolică și Biserica Protestantă (1802), Biserica 
Anglicană și Cultul Mozaic (1870), Comunitatea 
islamică (1974)... O informație deosebită care 
ne arată acribia ce-l caracterizează  pe acest pu- 
ternic luptător pe tărâm religios în aplicarea pro- 
priilor idei!...avangardă în anii 1980! Ioan Dură 
îl contrazice elegant pe Arhiepiscopul ÎPS Iosif 
al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei 
occidentale, care îi motivase în 2011 lipsa de 
fonduri a BOR pentru plata salariului unui epis- 
cop vicar la Antwerpen, arătându-i, corec-
tându-l, „că  Biserica Ortodoxă din Belgia a fost 
recunoscută de către statul belgian drept cult 
oficial, prin legea din 17 aprilie 1985. (...) Astfel, 

PR. DR. IOAN DURĂ: „EPISCOP ORTODOX ROMÂN PENTRU BELGIA ȘI 
ȚĂRILE DE JOS. PLEDOARII, PROPUNERI ȘI DEMERSURI”

toți ierarhii ortodocși canonici, cu parohii 
pe teritoriul țării, sunt salarizați din bugetul 
statului belgian.” Arhiepiscopul Iosif i-a confir- 
mat preotului paroh de la Anwerpen că va cău- 
ta un monah pentru postul de episcop vicar, so- 
licitat... Cum ne e felul să ne gândim la împre-
jurările vremii, ne întrebăm de ce Arhim. Venia-
min Micle nu a fost numit episcop vicar la Ant-
werpen? Căci din episcop vicar la Episcopia Râm- 
nicului, în 1983, ajunge diriginte de șantier la 
Mânăstirea Bistrița, după ce fusese director la 
seminariile din București și Craiova, și mai avea 
și studii de doctorat la Strasbourg și la Ierusalim!...  
   Cum îl arată și titlul, volumul este foarte 
concentrat și construit pe esențe (ați văzut, în 
câteva paragrafe în capitolul trecut, am aflat 
că în societatea capitalistă de grad înalt, cu o 
democrație reală, la fel ca în societatea iudaică 
a celor cinci mii de ani, clerul  a fost și este plătit 
de stat!) ne prezintă, caută să ne pună în față 
nu numai acțiunile-propunerile revoluționare 
ale preotului  profesor și cărturar, cu o știință 
enormă acumulată în Facultatea de Teologie 
din București: licență și cursuri de doctorat-
șapte ani, Facultatea de Teologie din Atena 
(1972-1977), Facultatea de Teologie din Louvain 
(1977-1982) de la care, Atena și Louvain, obține 
și două doctorate, dar și un „Survol asupra 
organizării actuale a Bisericii Ortodoxe din Belgia 
și Țările de Jos”-un capitol care ne poartă prin 
intermediul scrisului prin întreaga rețea creată 
de Biserica Ortodoxă Română, Rusă, Ecumenică 
în Belgia și Țările de Jos; o carte mai mult decât 

necesară, și foarte interesantă și instructivă, 
celor avizi de cunoașterea unor realități ale 
vieții religioase cu precădere în ultimul sfert 
de secol XX... Sunt date realități ale românilor 
(aproape cinci milioane) plecați peste granițe în 
Italia, Spania, Marea Britanie și care indiferent 
de ocupație își caută confesiunea tradițională, 
își caută preoții cu care să conviețuiască în 
spiritul Domnului nostru Iisus Christos. Sunt 
puse în fața cititorului documente, expuse 
idei,  care ne arată dimensiunea actului religios, 
românesc, la adevărata lui valoare...

Părintele Ioan Dură este născut la 
Fedeleșoiu, Vâlcea, pe 09 august 1945 și este 
frate geamăn cu Nicolae Dură, la fel de titrat, 
la fel cu două doctorate, din părinții Vasile și 
Maria. Cei doi îl au ca frate pe Leon Dură, preot 
la Râmnicu Vâlcea și profesor la Facultatea de 
Teologie din Pitești, normal, doctor și dumnealui 
în Teologie, și,  în plus un veritabil jurnalist și 
scriitor (membru USR).. Vedem, o familie, 
probabil, unică în arealul vâlcean cu trei corifei 
ai religiei ortodoxe, oameni de știință și scriitori. 
Ioan Dură are o activitate de jurnalist fără egal, 
între 1981 și 1997 conducând fără întrerupere, 
în Olanda, Revista „ Mărturie Ortodoxă”!  ...Este 
un mare trăitor al vieții, credem, un adevărat 
filosof al adevărului despre ființa laică,  având 
zece copii, șase nepoți și, a scris undeva, că 
„lista nu se oprește aici”... Este căsătorit cu 
doamna Christina (am aflat noi, originară  din 
Grecia) care s-a dovedit a-i fi o soție vrednică 
și iubitoare tot atât de mult și de intens  ca 

această ctitorie nemaiîntâlnită a soțului!
Ctitoriile Preotului  Ioan Dură din Țările de 

jos și Belgia Flamandă:  parohia „Sf. Grigorie 
Teologul” Schiedam (Olanda) - 1981; parohia 
„Nașterea Maicii Domnului” (Antwerpen) - 
1993;  parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” 
(Amterdam) - 2003;  parohia „Sfântul Vasile cel 
Mare” și „Sfântul Ludger” (Arnhem) - 2011;  
parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” 
(Groningen) - 2011;  parohia „Sfânta Cuvioasa 
Parascheva de la Iași” (Eindhoven-Best) - 2012; 
parohia „Sfântul Gheorghe” (Turnhout) - 2012;  
parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” (Landen) - 2012; 
parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 
și „Sfântul Nectarie” (Ellezelles) - 2012; paro- 
hia „Sfinții Ioachim și Ana” (Wuustwezel-Loen-
hout) - 2012; parohia „Sfinții Apostoli” (Knokke-
Heist) - 2012;  parohia „Sfânta Mare Mucenică 
Anastasia” (Goes)  -2013;  parohia „Sfinții Mari 
Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și 
mama sa Elena” (Vianen) - 2013; parohia „In- 
trarea Domnului în Ierusalin” și „Sfântul Ma-re 
Mucenic Servatius” (Maastricht) - 2014;  paro- 
hia „Sfântul Aostol și Evanghelist Luca” (Roe-
selare) - 2014;  parohia „Intrarea în Templu a 
Maicii Domnului” (Sint Niklaas) - 2015. A con-
tribuit la înființarea parohiilor:  „Nașterea Sf. 
Ioan Botezătorul” (Warisy-Rendeux, Valonia) - 
2014;  „Sf. Ioan Valahul și Sf. Piat” (Charleroi) 
- 2015;  „Sf. Ap. Petru și Pavel” (Bruxelles-Uccle) 
- 2016.

Petre CICHIRDAN



Gheorghe Puiu RĂDUCAN

Frunză verde.... Centenar, cum este la 
noi... mai rar!... Ne-au lăsat strămoșii 

o țară mare, frumoasă și bogată, un ținut 
minunat în care Bunul și Marele nostru 
Dumnezeu a pus de toate. El... a pus de 
toate, noi semănăm răutate!...

Așadar... încă avem o țară! A cui țară 
mai este? Ce mai este din ea? Mai este ea 
în pericol să fie invadată de dușmai externi 
ca odinioară? Sigur că nu! Ba, Occidentul îi 
amenință pe refugiații arabi că de nu sunt 
cuminți, vor fi trimiși la noi.

yA yA SĂ TRĂIȚI! (VII)
Clasa politică, singurul vinovat al 

distrugerii țării nu face nimic pentru 
redresarea stării națiunii, din contră... S-au 
cocoțat pe „jilțuri împărătești” oameni 
murdari, pușcăriași chiar, penali și cu multe 
alte „dibăcii în traistă”. S-au cocoțat acolo și 
nu vor să plece decât  cu...„picioarele înainte 
– mirosind flori la rădăcină”...

Conducerea ținutului este un drept al lor 
pe vecii vecilor, noi doar trebuie să-i votăm și 

atât. „Nu sunt pesimist! Spun doar lucrurile 
care dor o țară – țara mea. Acest an am fi 
dorit să fie altfel. Murdara luptă a clasei 
politice, putere și opoziție, are o singură 
victimă – Poporul Român.” – Iacob Oniga.

„Vine iarna” peste poporul meu! Într-o 
perpetuă anestezie unde... „i s-a mărit doza”, 
complice acum cu jefuitorii, stă cu mâna-
ntinsă la niște oficialități murdare până-n 
măduva oaselor, stă și așteaptă măririle 

promise, dar nu vede măririle de prețuri (de 
nestăvilit), care-i inundă...

Vine, este pe-aproape... un Centenar!... 
Într-o dezbinare ca niciodată, sărbătorim 
Unirea...Care Unire?

Unde este Bucovina de Nord?
Unde este Basarabia?
Unde este Bugeac-ul?
Unde este palatul reginei noastre de la 

Capul Caliacra?
Unde ești tu teritoriu... eminescian... 

„De la Nistru pân’ la Tisa”?
În cârdășie cu iubiții noștri conducători 

– contra voturi, o țară vecină și „pretină” 

Scriam în Cultura nr. 150 despre fotografia lui Cristian 
Ovidiu Dinică pe care a espus-o în 07 octombrie la 

Biblioteca Județeană într-o expoziție care aniversa 35 de ani de 
existență a Societății Culturale „Anton Pann” și, în acel articol, 
remarcam o fotografie a actorului Mihai Călugărițoiu… „Da, 
în fotografiile sale omul există prin relația sa mai mult decât 
religioasă cu  natura care îl înconjoară; omul, bucurându-se 
de mediul natural dat, de mediul creat de marii prieteni, parte 
din fotografii, surprinzându-i în diferitele lor ipostaze; prieteni 
comuni care compun pozitivitatea prezentului, așa cum nu odată 
remarcam în fața publicului vâlcean, și nu numai, că și noi ne 
considerăm educați doar de familie, școală și stradă (prieteni, 
colegi de serviciu, vecini, gospodăria străzii). Prieteni comuni care 
au demonstrat și încă demonstrează că trăiesc și nu fac umbră 
pământului degeaba…Iată fotografia care îl reprezintă pe Mihail 
Călugărițoiu, un personaj aproape fabulous, care se bucură de 
viață, manifestându-se comod în oricare direcție; acum, în cele 
ale artelor!… După rolul din piesa de teatru „Iona” scrisă de 
Marin Sorescu, și jucată magistral la Arhiepiscopia Râmnicului, 
Călugărițoiu, pe micul ecran al Etalonului, ne umple casa  cu 
mimica sa folosită în excepționala realizare cinematografică a lui 
Iulian Margu, Cu vâlcenii la psiholog…” Credem că prin acest citat 
am spus chiar foarte mult despre scheciul de televiziune care 
rulează pe ecranul postului Etalon Râmnicu Vâlcea nu de multă 
vreme, noi, urmărindu-l pe cel din Episodul 5. Am rămas plăcut 
surprinși, chiar entuziasmați, de noua realizare de film a lui Iulian 
Margu, cel care în 1991 ne stătea alături la Hervil Râmnicu Vâlcea 
și realiza la comanda noastră primul spot profesionist, de reclamă, 
pentru producția noastră de hidrauluică de forță și de comandă 
realizată la întreprinderea valceană…. Gestul nostru de a apărea 
pe micul ecran al Televiziunii Naționate-TVR-era să contrazicem 
dictonul care circula atunci în spatial tehnic productiv  românesc 
precum că „Industria Constructoare de Mașini, românească, 
este un morman de fier vechi”. Iulian Margu era autorul fizic al 
acelei reclame, noi, care am furnizat imaginile și banii, autorii 
morali…Și nu ne-a fost ușor, după un an, trebuind să părăsim 
fabrica. Printre altele ni se imputa suma plătită pentru reclamă 
nu autorului Margu, ci Televiziunii Române! România, prin noi, 
atunci, chiar mai devreme cu doi ani, reușise să producă în fabrica 
sa de la Râmnicu Vâlcea, de mecanică fină, Cilindri hidraulici 
gigant pentru macaralele „Bumar” produse în Polonia. Inginerii 
de la Hervil s-au dat peste cap în condiții improprii (dimensiune și 
climă) să producă acești cilindri, da pentru Polonia, unul din marii 
producători europeni. Imediat după 1989 trebuia să producem, 
tot pentru polonezi, Cilindrii hidraulici cu cursa de șase metri!!!...
pentru care subsemnatul și inginerul Țambaliuc fusesem trimiși 
în Polonia în 1989…Iulian Margu a făcut să țâșnească o rachetă,  
dintr-un Cilindru pe care scria HERVIL, în cosmos…așa era filmul! 
La realizarea filmului a mai participat Goange Marinescu-era, 
dacă nu mă înșeală memoria, directpr la Teatrul Anton Pann. Nu 
făceam filmul, dar, cu o jumătate de an înainte, iunie-iulie 1990, 
fuseserăm trimiși la Paris, odată cu lotul de intelectuali protejați 
(cică vine vorba) din cauza Mineriadei din iunie 1990: Iliceanu, 
Dinescu (ăștia nu vorbeau între ei)…pentru preluarea fabricației 
unor Cilindri hidraulici pentru Franța…Acolo, seara, admiram 
reclamele pentru care se acorda chiar premiul Oscar! O reclamă 

IULIAN MARGU:  „CU VÂLCENII LA PSIHOLOG”
(Un  film TV ETALON-Episodul 5)

de zece secunde costa și un milon de dolari! Ce mai, m-am 
întors și nu mi-a mai rămas mintea decât la cum să facem și noi 
o reclamă pentru fabrică…Nume aveam-anlo-saxon, renume la 
fel, nu rămânea decât să găsim realizatorul (străinii, nu aflaseră 
că industria vâlceană și craioveană-de, acolo e sufletul nostru, la 
Avioane Craiova-este un morman de fier  vechi!... 

Cum spuneam,  văzând pe Tv Etalon acest film, atât de tare 
ne-a surprins, în bine, încât nu știam cum să-l felicităm mai 
repede pe Mihai Călugărițoiu care este personajul principal, 
mimica sa, ținând filmul! desigur, pentru poporul care a fost 
creat, și muzica!...S-ar crede că după cum am început articolul 
nostru, laudativ la vremea anilor de sfârșit ai deceniului nouă, 
secolul XX, și noi ne-am regăsi în film. De aceea filmul lui Margu 
este colosal…el generalizeză o himeră a trecutului! Nu, noi nu 
suntem nostalgici, noi suntem bătăioși, recalcitranți, noi suntem 
și milităm împotriva acestui prezent care nu ne merită. Nu-i 
merită pe părinții nostrii care au ajuns până în anul 2000, anul 
grozav, cum se spunea, al mileniului III (se pare că așa este, atunci 
a început nebunia românilor! Cum să admitem noi capitalism 
după socialism, când, politic, acesta a dispărut după al Doilea 
Război Mondial, dacă nu chiar înainte de Primul…iar economic 
nici nu se pune problema că el are o vechime de când lumea! Of, 
Of, cât de reală este această nostalgie după Nicolae și Elena când 
politic a fost înghițită întraga Românie…

Nu avem decât cuvinte de laudă pentru acest minunat ac- 
tor și intelectual, Mihai Călugărițoiu, fost militar la seviciul din 
Securitate, de la Pașapoarte, iată arta adevărată, neinstitu-
ționalizată! Pentru Petre Constantinescu, pilon principal de 
aproape treizeci de ani la Etalon Râmnicu Vâlcea și operator 
principal (dacă nu ne înșelăm) al Televiziunii Române, doctorul 
psihiatru; pentru compartimentul tehnic al realizatorilor de film, 
și nu la urmă pentru figuranții activi fiecare cu personalitatea lui, 
ascunsă sub personalitatea rolului, cu alte cuvinte felicităm echipa 
de la Societatea Anton Pann pentru prestația și participarea la 
realizarea filmului…Da, doamnelor și domnilor, boala de care 
suferă televiziunea, ca artă, în special românească, are nevoie de 
astfel de filme! În caz contrar ea va dispărea din spațiul artistic 
și va fi instrumentată doar de cămătari ai spiritului și sufletului. 
După ce ni s-a întâmplat (în mare) timp de zece ani cu televizorul, 
și mai apoi încă aproape treizeci de ani, ori aruncăm televizorul 
la gunoi, ori producem prin el filme cum este cel al lui Iulian 
Margu…Ați văzut și ce  piese de teatru scrie…

*
Doctorul - Petre Constantinescu,  Pacientul - Mihai 

Călugărițoiu,  Imaginea  - Viorel Adrian Cherăscu. Și-au dat 
concursul: Violeta Scrociob, Tatiana Mărcoianu, Ionel Enache, 
Liviu Sandu, Petre Ionescu, Marcel Bratu, Nicu Cismaru, Cristian 
Ovidiu Dinică

…
Doctorul:  -  Foarte trist
Soldatul Nae:  - Toți avem câte o poveste… Așa că, rând pe 

rând, am început să  povestim: …povestea Fruntașului Gigi, 
povestea Ilenei, soția lui Nelu;  povestea soldatului Nelu, soțul 
Ilenei;  povestea mea, Soldat Nae; povestea Caporalului Pete 
(fond musical Etno)… 

Soldatul Nae:  -  Și uite așa domnule doctor, de la un timp 

încoace, numai așa o ținem….Cântecul Companiei a III-a Galicea. 
…De când cu uniformele astea  tot așa o ținem…Noapte de 
noapte, până spre dimineață. Ce părere ai doctore de asta?

Doctorul:  -  E normal să trăiești asemenea sentimente, soldat.
Soldatul Nae:  - Nu numai eu, domnule doctor, tot satul.
Doctorul:  -  Mă rog, tot satul... E normal să fiți nostalgici. E 

vorba de anii tinereții voastre...
Soldatul Nae:  - Nu asta-i problema, domnule doctor.
Doctorul:  -  Dar care-i problema?! Dar care e problema, 

soldat?
Soldatul Nae:  -  Problema e, că de ceva timp, a început să 

apară în sat Tovarășul.
Doctorul:   - Tovarășul?!!!
Soldatul Nae:   -  Il Comandante.
Doctorul:  -  Il Comandante...?!!!
Soldatul Nae:   -  Comandantul Suprem al Forțelor Armate.
Doctorul:  - Comandantul Suprem al Forțelor Armate?!!!
Soldatul Nae:   -  Chiar el în persoană! ( la foc se aude glasul 

lui Ceaușescu-toți întorc capul)
Doctorul:  - Sindromul Râmnicu Vâlcea.
Soldatul Nae:   -  Ne-a luat foarte tare.   Ne-a făcut ca pe dracu. 

      Doctorul:   -  De ce?
Soldatul Nae:   -  Că am ajuns să purtăm hainele lui. Că nu 

vedem unde au putut să ne aducă ăștia cu politica lor. Că am 
ajuns niște neisprăviți!  Numai așa ne-a ținut! Ce să mai, a făcut 
instrucție cu noi.

Doctorul:   -  Și sătenii ce-au zis?
Soldatul Nae:   - Păi, la început părerile au fost împărțite. Unii 

erau de partea lui, unii nu.
Doctorul:   -  Unii erau de partea lui...?!...Soldat!
Soldatul Nae:   -  Scuze, doctore...Mă gândeam la Tovarășul 

Rotaru, care a și luat primul cuvântul. Atât a trebuit, că a luat 
foc tot satul. (muzică etno - nostalgia folclorului socialist; imagini 
cu el și ea pe fondul cântecului In ginoncchio da te al lui Gianni 
Morandi...anii 70!) ...Acum numai asta cântăm toți.„ În genunchi 
mă-ntorc la tine”.  Îți dai seama doctore...! După aproape 30 de 
ani... În sfârșit ni s-a întors Comandantul.

Doctorul:  -  Incredibil!!!
Soldatul Nae:   -  Incredibil, dar adevărat. După cum vezi, 

doctore, că ne place, că nu ne place...Am ajuns și astăzi să trăim 
tot pe spatele lui.

Doctorul:   -  Din păcate.
Soldatul Nae:   - Acum, doctore, trebuie să plec. Nu de alta, 

dar pierd ultimul autobuz. Nu pot lipsi la apelul de seară.
Doctorul:   -  Păi și cum rămâne...?
Soldatul Nae:   -  Cu ce?
Doctorul:    -  Cu tot.
Soldatul Nae:   -  Rămâne cum am stabilit.
Doctorul:   -  Adică?!
Soldatul Nae:   – Adică  (fond muzical Etno...Podul de fier CFR 

.. Autobuzul  Rm Vâlcea, Băbeni, Galicea, Geamăna )

Primarul Galicei (la televizor):  - ...Am gândit că tot ce se 
poate da unui cetățean, fără bani, e bine venit. Oamenii au fost 
destul de mulțumiți.

pcickirdan

8 noiembrie/2018
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CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNE LA REALIZAREA MONUMENTULUI 
VOIEVODULUI ȘTEFAN CEL MARE LA CHIȘINĂU

Mihai POPA

Cel care a avut ideea realizãrii monumentului voievodului Ștefan cel Mare în Chișinãu a fost 
generalul Vasile Rudeanu, comandant al Corpului III Armatã din Chișinãu, cel care a condus 

delegația românã în Franța pentru negocierea contractului de furnizare a armamentului și muniției 
destinate armatei române în anul 1917. Prezența lui la Chișinău se datora  evenimentelor anterioare 
ce au avut loc în Basarabia. Se cunoaște că dupã Primul Rãzboi Mondial, relațiile dintre România 
și U.R.S.S. au devenit încordate, pentru cã statul sovietic nu recunoștea actul unirii Basarabiei cu 
România din martie 1918, iar statul român nu recunoștea statul U.R.S.S. și 
nu avea relații diplomatice cu acest stat. La începutul anului 1923 s-a agravat 
situația pe Nistru. Pentru a se rezolva problema conflictelor în aceastã zonã, la 
5 august 1923, la Tiraspol, s-a întrunit comisia ruso-românã. În instrucțiunile 
primite de delegația rusã se arãta cã la negocieri vor trebui sã se evite prin 
toate mijloacele decizii și formulãri care ar putea duce direct la recunoașterea 
de cãtre Rusia a cursului Nistrului drept frontierã între U.R.S.S. și România. 

La 20 noiembrie 1923, la Tiraspol a fost semnat primul acord încheiat între 
România și Uniunea Sovieticã, în care s-au stabilit mãsurile și procedeele pentru 
prevenirea și aplanarea conflictelor pe Nistru. Dupã eșuarea negocierilor de 
la Viena între cele douã state, la 6 aprilie 1924, la Moscova , adjunctul lui 
Litvinov a fãcut corespondentului  ziarului „Pravda” urmãtoarea declarație: 
„Pânã la desfãșurarea unui referendum, vom considera Basarabia ca parte 
integrantã a Ucrainei și a Uniunii Sovietice” . Guvernul României a rãspuns 
cã refuzã sã organizeze un referendum în Basarabia. Nu teama de rezultatul 
obținut a fãcut România sã nu accepte acest referendum, ci faptul cã, indirect, 
ar fi recunoscut cã exista o problemã cu Basarabia.  Atunci aceastã problemã 
a fost creatã în sudul Basarabiei prin declanșarea rãscoalei de la Tatarbunar, 
care a fost o revoltã țãrãneascã armatã, de inspirație bolșevicã, care a avut 
loc în zilele de 15-18 septembrie 1924, în împrejurimile orașului Tatarbunar 
(uneori scris și Tatar-Bunar) din Bugeac (Basarabia de Sud). Rãscoala a fost 
condusã de un comitet revoluționar prosovietic care a cerut unificarea cu 
R.S.S. Ucraineanã și sfârșitul „ocupației românești în Basarabia”. S-a încercat inducerea ideii cã 
„revoluția” a izbucnit în toatã Basarabia și cã apariția trupelor sovietice este iminentã. Moscova 
hotãrãște, la 12 octombrie 1924, crearea unui stat artificial, Republica Autonomã Sovieticã 
Socialistã Moldoveneascã. Republica moldoveneascã a fost înființatã în stânga Nistrului și avea 
210 km lungime și 95 km lãțime. Pentru înãbușirea rebeliunii, guvernul României a trimis trupele 
de artilerie din Corpul III al Armatei Române și o unitate de marina. Comandant al Corpului III era 
generalul Vasile Rudeanu. 

Timp de mai bine de trei luni (103 zile), în perioada 24 august-2 decembrie 1925, la sediul 
Consiliului de Rãzboi al Corpului III Armatã din Chișinãu s-a desfãșurat procesul participanților la 
revolta armatã de la Tatarbunar (supranumit în presa româneascã „Procesul celor 500”). Generalul 
Vasile Rudeanu  în vara anului 1924, se  adresează sculptorului Alexandru Mihailovici Plãmãdealã, 
director al Școalei Comunale de Belle-Arte din Chișinãu,  sã realizeze statuia lui Ștefan cel Mare din 
bronz.  

Sculptorul Al. Plãmãdealã  acceptă sã lucreze statuia fãrã niciun contract. Când i s-a 
fãcut sculptorului propunerea de a-l reprezenta pe voievodul moldovean într-o sculpturã 
monumentalã – acesta avea deja în atelier schița unui portret al domnitorului Moldovei, Ștefan 
cel Mare. Generalul Vasile Rudeanu a cerut concursul Primãriei Municipiului Chișinãu și a 
obținut de la primarul de atunci, Gherman Pîntea, ca Serviciul Tehnic al Municipiului, în frunte 
cu Șeful Serviciului, arhitect Eugen A. Bernardazzi, domnii Hevanschi, Bugan, Pavlovschi și 
alții, sã contribuie, în mod gratuit, cu cunoștințele lor tehnice, la lucrãrile necesare, neprimind 
decât retribuția lor obișnuitã de la Primãrie.  Sculptorul  A.M. Plãmãdealã a acceptat sã facã 
macheta, dar a cerut sã fie susținut financiar pentru „a putea vizita locurile istorice pe unde 
Ștefan cel Mare a trecut biruitor cu sabia […]”. A plecat la mãnãstirea Voroneț, pentru a lua cunoș-
tințã de frescele pe care au fost înveșnicite chipurile domnitorului și ale membrilor familiei lui. 

În bibliotecile din Cernãuți și Iași  a consultat numeroase documente istorice. S-a decis sã 
realizeze macheta în mãrime naturalã.  S-a ales ca atelierul sã fie în spațiul unei școli din Chișinãu, 
aflatã pe strada Tighina. Atelierul a fost izolat de restul școlii. Primarul Nicolae Bivol a gãsit potrivitã 
aceastã soluție și, astfel, sculptorul se putea apuca de lucru. La dispoziția lui se aflau doi soldați, 
pe nume Popa și Sidorușchin, care-l ajutau sã care lutul și alte materiale grele. Postamentul a fost 
conceput dupã motivele arhitecturii populare moldovenești și a fost executat din piatrã de Cosãuți. 
Piatra (gresia) pentru soclu și piațetã (43 vagoane a câte 15.000 kg/vagon) a fost oferitã de cãtre 
stat din cariera Cosãuți din Basarabia. Transportul lor a fost făcut cu cotige special construite, pânã 
la gara Florești (de aici au fost preluate de reprezentantul primãriei Capitalei și transportate cu 
trenul pânã la Chișinãu. Parametrii  soclului au fost stabiliți de E.A. Bernardazzi, arhitectul orașului, 
și inginerul G.A. Levițchi. De la cariera din Cosãuți s-au adus trei blocuri de piatrã. Sub conducerea 

lui G.A. Levițchi monoliturile au fost cioplite de meșterii cosãuțeni Maxim Andrievschi, Procop 
Zagaievschi și frații Șendilã, veniți la Chișinãu odatã cu blocurile aduse din satul lor… Meșterii 
pietrari de la Cosãuți, au fost remunerați  revenindu-le, pentru postament, aproximativ 1 mil. 500 
mii lei, iar pentru piațetã (bãnci, trotuare, borduri, vase decorative) – încã un milion din suma 
totalã de 4 mil. de lei. Turnarea statuii în bronz n-a fost posibilã la Chișinãu, deoarece unica 
turnãtorie din oraș, a lui Mocanu, nu dispunea de tehnologia necesarã pentru a efectua aceastã 
operație. Sculptura  a fost expediatã la București la turnãtoria lui Rîșcanu. Bronzul l-au primit de 
la conducerea arsenalului bucureștean – 6 tunuri turcești, luate trofeu în timpul rãzboiului ruso-

turc din 1877. Acțiunea demarată de generalul Vasile Rudeanu a fost sprijinită 
și de generalul de divizie Ioan Râșcanu, ofițer de înalt rang al Armatei Române, 
comisar superior al Guvernului în Basarabia și Bucovina (30 martie 1926-5 iunie 
1927). 

Construcția monumentului „Ștefan cel Mare” din Chișinău s-a început în 
aprilie 1925. Pentru adunarea fondurilor necesare construcției monumentului, 
Generalul Rudeanu a organizat un „comitet de Doamne”, din care au fãcut 
parte soțiile unor militari (generalii Tomescu și Firu, coloneii Bãlãșescu, Karp și 
Hermeziu, maiorul Ionașcu, toți aflați în subordinea generalului Vasile Rudeanu), 
ale unor foști primari ai municipiului Chișinãu (Vladimir Herța, Vasile Bîrcã, 
Gherman Pîntea); și ale unor oameni politici și de stat. Sculptorul a ales singur 
locul unde va fi instalat monumentul: la intersecția a două străzi principale cu 
una din aleile centrale ale Grădinii Publice. Ștefan cel Mare este reprezentat în 
odãjdii voievodale, cu mâna dreaptã sprijinitã pe paloș, iar cu stânga, ridicatã în 
sus, ținând crucea, ce semnificã victoriile repurtate în lupte și respectiv bisericile 
ctitorite de Voievod. Monumentul are 11,20 metri înãlțime. Soclul este compus 
din 5 pietre monolite și are 6 metri înãlțime. Statuia are 5,20 metri înãlțime. Pe 
fațada principalã a soclului: „Ștefan cel Mare – Domnitor al Moldovei. 1457-
1504”. Plecarea de la Chișinãu, în 1925, a generalului Vasile Rudeanu a încetinit 
întrucâtva, e adevãrat, ritmul lucrãrilor.  Noul comandant al Corpului III Armată 
a fost numit generalul Romulus Scărișoreanu, fost commandant al  Diviziei I 
Cavalerie,  cunoscut în țară, pentru susținerea actului de culturã naționalã. La 

1 decembrie 1920 a înființat Societatea culturalã națională  „General David Praporgescu”. A fost 
inaugurat oficial la 29 aprilie 1928, devenind un simbol național. Data dezvelirii monumentului 
a coincis cu sãrbãtorirea aniversãrii a 10 ani de la Unire Basarabiei cu Țara-Mamă România. Au 
participat la acest moment A.S.R. Principele Regent Nicolae, precum și ceilalți reprezentanți ai 
Regenței, Consiliul de Miniștri în întregime, generalul Vasile Rudeanu, autoritãțile civile și militare 
în frunte cu generalul Romulus Scãrișoreanu, reprezentanții județelor, comunelor etc. și o mulþime 
imensã.  

După evenimentele din 28 iun. 1940, monumentul a fost transferat peste Prut și instalat la 
Vaslui, iar soclul demolat.  În aug. 1942, statuia este readusă la Chișinău. Peste doi ani din nou este 
trimisă peste Prut, acum la Craiova.   În 1945, la insistențele sculptoriței Claudia Cobizev (discipolă 
a sculptorului Al. Plămădeală), monumentul a fost reîntors la Chișinău și reinstalat. Crucea, spada 
și inscripțiile au fost schimbate și denaturate.  În anul 1971 a fost luată decizia de restaurare și 
instalare a unui postament nou, care ar corespunde ideii autorului (cu excepția stemei Moldovei 
și frunzelor de acant). În anul 1972 locul monumentului este schimbat (cu 18 metri în adâncul 
parcului). La 31 aug. 1989 monumentul lui Ștefan cel Mare a fost reîntors pe locul istoric, ales de 
către Alexandru Plămădeală. Au fost restabilite și inscripțiile inițiale.

Monumentul „Ștefan cel Mare” este cea mai importantã realizare a sculptorului Al. Plãmãdealã 
și a arhitectului Eugen Bernardazzi, fiind amplasată în Parcul Ștefan cel Mare din municipiul 
Chișinău. Statuia este consacratã Domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare, conducãtor de oaste, 
ctitor al celor mai frumoase locașuri monastice medievale Ca realizare plasticã este socotit drept 
unul dintre cele mai importante monumente din regiune.
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pretinde teritorii din țara pe care ne-au 
lăsat-o eroii.

Castrele romane, cetățile dacice, până 
și cele medievale – singurele dovezi ale 
existenței neamului nostru pe aceste 
meleaguri - ne putrezsc în pământ rupându-
ne astfel rădăcinile. Da, sub o crasă nepăsare 
a autorităților rădăcinile existenței noastre 
se rup.

Știm bine, castre romane s-au construit 
până prin anii 300-400 când poporul român 

era format deja. Nimeni, nici cei mai aprigi 
dușmani nu contestă că nu suntem urmașii 
daco-romanilor ca nație și teritoriu.

Pe teritoriul maghiar de până la Tisa 
există castre romane. În județele Harghita 
și Covasna există castre romane, poporul 
maghiar, după cum bine se știe, a sosit în 
Pustă și s-a definitivat ca stat prin anii 900-
1000. Când s-au luptat ei, maghiarii, cu 
romanii de ne vor teritorii spunând că li se 
cuvin?

Vine peste noi o dată, 1 Decembrie, Ziua 
Noastră Națională.

Pe teritoriul constituțional al țării mele 
mai fâlfâie un drapel (al altei țări), care țară, 
pe-al nostru, pe DRAPELUL NOSTRU  cu care 
înaintașii noștri au luptat să ne lase o țară 
mare și frumoasă, îl va coborâ în bernă ca de 
fiecare dată. „Iubiții” noștri conducători tac.

Ura, dezbinarea, sărăcia a urcat la cote 
alarmante. Dacă altă dată aveam teamă de 
dușmani externi, iată că acum, străinii, vor 

să ne ajute, dar mândrii cum suntem... nu 
vrem.

Aleșii își dau legi după... fărădelegile 
comise. Vor prin lege să-și protejeze furturile 
și libertatea, iar străinii râd de noi, ba, ne... 
compătimesc.

Ca la noi, la nimeni!
Poporul suferă și votează... iar...  Scara-

oțchi... își freacă mâinile...
 

17112018 – Rm. Vâlcea



Petrin DRUMEA

Abstract
Acționările hidraulice au în România o bună tradiție având o 

vechime de peste 60 de ani. În decursul timpului au existat mai 
multe fabrici sau secții speciale în marile combinate industriale  în 
care s-au fabricat atât echipamente cât și sisteme hidraulice. De 
asemenea trebuie remarcat și faptul ca au existat câteva centre 
de cercetare –proiectare de bun nivel tehnic din care cel mai 
important a fost cel care astazi este cunoscut ca IHP București.

Cuvinte cheie: Istorie, actionari hidraulice, productie, 
cercetare-proiectare

1.Introducere
Despre hidraulică există date publicate încă din antichitate, 

când s-au scris primele cărți tehnice cu capitole legate de 
acționarea cu apă sau cu aer, cum ar fi lucrarea legată de 
plutirea corpurilor a lui Arhimede. După perioada neagră a celor 
aproape 1000 de ani de ante și de început de  ev mediu fară 
realizări tehnico-stiințifice importante, au apărut din nou idei 
interesante cu începere din perioada mijlocie a evului mediu. De 
referință este lucrarea lui Leonardo da Vinci “Despre mișcarea 
și măsurarea apei”. O adevărată explozie tehnică a apărut în 
secolele 16 și 17 când în țări (sau regiuni din aceste țări) ca Italia, 
Franța, Germania, Anglia sau Rusia s-au dezvoltat cercetări, s-au 
scris cărți și s-au realizat multe echipamente și mașini care cu 
timpul au intrat în istoria domeniului acționărilor hidraulice, așa 
cum sunt scrierile lui Galilei și Newton. Începând cu sec. 18 au 
fost create elementele de bază tehnico-științifice ale hidraulicii 
de personalitați precum Leonhard Euler, Daniel Bernoulli, Chezy, 
Darcy, Stokes, Reynolds, Jukovski, Prandtl și alții. 

În Romania,  primele realizări în hidraulică au aparținut 
unor profesori precum D. Pavel, A. Barglazan, I. Anton, George 
Constantinescu, Dionisie Ghermani, Caius Iacob, D. Dumitrescu, 
St. Zarea, M.D. Cazacu, E. Carafoli, C. Mateescu la mijlocul sec. 
20. Cu toate acestea, încă nu se putea vorbi despre realizări în 
domeniul acționărilor hidrostatice sau pneumatice și nici măcar 
de o definire clară a acestuia.

Primii specialiști practicieni ai domeniului au apărut prin anii 
60 și 70  ai secolului 20 când ingineri ca Marin Virgil, Theodor 
Demetrescu, N. Oprescu, S. Dobrescu, I. Mazilu, A. Popov, G. 
Radulescu, G.Brebu, L.Sandu, C.Bogoiu,  G. Tarlescu, R. Visan, 
P.Drumea M.Iordanescu, I.Solomon, V.Popa, I.Campean,  D. 
Teneslav, I.Irimia, D. Lazar, C. Arama, R. Moscovici,  D.C. Popescu, 
C. Corodeanu, M.Comes, M. Popescu, S. 
Medar, G.Trica,  au proiectat și introdus în 
fabricație primele echipamente hidraulice 
și pneumatice. În acea perioadă au apărut 
primele uzine specializate, precum cele din 
Sibiu, Plopeni, București, Focșani, Râmnicu 
Vâlcea, Bistrița, Sinaia, Cluj-Napoca, Stei, 
Brăila, Galați. În zilele noastre domeniul a 
fost și este menținut de câteva unități de 
producție din București, Iași, Râmnicu Vâlcea, 
Sibiu, Brașov și câteva centre de cercetare 
precum INOE 2000-IHP București (M.Blejan, 
I.Lepădatu, T.C.Popescu, N.Ioniță, C.Cristescu, 
G.Matache, R.Rădoi, C.Dumitrescu, L. 
Dumitrescu, I. Bălan, R.Sauciuc) si centrele 
de cercetare ale universităților tehnice din 
Iați (C. Chiriță, D. Călărașu, A. Hanganu), Cluj 
(L. Deacu, I.Pop, L. Vaida, D. Opruța, L. Marcu, 
D. Banyai), București (N. Vasiliu, C. Călinoiu, 
M. Avram, D. Prodan, A. Olaru,  P. Pătruț, I. 
David, N.Tonciu, N. Alexandrescu), Timișoara 
(I. Bordeașu, I. Dobânda, V. Bălășoiu,N. Popovici), Galați , Brașov, 
și Constanța.

2. Centre de cercetare-proiectare
Actionările hidraulice au căpătat un mare avânt în România 

prin apariția unor centre de cercetare proiectare specializate și 
prin apariția unor uzine sau secții în cadrul unor mari întreprinderi, 
care produceau echipamente și sisteme de acționare hidraulică.

În perioada 1950-1965 în România au apărut multe unități de 
cecetare-proiectare de interes național numite “Institut” în cadrul 
cărora au fost create compartimente de acționări hidraulice 
numite “ateliere de proiectare”. În acest sens mai cunoscute au 
fost cele de la IPROMET (ing.Tarlescu), IPROLAM (dr.ing. B. Pițigoi, 
ing. Gh. Vlădescu) IMUAB (dr.ing.Popov, dr.ing.I.Mazilu, S.Medar, 
D.Hancu).ICPAT Brașov (R.Moscovici, B. Tavidian, T. Cocis).  Cea 
mai cunoscută și totodată cea mai importantă unitate de acest 
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fel a fost atelierul de cercetare-proiectare  pentru hidraulică și 
pneumatică  creat în anii 1958-1962 în cadrul institutului ITCM 
cunoscut mai târziu sub denumirea de ICTCM. Definitivarea 
organizatorică a fost realizată o dată cu aducerea de la Fabrica de 
pompe (cunoscută mai târziu ca Aversa) a inginerului Marin Virgil 
și a tinerilor ingineri Thedor Demetrescu și S. Dobrescu. Primul 
sediu al acestui  colectiv a fost în zona Institutului de mașini 
unelte (IMUAB), până la mutarea în sediul din Piața Sudului. În 
această perioadă, timp de câțiva ani,  până în anul 1971 atalierul 
de hidraulică a avut și un sediu în zona Arsenalului pentru  
microproducție și laborator. După anul 1970 principala sarcina 
a colectivului a fost de a dezvolta nomenclatorul produselor 
care se asimilau la fabricile specializate (HESPER, Balanța Sibiu, 
HERVIL R.Vâlcea etc.), sau secțiile mari specializate (Plopeni, 
Brăila. Focșani, Bistrița etc.)  din unele complexe  industriale.  
Pentru a răspunde mai bine acestei sarcini atelierul de proiectare 
a fost organizat în perioada 1979-1991 pe colective specializate 
pe profilul de fabricație al unei uzine partenere. În acest fel 
au apărut Colectivul de hidraulică Focșani condus inițial de C. 
Barhala și apoi de Gabriel Rădulescu, Colectivul de hidraulică 
Sibiu condus de Radu Vișan, Colectivul de hidraulică Vâlcea 
condus de Petrin Drumea, Colectivele (2) Hesper conduse de 
Lucian Sandu și Corneliu Corodeanu, Colectivul de pneumaticș 
la conducerea căruia s-a aflat Dan Popescu având ca cercetători 
proiectanți principali pe V.Tutunaru și pe Ileana Oprisescu a 
lucrat cu Balanța Sibiu și cu Mecanica Bistrița. În urma regrupării 
fabricilor de hidraulică în cadrul Centralei de Mecanică Fină s-a 
hotărât și mutarea atelierului de hidraulică și pneumatică de la 
ICTCM la CCSITMFS în iunie 1980 și transformarea  acestuia în 
sector și apoi în filială a noului institut, fără schimbarea profilului,  
sarcinilor sau a conducerii .O dată cu mutarea colectivului în noua 
clădire din strada Cuțitul de Argint în 1983 personalul a crescut 
la peste 300 de persoane din care în activitatea de cercetare-
proiectare,  aproximativ 200 de persoane, ceea ce a condus la 
o creștere  deosebită a domeniului, care în scurt timp a depășit 
numărul de 35000 de personal implicat. Începând cu 1995 filiala 
s-a rupt de Institutul de Mecanică Fină și s-a transformat în 
Societatea Comercială ROMFLUID cu profil de cercetare, având 
ca director general pe Radu Vișan și director tehnic pe Petrin 
Drumea. În 1996 sectorul de cercetare al ROMFLUID s-a desprins 
și împreună cu un Centru de optoelectronică de pe platforma 
Măgurele și un Centru de Cercetare din Cluj-Napoca au alcătuit 
INOE2000. Colectivul de hidraulică și pneumatică s-a tranformat 
în Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică (IHP)  

având statut de filială a INOE2000 .Directorul 
IHP încă de la înființarea sa a fost Petrin 
Drumea (din 1996 până în 2014) iar începând  
cu anul 2004 pânăîn 2011 Gabriel Rădulescu 
a fost director tehnic. Începând cu 2014 
funcția de director al IHP a fost preluată de 
Cătălin Dumitrescu.În acești ani  (după 1992) 
organizarea institutului s-a modificat prin 
renunțarea la colectivele dedicate  uzinelor  
trecându-se la 3 mari colective care acoperă 
direcțiile de bază ale cercetării în domeniu 
și anume: Hidraulică și sisteme hidraulice 
generale; Pneumatică și energii regenerabile; 
Mecatronică, electronică, hidrotronică. Șefii 
acestor colective sunt Ion Lepădatu, Gabriela 
Matache și Radu Rădoi. În afara activităților 
de cercetare-proiectare, Institutul și-a 
asumat editarea revistei de specialitate 
Hidraulică (director P.Drumea, redactor șef 
G. Matache), coordonarea Simpozionului 
internațional, anual HERVEX și coordonarea 

asociației profesionale FLUIDAS. De asemenea IHP și-a asumat 
și ținerea unor cursuri de pregătire profesională concordante cu 
cerințele asociației europene CETOP.

3. Producători de echipamente hidraulice sau pneumatice
Prima producție de echipamente hidraulice poate fi 

considerată fabricația de pompe cu roți dințate  la fabrica de 
pompe din București, cunoscută și ca Aversa, sub coordonarea 
tehnică a ing. Ganea.

După 1960 au început fabricațiile de diverse echipamente 
specifice  fabricației de tractoare  și autocamioane la I.M. Sinaia, 
sau chiar la Brașov. La  un moment dat o parte din fabricația de 
la Sinaia a fost transferată la Breaza și în alte localități din zona 
Brașovului. 

Un pas extrem de important s-a făcut  prin introducerea în 
fabricație a pompelor și motoarelor hidraulice cu pistonase 

axiale la I.M.Plopeni (I.Irimia, D.Teneslav, G.Bucurescu, I.Daisa, 
G. Rotaru, I.Juncu) după licețta Brueninghaus (astăzi în cadrul 
Bosch-Rexroth), a pompelor cu roți dințate și a cilindrilor 
hidraulici. Experiența acumulată de specialiștii de aici în 
asimilarea pompelor cu roți dințate după Plessey a permis o 
integrare rapidă a acestor noi echipamente cu mare influența în 
dezvoltarea industrială a țării.

Un nou pas în dezvoltarea hidraulicii l-a constituit începerea 
fabricației de aparatură hidraulică de 200 bar (concepută 
în România de colectivul condus de Th. Demetrescu și apoi 
de Radu Vișan) la I.Balanța Sibiu o  dată cu crearea noii uzine 
Balanța2  devenită ulterior Hidrosib. Chiar în perioada de trecere 
a fabricației la familia de aparate de 300 bar a fost cumpărată 
din Germania de la Bosch licența pentru supape de presiune și 
de distribuitoare hidraulice de 300 bar. Fabricația a fost condusă 
tehnic și organizatoric de ingineri ca  Solomon, Ocos, Mandea, 
Lazăr (transferat de la Plopeni), Popa, Necula, Câmpean, Pascu. 
Astăzi uzina a ajuns  de la 2000 de angajați la 35. Cam în aceeași 
perioadă tot la Sibiu, dar la Independența s-au introdus în 
fabricație echipamentele  pneumatice de preparare a aerului 
(filtre, ungătoare și reguatoare). Astăzi nu mai există fabricație 
de pneumatică. 

Firma ISEH Focșani devenită ROMSEH a introdus în fabricație 
sub coordonarea inginerilor A.Bourceanu, L.Veber, Pricop 
primele distribuitoare baterie pornind de la proiectele elaborate 
în IHP sub coordonarea inginerilor C.Barhala, G. Rădulescu 
și P.Drumea. În scurt timp uzina și-a dezvoltat fabricația cu 
distribuitoarele baterie monobloc și cu distribuitoarele baterie 
proporționale. Deși fabricația lor a fost de success, producția 
efectivă a fost rapid sistată. În acei ani (1985-1990) s-au mai 
introdus în fabricație și drosele și regulatoare hidraulice precum 
și standuri pentru echipamente hidraulice, după proiecte proprii 
sau ale IHP.  Astăzi nu mai există nici un fel de fabricație de 
hidraulică.

Mulți ani  (începând cu 1965) echipamentele pneumatice 
s-au fabricat la Sibiu în cele două fabrici mari Independența 
(grupurile de preparare aer-FRU) și Balanța (distribuitoarele și 
supapele) însă începând cu 1972 fabricația de pneumatică a fost 
transferată la I.M. Bistrița de către Dan Popescu de la IHP și de 
specialiștii uzinei conduși de  I.Fiscutean. Astăzi nu mai există 
fabricație.

De mare interes a fost apariția în grupul fabricanților de 
hidraulică a uzinei din Râmnicu Vâlcea (G.Popa, O.Fota, Gh. 
Rizoiu, C.Dinescu, G.Surlin, Cichirdan) care pe baza proiectelor lui 
S. Medar. G. Trica  de la ICSIT TITAN, P.Drumea, M.Ștefan, I.Bălan, 
N.Oprescu, N.Ioniță de la IHP au asimilat în fabricația de serie 
familii de filtre hidraulice, acumulatoare pneumo-hidraulice, 
aparate proporționale și servovalve, cilindri hidraulici și aparatură 
de ungere.De asemenea a fost introdusă în fabricație o familie 
de echipamente și dispositive de înaltă presiune (700bar) de 
către colectivul de specialitate din Râmnicu Vâlcea al IHP condus 
de I.Galea și coordonat de la IHP de P.Drumea. Astăzi uzina este  
preluată de un producător indian și s-a oprit doar la fabricația de 
cilindri hidraulici. 

Un caz interesant îl constituie uzina HESPER fosta Steaua 
Roșie  din București care în anii 70 sub conducerea directorului 
Bratulescu a introdus în fabricație servodirecțiile hidraulice și 
motoarele lente de tip orbital. Adevăratul pas spre hidraulică 
mare s-a făcut când au fost asimilate în fabricație pompele cu 
roți dințate, care au fost dezvoltate cu precădere după 1993 
sub coordonarea inginerului doctor Mircea Pricop. Astăzi uzina, 
privată cu capital românesc (patron Mircea Pricop) produce și 
exportă intensiv PRD, fiind cea mai putenică firmă românească 
din domeniul hidraulicii.

Uzinele din Galați (cilindri hidraulici), Brăila (motoare lente-tip 
roți hidromotoare, instalații și cilindri hidraulici), Sinaia, Breaza, 
Stei, Sibiu (Independența)  Făgăraș  (echipamente pneumatice) 
și-au redus capacitatea de producție aproape de zero. 

4. Activități de susținere a domeniului
Manifestarea HERVEX a apărut în anul 1993 ca urmare a 

dorinței conducerii întreprinderii de producție a echipamentelor 
hidraulice (IEH Râmnicu  Vâlcea  devenită HERVIL) de a face un 
alt tip de  marketing prin intermediul unei expoziții complexe 
a realizărilor firmei. În acest sens directorul firmei ing. O. Fota 
împreuna cu principalii colaboratori ing. C. Dinescu, ing. Gh. Surlin 
și ing. Gh. Rizoiu au apelat la colegii de la Institutul de Hidraulică 
și Pneumatică din București (ing. R. Vișan, ing. G. Rădulescu, ing. 
P. Drumea, ing. I.Lepădatu, ing. St. Breazu), cu care lucrau înca de 
la înființarea uzinei,  pentru a adăuga formulei expoziționale și o 
tentă  tehnico-științifică.  (va urma)
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Oglinda bogosloviei – 1779. O însemnare adeverește 
că „S-au scris în sfânta Episcopie a Râmnicului, cu 

cheltuiala monahului Rafail din sfânta Mănăstire Hurezii de Ioan 
Râmniceanul” (f. 54). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile și 
inițialele sunt scrise cu roșu. Un frontispiciu colorat, având în 
medalion pe Iisus Emmanuel (f. 3). Inițiale ornate la f. 3, 15, 17 
ș. a. Legătura veche în piele se păstrează sub legătura modernă. 
(BAR, mss. nr. 2567).

Ithica ieropolitică – 1779. Ithica ieropolitică sau filosofie de 
obiceiuri învățătoare, cu simvoale și cu chipuri luminate spre 
îndreptarea și folosul celor tineri s-au tocmit. Într-o însemnare 
citim: „S-au scris această carte în sfânta Episcopie a Râmnicului 
de smeritul și mult păcătosul Ioan Râmniceanul, cu cheltuiala 
dumnealui logofătului Gheorghiță (f. 147). Textul este scris cu 
cerneală neagră și roșie. Legătura artistică în piele. (BAR, mss. 
nr. 1332).

Cuvinte scurte, de Petru Damaschin – 1779. În titlul scrie: „A 
cuviosului părintelui nostru Petru Damaschin, Cuvinte scurte 24 
după alfa-vita, pline fiind de cunoștință duhovnicească” (f. 1). O 
însemnare precizează: însemnări: „Dintru ale monahului Rafail 
din sfânta Mănăstire Hurezii” (f. 43). Textul este scris cu cerneală 
neagră, iar legătura este veche în piele. (BAR, mss. nr. 2586).

Miscelaneu de literatură teologică – 1780. Manuscrisul 
cuprinde: Teologie polemică (f. 1 -42); Tâlcuiri evanghelice (f. 
42v-79v); Teologie polemică împotriva primatului papal (f. 80-
92v); Istorie pentru Sfântul Munte al Athonului (f. 96-105v); 
Viețile sfinților Serghie, Righin, Teofil, Artemon (f. 111-115, 127r-
v); Eshatologie (f. 116-125v). O însemnare precizează: „Prescrisu-
s-au în sfânta Episcopie a Râmnicului de smeritul ierodiacon 
Grigorie Râmniceanul, cu chieltuiala lui Rafail, monah din sfânta 
Mănăstire Hurezii” (f. 92v). Textul este scris cu cerneală neagră, 
iar titlurile, colontitlurile și inițialele, cu roșu. Are un frontispiciu 
colorat (f. 1) și inițiale ornate (f. 1, 4v, 6v s. a). Legătură veche în 
piele. (BAR, mss. nr. 2570).

Miscelaneu de literatură monahală – 1780. Cuprinde: 
Rugăciuni ale monahului pentru toate serile săptămânii (f. 1-59) 
și Rânduiala călugăririi. Rânduiala chipului celui mare al îngerilor, 
adecă al shimniciei (f. 63-88v). O însemnare arată că este „Dintr-
ale sfințitului arhimandrit Chiriac, ieroshimonah Râmniceanu, 
dată de Ghedeon ierodiaconul, cântărețul Bistriții (f. 1). Textul, cu 
cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile, indicațiile tipiconale 
sunt scrise cu roșu. Desene în peniță, reprezentând un călugăr și 
scena tunderii întru monahism (f. 1v și 62v). Legătură artistică în 
piele. (BAR, mss. nr. 2025).  

Viața părinților Varlaam și Ioasaf, de Ioan Damaschin – 1781. 
Pe foaia de titlul scrie: „Viața preacuvioșilor părinților noștri 
Varlaam și a lui Ioasaf, scrisă de preacuviosul părintele nostru 
Ioann Damaschin, pentru folosul sufletesc (f. 1). O însemnare 
precizează: Însemnări: „S-au scris de ierodiaconul Grigorie 
Râmniceanul, cu chieltuiala ieromonahului Rafail. 1781, mai 
18, în sfânta Episcopie a Râmnicului” (f. 96). Textul, cu cerneala 
neagră, iar titlurile, colontitlurile și inițialele sunt scrise cu roșu. 
(BAR, mss. nr. 2577).

Pomelnicul Mănăstirii Dintr‑un Lemn, județul Vâlcea – 1783. 
O însemnare arată că „Acest Pomenic de obște s-au făcut cu 
chieltuiala mea și s-au dat aici, la sfânta Mănăstire Dintr-un 
lemn, ca scriindu-să numele tuturor celor trecuți răposați, atâta 
și cei ce să află acum întru ticăloasă viață, cât și cei ce vor fi după 
aceștia, să să pomenească pentru ertarea păcatelor lor. Aprilie 15 
dni, 1783. Popa Mateiu al sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn” (f. 4v). 
Textul este scris cu cerneală neagră și rădăcinie și are frontispicii 
în peniță la f. 1 , 2 și 4v. (BAR, mss. nr. 2193).

Halima. Aravicon mithologhicon – 1783. Următoarea 
însemnare precizează că este „A lui Rafail igumenul Hurezului, 
tălmăcită și scrisă cu a sa chieltuială. 1783, aprilie 10” (f. 4). 
Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile și inițialele 
sunt scrise cu roșu. Frontispiciu colorat la f. 4. Legătura este 
veche, în piele. (BAR, mss. nr. 2587).

Viața părinților Varlaam și Ioasaf, de Ioan Damaschin – 1784. 
Foaia de titlul are următoarea precizare: „Viața a preacuvioșilor 
părinților noștri Varlaam și lui Iosaf, scrisă de preacuviosul 
părintele nostru Ioann Damaschin, 1784,  pentru folosul sufletesc, 
și tălmăcită de pre limba slovenească pre limba rumâneaseă de 
Udriște Năsturel (f. 1). O însemnare arată că „S-au scris în sfânta 
Episcopie a Râmnicului, de smeritul între ierodiaconi Grigorie 
Râmniceanul”, iar mai jos, în grecește: „Cu cheltuiala sfântului 
arhimandrit chir Partenie Argeșanul, în anul de la nașterea lui 
Hristos 1784” (f. 216v). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile și 
inițialele sunt scrise cu roșu. Legătură artistică în scoarțe de lemn 
și piele. (BAR, mss. nr. 2510).

Miscelaneu teologic – 1785. Manuscrisul cuprinde: Pomel-

MANUSCRISE VÂLCENE CALIGRAFIATE ȘI MINIATE. 
Secolul al XVIII-lea (V)

nicul bisericii de lemn din Bărbătești, hramul Bunavestire (f. 2-51); 
Documente din anul 1850, privind neînțelegeri dintre diaconul 
Florea și popa Nițu Bodescu din Bărbătești (f. 26v-28v); Cuvântul 
al 4-lea a lui Damaschin monahul, ipodiaconul și Studitul (f. 53-
61v); Cuvântul al 6-lea a lui Theofan monahul cel preaînțelept (f. 
62-68); Tâlcuiri evanghelice (f. 68v-73v); Din cuvintele Sfântului 
Ioan Zlatoust (f. 74-83v); Descoperirea Sfintei Liturghii (f. 84-91v). 
Semnătura copistului: „Popa Ioan” (f. 7v). Textul este scris cu 
cerneală neagră, iar titlurile și inițialele, cu roșu. Are frontispicii 
colorate la f. 13, 14v, 16 ș. a. Legătură veche în scoarțe de lemn și 
piele. (BAR, mss. nr. 2147).

Teatrul politic, de Ambrosius Marilanus – 1787. O însemnare 
precizează că „S-au prescris de Nițul logofețel ot sfânta Episcopie 
Râmnicul, cu cheltuiala sfinției sale chir Nectarie iconomul sfintei 
Episcopii, la leat 1787, septemvrie 6” (f. 269v). Textul, cu cerneală 
neagră, iar inițialele și nr. filelor din „Scară” sunt scrise cu roșu. 
Frontispiciu în peniță la f. 2 și 144. Legătură 
originală în piele. (BAR, mss. nr. 1569).

Întrebări și răspunsuri, de Constantin 
Cantacuzino – 1788. Titlul lucrării este: 
„Întrebări și răspunsuri ale blagorodnicului 
dumnealui Constantin Cantacuzino 
1788, fratele răposatului Șerban voevod 
Cantacuzino” (f. 1-42); Alte întrebări cu 
răspunsurile lor, trebuincioase la fieștecare 
credincios, tot către acesta blagorodnic și 
cuvântător boier Constantin biv vel stolnic 
Cantacuzino”. Manuscris copiat de Dionisie 
Eclesiarhul (f. 42v-67v). Textul, cu cerneală 
neagră și roșie, are frontispicii în peniță, 
acuarelă și tuș la f 1 și 2 și ornamente florale 
la f. 1v, 42 și 67v. (BAR, mss. nr. 1117).

Pomelnicul bisericii Gănescu – 1789. 
Titlul: „Pomelnicul bisericii Gănescu, 1789 
metohul Episcopiei Râmnicului zidit de 
Barbu Gănescu, vel stolnic, în anul 1757”. 
O însemnare menționează „Anul Domnului 
1789, august 17”. Copiat de Dionisie 
Eclesiarhul (f. 1). Textul, cu cerneală neagră 
și roșie, are miniaturi artistic lucrate în 
peniță la f. lr-v, 6r-v. Paginile sunt artistic 
împodobite cu frontispicii și inițiale în 
culori. Legătură artistică în piele. (BAR, 
mss. nr. 2098).    

Miscelaneu teologic – 1789. Ma-
nuscrisul cuprinde: „Dioptra sau Oglindă, 
cum ai zice Priveliște de lume văzătoare, care s-au găsit la 
beserică Sfinților patruzeci de mucenici din București, metohul 
Episcopiei Râmnicului, tălmăcită de pre slovenie pe rumânie de 
un Staico dascăl” (f. 3-167) și „A celui intru sfinți părintelui nostru 
a lui Ioan Zlatoust, Pentru milostenie, cuvânt al 14” (f. 168-190v). 
Textul cu cerneală neagră, iar titlurile și inițialele sunt scrise cu 
roșu. Are un frontispiciu în peniță, la f. 5. Legătura este veche, în 
carton și piele. (BAR, mss. nr. 1919). 

Teologie dogmatică – 1793. Cămara dreptei credințe, care 
cuprinde pre scurt: pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru 
tâlcuirea și slujirea celor șapte taine și celor zece porunci și pentru 
cele obișnuite mai trebuincioase ale sfintei beserici și altele de 
folos împreună cu acestea, spre negreșita povățuire și știință a 
fieștecăruia iubitor de blagocestie cetitor (f. 2). Traducere din 
grecește de Filaret, mitropolitul Ungrovlahiei. Titlul este urmat 
de o Predoslovie semnată de „smeritul arhimandrit Grigorie 
Râmniceanul”. O însemnare: „Grigorie arhimandrit Râmniceanu. 
1793, martie 15” (f. 302). Textul, cu cerneală neagră, iar titlurile, 
colontitlurile și inițialele sunt scrise cu roșu. Are frontispicii în 
peniță, artistic lucrate, la f. 2 și 8. (BAR, mss. nr. 3400).

Cuvinte pusnicești, de Isaac Sirul – 1794. Titlul: A celui întru 
sfinți părintelui nostru Isac Sirul, pusnicul și sihastru, carele a fost 
episcop iubitoarei de Hristos cetății Ninevii, Cuvinte pusnicești, 
scrisă adecă de dânsul, pre a sa limbă, iară tălmăcite pre limba 
cea elinească de cuvioșii părinții noștri, de avva Patrichie și de 
avva Avramie filosofii și sihastrii carii au pusnicit în lavra celui 
întru sfinți, părintelui nostru Sava (f. 1). O însemnare precizează: 
„A sfintei Mănăstiri Surpatele, dăruită de maica stareța Epiharia. 
1859” (f. 1). Textul, cu cerneală neagră, iar unele titluri și inițiale 
sunt scrise cu roșu și verde. Are frontispicii colorate la f. 1, 
5v, 7 ș. a., precum și inițiale colorate la f. 8v, 16, 27 ș. a. Una 
dintre coperțile legăturii vechi în piele se păstrează sub legătura 
modernă. (BAR, mss. nr. 1920).

Miscelaneu – 1796-1797. Manuscrisul cuprinde: Istoria 
Mănăstirii Sinai și Raith (f. 1v- 99v); Geografia Libiei, Etiopiei și 

Egiptului (f. 102-123); Tâlcuri biblice (123-125v); Tâlcuri biblice (f. 
123-125v); Pentru sfințenia și marea evlavie a muntelui Sinai (f. 
125v-126); Cronologie biblică (f. 126v); Porunci obicinuite, câteva 
de-ale lui Caton (f. 127r-v); Citat din Ioan Gură de Aur (f. 127v); 
Cuvântul Sfântului Antioh pentru ca să nu creadă nimenea viselor 
(f. 128-129v); Vieți de sfinți (f. 130-192v); Pravila călugărilor 
(f. 193). Scriitorul este „popa Ioan sin Macarie ieromonah ot 
Bărbătești și o au dăruit sfintei mănăstiri Bistriții, pentru a sa 
pomenire. Ioachim ieromonah schevofilax Bistriții, Bărbătescul” 
(f. 2v). Textul, cu cerneală neagră și roșie, iar frontispicii în peniță 
la f. 1v, 3 și 6. Legătura originală, în piele. (BAR, mss. nr. 1135).

Pomelnicul Mănăstirii Tismana – 1798. O însemnare arată 
că „Acest Pomelnic al Mănăstirii Tismanii s-au prescris pe alt 
Pomelnic de cele mari în coală... aici la Bistriță. Dar până să va 
lega acela, cu orânduiala lui, acesta s-au trimis iar la Mănăstire 
la Tismana, să nu fie lipsă. Iulie 20, 1798” (f. F. 5). Textul, cu 

cerneală neagră, iar titlurile și inițialele 
sunt scrise cu roșu. Legătura artistică în 
piele se păstrează sub legătura modernă. 
(BAR, mss. nr. 2460).

Miscelaneu – 1798. Manuscrisul cu-
prinde: Octoih (f. 1-96); Apocalipsul Maicii 
Domnului (f. 99-107v); Orații la nuntă (f. 
108-110); Cântări bisericești în cinstea 
Sfântului Stelian (f. 110r-v);  Rugăciune 
pentru deochi (f. 111-113); Rețete me-
dicale (f. 113v-126); Pentru cele șapte 
laude ale Bisericii răsăritului (f. 131-132v). 
O însemnare arată autorul: „1798, martie 
21. Am scris eu popa Nicolae, fiind în sfânta 
Mănăstire Bistrița” (f. 107v). Textul este 
scris cu cerneală neagră și rădăcinie, iar 
titlurile, inițialele și indicațiunile tipiconale, 
cu roșu. Desen în peniță, înfățișându-l pe 
Sfântul Ioan Damaschinul, la f.1v, precum 
și frontispicii în peniță la f. 2, 12v, 62 ș. 
a. Legătură veche în piele. (BAR, mss. nr. 
2040).

Miscelaneu teologic – 1798. Miscelaneu 
are cuprinsul următor: Acatistul Sfintei 
Treimi (f. 1-21v); Acatistul Sfinților Mihail 
și Gavril (f. 22-40v); Acatistul Sfântului Ioan 
Botezătorul (f. 41 -55v); Acatistul Sfintei 
Cruci (f. 56-69v); Acatistul Sfântului Nicolae 
(f. 70-84); Acatistul Maicii Domnului – 
scurt fragment (f. 84v); Cinstitul Paraclis al 

Sfântului Grigorie Decapolitul (f. 85-92). Potrivit unei însemnări, 
„S-au scris aceste sfinte Acatiste de mult păcătosul și nevrednicul 
numirii preoțești popa Ioan Bărbătescu” (f. 84). Textul, cu 
cerneală neagră, iar titlurile, colontitlurile, inițialele și indicațiile 
tipiconale sunt scrise cu roșu. Frontispicii în peniță la f. 1, 41, 56 
ș. a. Legătură veche în carton. (BAR, mss. nr. 2354).

Pomelnicul Mănăstirii Tismana – 1798. Potrivit unei 
însemnări, „Acest Pomenic l-am prefăcut acum după Pomenicul 
cel mare și s-au trimis la mănăstire la Tismana, să se afle în 
sfânta beserică la proscomidie” (f. 4r-v). Iar altă însemnare 
precizează:„Acest Pomelnic când s-au făcut, aflându-mă și eu aici 
la Mănăstirea Bistrița, lângă sfinția sa părintele arhimandritul 
chir Ștefan, igumenul Tismanei, fiindu-i ucenic și de călugărie și 
de preoție (f. 4v). Altă însemnare zice: „Acest Pomelnic s-au făcut 
cu osârdia și cu toată cheltuiala sfinții sale părintelui arhimandrit 
chir Ștefan mănăstireanu și l-au dăruit sfintei Mănăstiri Tismenii. 
Septemvrie 1799; pentru a sfinții sale vecinică pomenire” (f. 
8-11v). Textul este scris cu cerneală neagră, rădăcinie, roșie și 
violetă. Are frontispicii în peniță, la f. 5, 12, 14v ș. a. Legătura 
artistică în piele se păstrează sub legătura modernă. (BAR, mss. 
nr. 2500).

Miscelaneu religios – Sfârșitul sec. al XVIII-lea. Manuscrisul 
are un bogat conținut, cuprinzând: Acatistul Maicii Domnului (f. 
1-21); Paraclisul Maicii Domnului (f. 21-42); Acatistul Domnului 
nostru Iisus Hristos (f. 42v-78); Al doilea Paraclis al Preasfintei 
Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu (f. 78v-88); Canonul 
de rugăciune cătră îngerul păzitor (f. 88v-103v); Canon de 
rugăciune cătră Sfântul Ioan Botezătorul (f. 104-112); Paraclisul 
Sfântului Grigorie Decapolitul (f. 112v-123v); Canonul Sfinților 
Apostoli (f. 124-132); Canon de rugăciune cătră toți sfinții (f. 132-
141v); Molitvelnic (f. 142-164v); Rugăciuni diverse (f. 164v-165v). 
Într-o însemnare este menționat: „Antonie” (f. 42). Textul, cu 
cerneală neagră și rădăcinie, iar titlurile, colontitlurile, inițialele 
și indicațiile tipiconale sunt scrise cu roșu. Are numeroase 
frontispicii în peniță la f. 21, 47, 78v ș. a. (BAR, mss. nr. 2386).



Primăria Orașului Călimănești, Forumul Cultural 
Călimănești, Biblioteca Orășenească „A. E. Baconsky” a 

organizat joi, 27 septembrie 2018 în sala de lectură a Bibliotecii 
Orășenești un Simpozion cu titlul de mai sus și la care,  pe lângă 
cetățenii doritori de cultură, au participat ca invitați edilul șef 
al orașului, Florinel Constantinescu și Gheorghe Dumitrașcu, 
secretarul general al FCR și doctor în istorie…Au conferențiat, 
întrecându-se: Ovidiu Mihai Stângă- reporter la Radio România 
Național: „Mihail Bravul și presupusa rudenie a voievodului 
primei uniri”, Florin Epure – directorul Direcției pentru Cultură 
Vâlcea, doctor în istorie: „Relațiile Sfântului Neagoe Basarab cu 
românii din Transilvania și Moldova” și Mihai Sporiș-inginer, șeful 
grupului informational România Grădină a Maicii Domnului: 
„Neagoe Basarab, punte între veacuri și lumi”. Moderator: 
Fenia Driva-scriitor, președinte al Forumului Cultural al 
Călimăneștiului…

Florinel Constantinescu:  - ...Izvor de spiritualitate româ-
nească așa cum ați intitulat întâlnirile noastre, sub egida 
Forumului Cultural din Călimănești și, bineînțeles, inițiator și 
organizator a celor zece ediții cu acest simpozion, doamna Fenia 
Driva căreia trebuie să îi aducem de fiecare dată mulțumirile 
noastre. Mie îmi place să spun că știu că iubiți cultura, iubiți arta, 
iubiți Călimăneștiul și de aceea vă purtăm tot respectul nostru, 
știți foarte bine că îl aveți, și vă mulțumim încă odată. Mie îmi 
place să spun că noi aici la Călimănești locuim într-o așezare 
domnească, este un mare adevăr, și aș vrea ca toată lumea să 
știe că nu este puțin lucru să ai ctitoria marelui Mircea și, iată, 
o altă ctitorie a lui Neagoe Basarab. Doi conducători ai Țării 
Românești și i-aș pune între primii ai acestei țări, pentru că unul 
a fost un mare strateg și un mare administrator, iar celălalt un 
arhitect adevărat, dar și un filozof, un scriitor... Știm cu toții de 
Mănăstirea de la Curtea de Argeș, biserica Mânăstirii de pe care 
Meșterul Manole și-a luat zborul în nemurire dar și ctitoria sa 
din Ostrov. Da, Neagoe Basarab a scris „Învățăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Theodosie” Sigur că specialiștii, istoricii 
prezenți aici de față vor evoca poate aceste momente deosebite 
și, pentru că este și Paula Cozian aici, știu că și dânsa a scris 
chiar un roman istoric („Moștenitorul” în 2004). Într-adevăr noi 
cei din Călimănești știm să acordăm atenția și respectul cuvenit 
înaintașilor noștri, știm că aceste două lucruri trebuie prețuite în 
continuare, dar cred, sper eu că trebuie să facem mult mai mult 
în ceea ce privește promovarea și cunoașterea de către elevi în 
primul rând ai școlilor aflate în Călimănești, ai liceului tehnologic, 
oameni care pot să înțeleagă și să ducă mai departe toate aceste 
momente deosebite din istoria localității noastre. Îmi exprim 
convingerea că vom reuși să organizăm celelalte ediții într-un 
cadru mai larg tocmai în ideea aceasta a promovării locurilor 
deosebite pe care noi le avem la Călimănești. 

Ovidiu Mihail Stângă:   - O să fac o trecere scurtă în revistă ...în 
care o să dau câteva date...lucrarea este publicată în „Dacica” și 
acolo este toată biblografia, toate trimiterile cu note de subsol cu 
tot ceea ce trebuie pentru o cercetare științifică...M-am gândit 
la voievodul primei uniri pentru că suntem în an centenar, se 
vorbește de unirea de la 1918, dar nu trebuie să uităm că cel 
care a făcut pentru prima dată această unire a fost Mihai Viteazul 
și lui ar fi trebui să-i mulțumim... Despre Mihai Viteazul, corect 
ar fi să spunem „Mihail”, pentru că Mihail este numele lui așa 
cum exista înainte, și tot așa este scris pe statuia din București 
de la Piața Universității...Mihail vine din limba ebraică și acolo 
înseamnă Mikael, „cel care luptă cu Dumnezeu” sau „cel care 
luptă pentru Dumnezeu”, este un alt supranume care în Vechiul 
Testament i s-a dat lui Mesia sau lui Emanuel, cel care va veni si 
va face unirea, ceea ce uite că n-a fost chiar o coincidență. Cum 
așteptau evreii să fie scoși din robie și să fie reuniți iarăși într-o 
singură patrie, așa a reușit și Mihail al nostru la 1600. Pentru 
puțină vreme pentru că așa au fost condițiile de asemenea 
natură, dat totuși a reușit. În ultima sută de ani au apărut tot felul 
de ipoteze în privința originii lui și în privința rudeniilor lui, unii, 
considerându-l venetic!...grec, alții spunând că nu el era grec ci 
poate tatăl său, ori poate unchiul lui era grec. Alții spunând chiar 
că el e un Basarab autentic și de aceea a fost permisă urcarea 
lui pe tron într-o epocă în care grecii nu aveau acces la tronul 
Țării Românești. De abia peste 100 și ceva de ani începe acestă 
ascensiune, iar primii care au urcat pe tronul țării românești cu 
origine așa-zisă grecească au fost Cantacuzinii, însă ei nu au urcat 
pe tron prin forțele proprii, ci datorită faptului că au moștenit 
această calitate prin căsătorie cu fiice ale boierilor pământeni 
care aveau acest drept de a acede la tron. ... Deci, nu prin forțe 
proprii au venit Cantacuzinii și grecii pe tronul Țării Românești, 
iar ulterior fanarioții după Constantin Brâncoveanu au fost 
numiți direct de la Poartă, nu se mai punea problema alegerii, 

cum așa fusese inclusiv în epoca lui Brâncoveanu ...  Și atunci ca 
să lămuresc această problemă am început să văd ce s-a scris pe 
tema respectivă si am constatat că la ora actuală opinia cea mai 
în vogă a fost lansată chiar în urmă cu vreo doi ani, trei ani de zile, 
poate chiar mai mult, într-o carte amplă despre Mihai Viteazul, 
se spune că el este de neam grecesc, mai precis Cantacuzin, și 
Teodora mama lui ar fi fost tot din neamul Cantacuzinilor. Am 
căutat atunci să văd unde pot găsi date despre Cantacuzini, 
înainte de urcarea lor pe tronul Țării Românești și am constatat 
că în epoca lui Mihai Viteazul, în cadrul Țării Românești, în 
documente nu apare practic că niciun Cantacuzin ar fi deținut 
vreo funcție ... Dacă ar fi deținut o funcție acest Iane Cantacuzino 
presupus unchi al lui Mihai Viteazul, alții l-au dat chiar tată a lui 
Mihai Viteazul. Eu m-am gândit că așa cum era regula ar fi trebuit 
la epoca respectivă să aibă măcar o ctitorie, măcar un tablou 
votiv undeva la vreo biserică prin Țara Românească. Nu există 
asa ceva nicăieri, nu există nicio ctitorie a lui Iane Cantacuzino. 
... Mai mult, ca să revin la specificul local de aici din Călimănești 
situat sub protecția lui Mircea cel Bătrân. La Cozia s-a efectuat 
o restaurare în timpul lui Brâncoveanu, restaurare de care s-au 
ocupat Cantacuzinii, ei fiind pictați în tabloul votiv după restaurare 
în interiorul bisericii, unde nu figureaza niciun Iane Cantacuzino 
în acel tablou votiv! Mai mult dacă Teodora sau Tudora, după ce 
s-a călugărit a primit numele de Maica Teofana, dacă mama lui 
Mihai Viteazul ar fi fost din neam Cantacuzin și ea este îngropată 
alături de Mircea cel Bătrân la Cozia probabil că ar fi trebuit ca 
la restaurarea Cantacuzinilor aceștia neapărat s-o treacă să o 

picteze și pe ea în tabloul votiv. Deci, din capul locului eu opinez 
că nu se poate valida teoria că el ar fi fost de neam Cantacuzin. 
După aceea, posibilitatea ca el să fi fost grec, dar nu din neamul 
Cantacuzino este o altă problemă, foarte spinoasă, pentru că în 
epoca respectivă se făcea des confuzie între greci și aromâni. 
... Atunci, nu exista termenul de aromân ci numai de vlah, iar 
vlahii erau peste tot. Și valahii au avut în Balcani o grămadă de 
stătulețe începând din Tesalia mergând până în Epir. Un istoric 
polonez spunea despre Mihai Viteazul „epirote iane firius” 
adică fiul lui Iane Epirotul și de aicea au început să se facă alte 
teorii cum că ar proveni din Epir. ... Cozia este o necropolă voie- 
vodală destinată familiei ctitorului și în epoca medievală regulile 
erau foarte stricte, nu mergea chiar ca acum la noi cu intervenții, 
cu pile, cu relații!... Nu ar fi putut nimeni să o aducă acolo pe 
călugărița Teofana dacă nu ar fi fost din familia lui Mircea cel 
Bătrân, s-o pună alături de Mircea cel Bătrân. ... Din datele culese 
rezultă că acolo a fost înmormântată de la început, deci, că era 
rudă directă pe linia lui Mircea cel Bătrân... Este o manăstire de 
călugări nu o mănăstire de călugărițe, iar Cozia este necropolă 
voievodală și nu are altă legătură decât cu călugării de acolo, cu 
episcopii care au fost înainte stareți la Cozia și cu familia domni-
torului Mircea cel Bătrân. ...Să nu uităm că în biserica de la Cozia, 
în tabloul votiv unde este înfățișat Mircea cel Bătrân, apare ală-
turi de Mircea cel Bătrân fiul său Mihail, care în mod normal ar 
fi trebuit să fie îngropat lângă tatăl său, adică lângă Mircea cel 
Bătrân la Cozia. Nu se afla acel Mihail acolo lângă Mircea cel Bă-
trân ci se află Teofana mama altui Mihail. Eu opinez că nu i-a fost 
dat numele întâmplător, ci chiar după voievodul fiu al lui Mircea 
cel Bătrân...De fapt Mircea cel Bătrân nu a fost bătrân cum se 
crede așa, ci „Starei” Mircea în slavonă însemna Mircea cel vechi. 
Tocmai aceasta a fost diferențierea din istorie între bătrânul 
Mircea adică cel vechi, cel anterior, primul Mircea și Mircea 

ulteriorul... Mircea poreclit Ciobanul pentru că a fost negustor 
de oi, a fost negustor de vite în principal, poate și de oi. De 
aceea și pe acest argument al numelui și al modalității de a alege 
numele pentru personalitățile epocii respective opinez că Mihai 
Viteazul din familia Basarabilor, un Basarab autentic, și am toate 
argumentele care conduc către această ipoteză: numele lui-unu, 
locul mormântului mamei-doi, și faptul că zona aceasta a fost 
îndrăgită de el: se spune că s-ar fi căsătorit la Proieni, în apropiere, 
aici și, în consecință...Mihai Viteazul a fost Basarab autentic. 

M. Sporiș (completează): ....Ostrov, doctorul Mămularu ne 
va fi spus părerea dânsului despre originea lui Mihai Viteazul 
și el spune așa că vine din neamul Cantacuzinilor, acei greci 
negustori care erau în vecinătatea Târgului de Floci, la confluența 
Ialomiței cu Dunărea și lucrul ăsta este posibil pentru că în 
1540 turcii stabiliseră cap de pod pe teritoriul Țării Românești, 
înființaseră Raiaua Brăilei foarte prielnică comerțului. Mai spune 
cu niște date în plus că Teodora avusese acolo un han, era foarte 
atrăgătoare, îi spune locul nașterii, spune de unde are frații din 
Epir. Sigur poți să ai dreptate că la sud de Dunăre toți erau greci 
chiar dacă erau aromâni. Știm asta și avem documentele de la 
1800. Era o chestiune strict particulară legată de satul Robești, 
unde se pomenește de Maria Robeasca, grecoaica, care era 
româncă neaoșă. Deci, trimiterea la faptul că este sau nu grec. 
Încă un argument, vorbim de grecii timpurii, păi imediat după 
ce vine Matei Basarab și constată înmulțirea grecilor, și înrudirea 
boierilor pământeni cu grecii, și începe o adevărată luptă; își dă 
seama că această împestrițare româno-grecească, împestrițare 
pe care trebuie să o imputăm Bisericii pentru că toată ierarhia 
bisericească era dată de patriarhii, care erau pline de greci. 
Mitropoliții erau greci, stareții erau greci, mulțimea călugărilor 
veneau și propovăduiau în greacă și bineînțeles în slavonă. 
Deci, toată lumea era văzută drept greacă. Vine Paul din Alep și 
spune că a constatat că prin părțile noastre se vorbește grecește. 
Așa că atributul de a fi grec și pentru cel care nu era grec era 
o chestie curentă. În problemele de astăzi, internaționale, grecii 
nu recunosc Macedonia pentru că o văd mai departe, grecească! 
Este un subiect extrem de complex, de delicat la care dacă nu 
suntem foarte atenți putem să alunecăm într-o anumită direcție. 
Devenirea ca domn a lui Mihai fără o susținere la Înalta Poartă 
când deja suzeranitatea Porții era evidentă nu o poți vedea decât 
printr-o mare influență a celor care aveau influență în centrul 
de putere. Deci, să nu fim categorici, să lăsăm o poartă deschisă 
în domeniul acestei cercetări. Senzația mea este că are o filiație 
grecească, altfel nu putea să aibă nici abilitățile de mare diplomat 
pe care le-a avut, nici deal-urile (afacerile) cu Rudolf al doilea 
și celelate lucruri. Alt argument legat de părăsirea lui de către 
boierii autohtoni de la Câmpia Turzii: se știe că la 1600 după ce 
pierduseră bătăliile cu polonii, în Țara Românească se instalase 
Simion Movilă, iar Buzeștii îl părăsiseră. Trebuie să restituim fap- 
tul istoric așa cum a fost. Mai este scrisoarea lui Eftimie care era 
mitropolit la Târgoviște și care se dusese cu jalba în proțap să 
vină puterea polonă să îi scape de Mihai. Dacă nu restituim de-
tașați de prea mare afectivitate pentru spiritul național, dacă  
nu restituim adevărul, nu putem să construim ceea ce a fost de 
fapt.   

Florin Epure:  - Aș vrea să vă spun că relațiile lui Neagoe 
Basarab au fost foarte bune cu românii de dincolo de Carpați. 
Gândea și el acest plan al unității românești, așa cum putem să 
ne raportăm la Mircea cel Bătrân și Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș și Ștefan cel Mare și, desigur, mai târziu Mihai Viteazul. Însă 
Neagoe Basarab nu a avut întotdeauna relații bune cu domnitorii 
de dincolo de Carpați; din anumite motive nu au fost războaie 
foarte mari cum au fost între Matei Basarab și Vasile Lupu. Nu, au 
fost niște mici diferențe,  pentru că spune și el, îngăduind acest 
lucru, că și „frații care locuiesc în aceeași casă se mai ceartă 
uneori”. Deci, frații, recunoaște că sunt frații de aceeași limbă, 
de același neam cu aceleași tradiții. Relațiile au fost bune cu 
Transilvania, cu Brașovul chiar dacă au avut mici divergențe; cu 
Sibiul, dar cu Moldova au fost mai contondente aceste relații. 
Se știe că Neagoe Basarab a fost pus de turci pe tronul Țării 
Românești. Vedeți el era plătitor de tribut, iar politica lui externă 
era pentru consolidarea acestei păci cu Înalta Poartă, dar pe de 
altă parte, sigur că urmărea să se înfrățească și să aibă bune 
legături cu cei care erau ostili Imperiului Otoman în același timp. 
Neagoe Basarab, chiar dacă a acceptat suveranitatea turcească 
totuși, în sinea lui, nu-i convenea acest lucru și de aceea a vrut să 
întrețină relații foarte bune cu forțele ostile, și chiar Imperiului 
Otoman, din Occident; și cu Veneția, și cu Regatul Ungar, și cu 
Transilvania și Moldova. Știm că a avut relații bune cu Jan Zapolia, 
Voievodul Transilvaniei. (va urma)

 Simona Maria KIS                                                                                              

SFÂNTUL NEAGOE BASARAB - IZVOR DE SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ - Ediția a X-a
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AMBROSIE (II)
Motto: „Nimeni nu a fost vreodată înțelept din noroc” (Seneca)

(Urmare din Cultura Vâlceană nr. 148/2018)

Apreciez că de la podeaua harabei şi 
până în puful colbului, nu trece de un 

metru. Para cade de la şase, şapte metri şi tot 
o mai duce până în noaptea de Crăciun! Hai, 
Ambrosie! 3,2,1… Te-am prins! Şi-acum, să-ți 
închin, ca pedeapsă, un scurt fragment, în loc 
de proces verbal de preluare… ,,Vai, ce rău arăți. 
Ai vrea să-ți scuturi căciula de praf şi nu poți? 
Fă-i un zvâc din grumaz, că de jos o poți prinde 
mai uşor. De spălat pe mâini, nici atât. Ți-este 
sete? De-ajuns că e apă în fântână, de-o ia la 

vale… Rabdă, că răbdarea subțiază spiritul. Ce 
stai leşinat ca o găină peste care a trecut un 
buldozer, cu barba-n piept şi brațele să-ți cadă 
în încălțări. Astăzi nu dezvolt tragedie. Vezi, 
că dau telefon la unu unu doi şi mă scap de 
tine, dacă nu te dezmeticeşti. Aşa, aşa, mişcă-
te. Prin ce a trecut suflețelul tău, este din alt 
scenariu, vreau să zic că toți cei cărora lumina 
le-a făcut cu ochiul la hotarul a două zodii 
au planeta schimbătoare, poți fi revendicat 
instantaneu şi de „leu”, şi de „rac”, oricât te-ai 
feri, infrastructura unei zile din viață poate să 
se fragmenteze până la provocarea decesului. 

Dar trăieşte cine are zile şi se bucură cine are 
noroc! Acum, să dăm cu alb peste gri şi zicem 
că n-a fost. Sperăm ca până în intersecție să se 
usuce, să putem colora cu vopsele vesele. Eşti 
mulțumit?” Hai, Ambrosie, mai degrabă, să ne 
întoarcem la locul unde te pierdusem... dar 
dincolo, spre târg (de teamă să n-aibă vedenii). 
Stăpânii tăi o să fie decepționați dacă nu ne 
punem serios pe treabă. N-om mai găsi în târg 
decât vaci slabe şi bălțate, cu un corn sau fără 
coarnele-amândouă, oale şi ulcioare pocite...
Ştiu ce gândeşti - că de-abia aştepți să cumperi 
ale dobitoace, să te scapi de banii boierului, să 

poți a te şterge de transpirație mai bine, că ai 
foc în rotundul ochilor, ori să te mai scarpini, ca 
tot omul... Grăbeşte-te, Ambrosie! Ți-a curs ulei 
pe ambreaj? Gânduri aiurea. Treci pe electric şi 
o să ți se zvânte instalația din mers. Dacă nu 
ai încredere în mine, te las sănătos, o fi târgul 
doldora de-alde ca tine. Numai să am noroc!

N-aş fi întâia oară laş şi să părăsesc ringul 
după primii doi, trei pumni... Îmbătrânesc 
într-o pădure de lăstăriş! Ştiu că rezolvarea mea 
este să rămân lângă tine, Ambrosie. Amândoi, 
în târg, ar fi o pagină deosebită. Săptămâna 
trecută i-am asistat pe Gurăcască, Gagăou şi 

Trebuia să mă întâlnesc din nou cu domnul Dinu Săraru 
miercuri 20 septembrie, la ora cinci și jumătate după 

amiază. Telefonic îi povestisem despre biserica din Căușeni, de 
lângă Tiraspol din republica Moldova, biserică ce fusese zugrăvită 
de ...zugravi din școala de pictură a Horezului !!!... după cum arăta 
monografia acesteia, pe care-o găsisem la Ministerul Românilor 
de Pretutindeni. 

L-a captivat subiectul și m-a chemat să vorbim. Îmi pregăteam 
în minte un plan de discuții pe care-l doream cuprinzător dar 
scurt pentru a nu-l deranja prea mult.

N-aș putea spune de ce, dar de data asta, odată trecută pe 
sub poarta mare de lemn, cu torsade și  alcătuiri de daltă în 
carnea acum maronie a stejarului din care-a fost scoasă, odată 
călcat pasul acela, de data asta m-am simțit dusă în altă parte, 
în altă lume... 

Mai întâi m-au năpădit amintirile...De când ne cunoșteam? 
Când l-am văzut prima dată pe maestrul Dinu Săraru?...Câți ani 
au trecut??...Câți din cei care atunci au fost lângă noi mai sunt? 
Îmi pregăteam un soi de monolog fiindcă știam timpul măsurat 
și nu doream să-l deranjez prea mult. De pe Măgura Slătioarei 
înainta pe furiș o pală timidă de vânt, eu depănam cu geanta 
plină de cărți spre casa din capătul cărării, cărarea mă purta 
printr-o lumină stranie, iar gândurile mele căutau cumva în timp, 
în urmă, în urmele drumurilor noastre prin viața care nemijlocit 
le întretaie, uneori le toarce o vreme împreună, alteori le rupe 
brutal, mai devreme de Vreme...

...1981, poate 1982...Începuseră din 1980 lucrările la 
șantierele TCMM  Alunu- Coltești-Berbești. Director atunci l-am 
găsit pe domnul inginer Gheorghescu. Mitu Gheorghescu zis 
„Ce și ce”. Când am venit la Horezu în 1980, la Alunu se profilau 
drumuri, la Coltești se construiau barăcile „Organizării de 
șantier”, iar în zona Berberști se începuseră lucrările la „Blocul 
de intervenție” și se așezau dale pentru drumurile de incintă. În 
1981, cred, venise noul director al șantierelor TCMM-domnul 
inginer Niță Gheorghe de la Mehedinți. Domnul Săraru a făcut 
atunci cu el un mare reportaj, sau, un mic film: „Facerea lumii 
la Berbești”. Mitu Gheorghescu a venit cu mine la maestru pe 
care l-am găsit  în fața casei sale la Slătioara și salutându-l, m-a 
prezentat domnului Săraru:

-Inginera Ligia Nicolescu. Rara avis! Femeie inginer 
constructor, inginer de șantier...Peste un an aveam să fiu numită 
„șef de lot” la TCMM. Peste încă unul, „șef de șantier” la Minieră, 
la domnul Vasile Ogherlaci...

  ...Urc încet pe potecă...stânga- dreapta flori: căpitani și 
mărărițe, (Dumnezeu mai știe cum s-or mai numi în alte părți,  
la noi se numesc simplu „cârciumărese”) înalte, acum îndoite de 
valul de arșiță de mai zilele trecute. Aerul plesnește de parfumuri. 
Merg din ce în ce mai încet, amorțită de culorile și mirosurile 
toamnei care mă îmbată...

...1996, poate1997...Craiova...Nunta Marianei Ionescu cu 
Dan Căpitănescu. Domnul Săraru  naș.

Cunoscându-i bine pe miri, într-un cerc mic de prieteni le 
adusesem un tort de ziua lor, tort făcut în casă. Ei sunt născuți 
unul după altul, pe 5 și pe 6 mai. Le-a  plăcut mult și Dan m-a 
rugat, odată cu invitația la nuntă, să le fac eu tortul de nuntă. 
Am  acceptat cu bucurie. La hotel, la Craiova am fost cazați lângă 
camera unde stătea Floarea Calotă. Cânta tot timpul, pe hol, la 
baie, în cameră...A cântat într-o vreme de se auzea în tot hotelul 
„Costandine, Costandine...” atât de unic și de frumos încât mi 
s-au umezit ochii.

-De ce plângi? mă întreabă fiica mea de treisprezece ani, de 
ce plângi că nu-i nimica de rău!

-Nu plâng. Pur și simplu este atâta de frumos încât îmi dau 
lacrimile.

-Ce e frumos? Mama lui Costandin îl învață ceva de bine și 

cred că el nu a ascultat...dar ce nume este ăsta „Costandin”? vin 
întrebările una după alta.

-Uneori frumusețea lumii este așa de mare încât, ca o 
minune, te face să lăcrimezi. Cântecul, atunci când este și bun 
și bine cântat este o asemenea minune iar Costandin vine de la 
Constantin. Este o formă locală, oltenească a acestui nume. Mai 
scurt, pe copii botezați așa îi strigă lumea „Din” sau, „Dinu”, cred.

-Ca pe domnul Dinu Săraru? sare din copil întrebarea? Știa 
despre scriitorul Dinu Săraru. Citisem eu de curând clasicul 
roman „Niște țărani” care-mi plăcuse la nebunie și comentasem 
pe larg de față cu ea scriitura, cu bunul nostru prieten preotul 
Doru Mihăilescu. Aș vrea să-l cunosc pe domnul Dinu, a zis atunci 
copila impresionată de elogiile pe care  le aduceam romanului 
atât eu cât și popa Doru și cu care de obicei eram zgârciți. 

-Nimic mai simplu, îi răspund. Va veni la nuntă la nenea Dan.
-Pot să-i desenez ceva? m-a întrebat, apreciind că ce avea mai 

de preț erau desenele care sub îndrumarea domnului profesor 
Bardașu Petre erau din ce în ce mai bune.

-Da! și atunci, când l-a întâlnit, i-a dăruit domnului Săraru 
cel mai scump inimioarei sale desen pe care-l făcuse: portretul 
actorului David Duchovny în creion...actor din serialul „Dosarele 
X”de care atunci erau îndrăgostite toate fetițele... 

...2001 sau2002, poate... La Slătioara, la dispensar se dă 
o spargere și printre alte obiecte furate era și calculatorul 
făcut cadou dispensarului de domnul Săraru. Ieșisem la pensie 
de la Minieră și lucram la postul de radio televiziune Vâlcea 
2 ca reporter. Am fost chemați de domnul Săraru să filmăm 
reconstituirea faptei...

...2017, după sărbătorirea deschiderii festivității „Cocoșul de 
Horezu” când ne-au sosit oaspeții din Bucovina răpită, m-am dus 
cu dl.Iurie Levcic și câțiva din copii corului său împreună cu cu dl. 
Cichirdan,la domnul Săraru.  Arătându-i actele găsite în arhive de 
dl. Cichirdan prin care se dovedea venirea dirijată în zona Olteniei 
a peste câteva zeci de mii de „evacuați” din Basarabia și Bucovina 
de nord am redeschis o filă din istoria României Mari. În urma 
apariției acestor acte am început o largă acțiune de „înfrățire” 
o localităților de unde veniseră, cu cele unde au fost primiți...
Primele au fost Horezu cu Hotinul, Hotin care a fost „cazat” la 
Horezu în 1944 cu tot cu oameni, arhivă și primărie...Iurie Levcic 
fiind persoana din Cernăuți care a mediat această „înfrățire” 
precum și următoarele...copii fiind cei mai buni și mai folositori 
ambasadori ai românilor din Cernăuți....

...Înaintez pe cărare și simt ceva ca o împotrivire a aerului, 
a drumului, a pașilor... Ridic ochii din pietricelele cărării și mă 
învăluie o lumină densă, grea, de culoarea mierii, de consistența 
mierii, cu parfumul mierii, care curgea cumva de pe deal 
adunându-se, izvorând din pomi, din iarbă, de undeva din 
pământul dealurilor Slătioarei, strângându-se în șuviță groasă 
într-un foișor spre care se grăbea  cărarea pe care înaintam cu 
greu. Foișorul  dădea apoi drumul luminii stânse mănunchi, 
pe cărare, de unde se risipea mai din jos de el în grădină, în 
pomi, în murari, în brazi, în florile aproape uscate de arșiță ce 
mai încercau să sprijine cărarea. Nu vedeam foișorul în lumina 
ce izvora din el dar îl intuiam la capătul cărării. Înaintam pe 
această cărare uitând pas cu pas pregătitul discurs, dar găsind 
înlocuindu-l lucrurile lăsate de amintiri cu senzații care năvăleau 
peste toate simțurile mele, duios, tomnatic...Parcă atârnate de 
cer, globuri roșii de mere Ionathan. Merii pierduseră frunzele, 
ca de altfel aproape toți pomii, furate de dârdora arșiței care a 
cotropit lumea. Crengile, goale de frunze, se îndreaptau spre 
cer subțiri și descărnate ca niște degete ce nu se mai distigeau, 
scheletice, imploratoare, împingînd parcă sferele sângerii către 
cer într-o ofertă disperată...Iarba arsă de soare deja mirosea a 
fân...și mirosea a toamnă...și mirosea a struguri copți... și mirosea 
a naibii de ațâțător a viață adevărată, simplă și curată...și mirosea 

a veșnicie de sat...și viața se întrupa în mirosuri...
...Înaintam greu, încercând să caut cu ochii în lumina aurie 

capătul drumului care se vedea izvorând din foișor, dar nu 
vedeam nimic, la fel ca atunci când te uiți în soare...Mă năuceau 
lumina arămiu-aurie amestecată cu mirosurile tari, țărănești, de 
toamnă când se coc merele, porumbii, strugurii, nucile, zilele 
care se scurtează, lumina condensându-și aromele, timpul...

Doi căței îmi atrag zgomotos atenția că am pătruns pe un 
teritoriu care le aparține. Abia atunci, când i-a potolit, l-am 
descoperit în acea lumină orbitoare pe domnul Săraru care mă 
aștepta în foișorul din capătul Drumului. Ca și când ar fi fost un 
traseu inițiatic, cărarea căpătase pentru mine valențele unui 
astfel de Drum. Maestrul îmi urează bun venit, eu mă așez pe 
bancă la masă, dumnealui mă îmbie cu niște struguri negri care 
se odihneau alăturea unui ulcior de lut, pe masă, înșiruiți pe 
ciorchini cu boabele mari, bășicate. Struguri țărănești, spune. 
Știu, din ăștia am și eu. Din strugurii ăștia „țărănești” izvorăște 
toamna, cred eu. Din strugurii ăștia, de cum se coc până sunt 
culeși, izvorăște cel mai aiuritor parfum...Din strugurii ăștia 
„țărănești” iese toamna mustul acela vîrtos, gros, negru care 
așteaptă dulce-înțepător în cănile de lut și  se adună în străchinile 
de lut, la noi la țară, cu pastrama de oaie și-un darab țapăn de 
mămăliguță...toate în vase de lut, sfânt lut care încă poartă viață 
(altmintrelea nu se poate, n-ar avea gust!). Ce ar mai trebui 
omului să fie „țărănește” fericit? Nimic, cred. Fericirea este 
cel mai simplu sentiment...nu trebuie decât s-o vezi...e mereu 
aproape...sfielnică și modestă...simplă...

    Am uitat tot ce-mi pregătisem să-i spun. Nu mai avea 
rost. Mi-am deschis cărțile și-am început să-i povestesc despre 
Căușeni, despre căutările mele care se văd a se dovedi încă la 
începuturi legate cu și despre istoria care ne leagă prin aceste 
picturi pe biserici, de secole trecute de zbuciumul luptelor cu 
tătarii, cu turcii...de rezistența întru păstrarea credinței ortodoxe 
prin orice mijloace până la sacrificiul suprem  (iată Brâncoveanul 
nostru pe a cărui jertfă stă așezat acum un popor). La un moment 
dat domnul Dinu a închis ochii, ținându-i așa ferecați câteva 
minute...Eu am continuat să vorbesc,  am povestit  în continuare 
intuind că „dincolo” de ochii ferecați de pleoape, imaginația 
scriitorului vedea povestea mea ca un film...

    Ne-am despărțit urmând ca a doua zi să încercăm să 
desfacem de pe ghemul istoriei acestor povești, fire, cu ajutorul 
unor persoane cunoscătoare în pictura „de subțire”. Ne-am 
îmbrățișat, apoi domnia sa și-a luat locul din scena foișorului 
care guverna trăirile curții,  grădinii și potecii până la poarta unde 
se sfârșea povestea Slătioarei lui Dinu Săraru. A Slătioarei de ieri, 
de alaltăieri, din timpurile când Slătioarei i se croia o identitate 
livrescă în  romanele slătioreanului Dinu Săraru. Dincolo de 
poartă  începea istoria prezentului unei alte Slătioare, de astăzi, 
poate de mâine, mai alertă, mai puțin țărănească, mai puțin 
a noastră a celor rămași prinși în timpul trăirilor noastre  ca-n 
boabă de chilimbar, o Slătioară cu manele, mai cool...

   Am pășit-depănat poteca în sens invers, înotând într-o 
lumină care parcă se micșora acum cu fiecare pas, umplându-mi 
plămânii cu mirosul tare al toamnei Olteniei a cărui tărie se dilua 
de data asta până la poarta dincolo de care se preschimba  într-
un miros acru de asfalt, de mașini, de buimac secol douăzeciși 
unu.

   Am terminat de umblat cărarea ce se oprea în fața porții, am 
deschis apoi am  închis poarta masivă mângâind-o literalmente 
cu vârful degetelor, am pipăit cu dragoste mânerul de fier fojat, 
am tras după mine cortina timpului păstorit de scriitor zicându-
mi cu toată ființa purtată de cărarea Dinului către raiul său:

- „Et în Arcadia ego!”
 Ligia-Eugenia ZAPRAȚAN NICOLESCU

                                   20 septembrie 2018, Slătioara-Vâlcea     

POTECA DINULUI
  Cu toată dragostea, domnului Dinu Săraru



Tuiu Tomii să-şi cumpere un măgar, o afacere în 
derulare... Rămân să-l privighez pe Ambrosie şi 
sunt mulțumit că s-a hotărât la mers, precum şi 
l-a dorit stăpânul său.

Trecurăm un podeț şi intarăm în satul vecin. 
Cu o traistă-n băț, un țigan striga fără preget – 
„hai la…, hai la…”. Ambrosie nu înțelegea mai 
nimic. Se vede că n-a prea plecat de-acasă. 
Poate acum pricepea ce zice...

De pe portița unei curți ieşi alergând un pura-
del, ținând în mână un lucru pe care Ambrosie 
nu-l desluşi bine. Cum le este felul țiganilor să 
călătorească numai pe marginea drumului, 
acum copilul chiar mergea cu picioarele prin 
iarbă şi-l trăgea de poalele hainei pe tătână-său.

- Ta’, bă, ta’, ia, ce-am găs’t!
Țiganul îi da înainte: „hai la…, hai la…”. 

Puradelul, tot mai nervos, trăgea de poalele 
hainei ca un câine; țiganul îi da înainte… „hai 
la…, hai la…” şi numai când i se păru că aude 
pârăind ceva se opri.

- Ta’,bă, ta’, ia, ce-am găs’t!
Privi țiganul obiectul ,,găsit” şi când îl ,,citi” 

mai bine, strigă la copil de parcă s-ar fi aflat pe 
partea cealaltă a drumului:

- Arunc-o ! Asta, când o creşte mare, ne rupe 
de oase!

Ambrosie schimbă într-o treaptă inferioară şi 
rămase de căută prin iarbă ,,norocul” copilului. 
Se minună Ambrosie, dar ezită să-şi facă semnul 
crucii, cu banii-n mână… Jos, în iarbă, o teslă - 
scula dulgherului, care seamănă cu o sapă în 
miniatură! Şi traista, încărcată cu merinde, 
ca un duş-man - cum încerca Ambrosie să se 
îndrepte de spinare, cu tesla între cioate, traista 
luneca de pe şold şi-n legănare îi da peste 
mâini, de se sătură făcând mătănii ca, în sfârşit, 
să se petreacă un fapt ce nici Dumnezeu n-ar 
fi crezut. Ambrosie împreună banii!!! Ambrosie, 
Ambrosie, ai strivit încrederea stăpânului tău!              

,,Să mă întorc şi să-i spun boierului”. Nu mă 
bag, Ambrosie. Plecaseşi de-acasă după alte tre- 
buri şi tu-ți pierzi vremea prin şanțuri, după lu-
cruri de furat. Ieşi la drum mai repede, c-om amăgi 
noi pe careva, chiar de-ar dispărea toate târ-
gurile… Cu banii în mâna stângă, uzi leoarcă de 
transpirație, se uita cu dojană la mâna dreaptă: 
cum de-a putut să-şi descleşteze degetele fără 
să-i pese, păcătoasa… măcar pe jumătate!… cu 
trei degete… câte nu poți face cu trei degete… 
darămite o teslă, un puişor… şi să nu-i treacă 
şi lui prin cap! Se vedea că-şi consumă energia 
în gânduri silabisite, după mersul cotit, într-o 
sinusoidă  brodată, că puțin mai era până să 
lunece pe la urechea unui podeț, dincolo de 
care se afla casa unui gospodar. Privea la teslă, 
absorbit de gândul că mult o să-i fie de folos la 

curtea boierului, încurcat evident de felul cum îi 
cădea centrul de greutate, aceasta îi juca feste, 
brodându-i, cum ziceam, mersul…

Nerăbdător să-şi verse năduful, Ambrosie 
începu cu strigatul la poartă mai din lateral, 
decum îl zărise pe stăpânul casei. Dar în zadar. 
Gospodarul nici că se sinchisea. Tocmai că 
trecea pe drum un sătean, care-l atenționă pe 
Ambrosie să-l strige cu apelativul de ,,domnul”, 
pentru că este o persoană tare simandicoasă.

-Da, da, da! Vin imediat.
-Bună ziua, boier dumneavoastră, și rogu-vă 

să mă iertați dacă v-am supărat…
-Ec, pe la porțile oamenilor, mulți măgari 

zbiară! Ce doreşti ?
Ambrosie rămase plăcut surprins de atitudi-

nea distorsionată a gospodarului şi întorsătura 
în vorbă, dar toate astea le puse pe seama că el, 
Ambrosie, era o persoană necunoscută, însă ne- 
meritat etichetată, pe-o potrivă cu unii proşti din 
 satul gospodarului şi îl scuză sieşi, seches-trând 
orice grăunte de dialog, dând „pe repede-nain-
te”, reluând parte din povestea ce v-am poves-
tit, ba şi alte propoziții ratate de mine, şi că ar 
vrea să lase la dânsul „tesla aceasta”, pentru că îl 
încurcă rău de tot. O să o ia la întoarcere, de n-o uita. 
     - Bine, poți s-o laşi, dar ai dumneata, zici, 
atâția bani în palmă?

- Căciula de pe cap şi traista de pe spinare 
sunt lucruri boiereşti şi fac de două ori pe-atât 
cât am eu în palma asta. Şi Ambrosie îi arătă 
palma plină cu bani - doi poli!

- Şi zici c-ai încurcat banii vacii cu banii 
porcului?...

- Aşa am făcut şi nu mă pot întoarce la 
stăpân fără văcuță şi fără scrofiță. Numai că nu 
mai ştiu care sunt ai vacii şi care ai porcului!

 Între timp, se alătură discuției şi nevasta 
gospodarului şi când auzi de la soțul ei partea 
de poveste ce ar fi de interes pentru curtea 
lor, dădu fuga de-şi aduse mama, ghicitoare 
neasemuită. Aceasta îl linişti pe Ambrosie ca pe 
țuica în care ai turnat apă.

- Omule, eu îți spun care sunt banii vacii 
şi care banii porcului, aşa, să mă ții minte! 
Deschide palma şi de față cu ginerele meu şi 
cu fata mea, mă jur că n-am să te mint. Acum, 
ascultă: banii dinspre podul palmei, sunt banii 
din acea palmă, a stângă; banii de deasupra 
polului din palmă, sunt din cealaltă palmă.

- A dreaptă.
- Se-nțelege. După cum îți tremură bărbia, 

te mai nedumireşte ceva.
- Să îmi mai repeți, că m-am tulburat de 

bucurie. 
- De-ajuns dacă-ți spun numai atât: În palma 

dreaptă sunt banii dați de boier şi sunt ai vacii, 

Editura KITCOM, Verguleasa, 2018, editori: George Tulea și Rodica 
Matei Tulea, o carte noutate editorială cu o prezentare de Dan 

Șalapa: „Poezia ca formă și ritm de viață”. O carte de poezie semnată 
de Nicuță Ioan Lungu, din Călimănești, care cuprinde zece „Triolete”, 
cinsprezece „Rondeluri”, douăzeci „Sonete” și zece „Glosse”, și, care, vor 
parcă să supună cititorul la o lecție despre susținerea unei teze-volum 
de doctorat în poetică! Da, Nicuță Ioan Lungu, reușește, ca nimeni altul 
din această perioadă, în arealul oltenesc din dreapta Oltului, care curge 
(curgea) așa de frumos și sănătos, atât la Cozia, cât și la Râmnic, să ne 
convingă că, fără dar și poate, există în această lume, a existat, o știință a 
poeziei!...o știință a cărții, așa cum este și cea menționată în titlu, și care a 
fost lansată într-o asistență selectă - conducerea Cenaclului Anton Pann - 
în data de 19 oct. 2018 la Biblioteca Județeană din Râmnicu Vâlcea. 

Am notat în mai multe locuri, chiar imediat după ce am citit câte o 
poezie din fiecare capitol, după ce ne-am procurat cartea grație prietenului 
nostrum comun Cristian Ovidiu Dinică: O demonstrație de lirică poetică, 
de lirism poetic, de știință poetică. Poeziile luate la întâmplare nu aveau 
nici un cusur, aproape impersonale, persoanele subiecte, stările poetice, 
fiind cele din natura înconjurătoare în interferență cu natura și firea 
umană… „Menestreliana”, așa cum o arată și titlul, este o incantație de 
mare puritate a unui menestrel de profesie și care popula, și formidabil, 
mai populează, iată, încă, spațiul natural și spiritual românesc începând 
de la Curtea lui Vlaicu Vodă și continuând până la Eminescu, Macedonski, 
Coșbuc, Blaga… Nu ne este rușine a declara că între cei citați mai înainte 
și surprinzătorul poet Nicuță Ioan Lungu pe teritoriul nostru este un 

că boierul ,,e primul şi e cu puterea”. Nu ți-a zis 
el să-i porți în palma dreaptă?

- Chiar așa am să fac.
- Păi, vezi… Acum, înțelegi ?
- Înțeleg.
- Înseamnă că banii din palma stângă sunt 

de la cucoană, pentru scrofiță.
- Dumneata ai merita o răsplată, dar jur că 

alți bani nu mai am, decât ăşti doi poli.
- Dacă nu le încurcai, te cam apropiai de 

târg… preluă discuția gospodarul. Pe când o să 
ajungi dumneata, o să găseşti decât…

- Vaci bălțate şi slabe, cu un corn sau fără 
coarnele-amândouă, oale şi ulcioare pocite… îl 
completă Ambrosie pe nerăsuflate.

„Ec, ce zici că ştii, e de la vreunul mai 
răsărit, dar mintea tot aia-ți este”, monologă 
gospodarul cu vocea gângălită şi accente de 
invidie. Dar, hei, gospodar, lasă dumneata că 
nu-i chiar aşa: faci ceva ce n-am îndrăznit eu. 
Mai e puțin şi te-ai ruga de mine să o întorc din 
plaivaz, a ieşi din ruşine, iar eu ți-oi zice că n-am 
vreme amu! (Când încerci să te procopseşti 
repede, întotdeuna uiți să faci o socoteală, pe 
care diavolul o ține dosului). De data asta te-a 
căutat norocul acasă, iar eu am interese mai 
înalte, ca să mă lungesc la palavre cu cine nu 
mă brodesc în vorbă, altfel ți-aş trimite degrabă 
un samsar, că numai să-i dea ocol de două ori 
dobitocului, şi l-ai vândut la jumătate de preț. 
Să-l cinsteşti pe Ambrosie, că a rămas gurăcască 
în intersecție… Oricum, te-am în vedere! Ştie 
cetitorul cât de în întârziere suntem şi pentru 
asta dau drumul la tranzacție.

- Uite, dacă vrei, îți vând eu o vacă, pe cea 
mai frumoasă, am destule, ți-alegi.

- De unde ştiu eu că n-a afla stăpânul meu. 
El a zis să cumpăr din târg. 

- Presupui că suntem în târg.
- Vorbeşti în dodii şi cat să plec.
- Omule, nu auzi că îți dau cea mai frumoasă 

vacă a mea, ți-alegi.
- Nu pot să încalc cuvântul stăpânului meu.
- Uiți că dacă mama soacră nu te desluşea 

cu încurcatul banilor, te-ai fi întors din drum şi 
care ți-ar fi fost cuvântul în fața boierului? Te-ai 
fi umplut de ruşine.

- Adevăr grăieşti, omule. Şi cum ai vrea, să 
nu mă înşeli?

- Ba am să mă înşel eu şi încă rău de tot, 
de față cu mama soacră şi cu nevasta, de n-am 
să mai am zile bune tot anul. Te procopsesc, 
omule, de n-are a te crede nici primarul, nici 
popa, dimpreună. Halal să-i fie stăpânului tău 
cu visul său! Uite, îți dau cea mai frumoasă 
văcuță a mea, pe banii de scrofiță!! Unde-ai mai 
văzut, unde-ai mai auzit?! Neam de neam. De o 

să vorbească lumea până la sfârşitul ei! Ia vaca 
şi întoarce-te la boier. O să se bucure, şi mare 
trecere o să ai în fața lui, mai ca un frate…

- Fără scroafă, nu pot!
- Îți dau două scroafe, nu una! Îmi este milă 

de dumneata, să te porți cu vaca de funie până 
la târg şi-napoi, ba şi c-un porc, de grijă! Eu, 
unul, n-aş putea şi vezi că-s oleacă mai tânăr ca 
dumneata; ba, aş avea cu mine şi nevasta.

- Lasă, lasă, lasă! Vrei să mă amețeşti. Cum, 
pe banii de vacă, să-mi dai o purcică!! Hee, mă 
crezi prost, ai ? O fi şi bolnavă…

     Gospodarul mai slăbi din vorbă şi-i repetă 
lui Ambrosie că-i dă două purcele, nu una. Şi din 
pol, pe jumătate!!!

- E,  e , e! S-ar bucura boierul şi poate mă va 
cinsti cu oarece…

- Dacă aş fi în locul boierului dumneata, te-
aş ferici cu o pereche de cizme.

- El ştie mai bine cum trebuie să-i arate 
slugile, ca fiecare să-şi vadă lungul nasului…                                                                                                                       

Gospodarul coborî ştacheta pretențiilor sale 
în a aprecia persoane necunoscute şi dintr-o 
dată deveni mai amabil. Ambrosie, la rându-i, 
cu un spor de îndrăzneală, dar respectos, îi zise:                                             

- De te-aş ruga, vii cu mine să mă ajuți la 
mânat, c-o fi greu singur, cum ai zis şi dumneata, 
mai înainte.

- Omule, aş veni, dar am treabă să ascut 
nişte araci. Numai pentru atâta, îți dau soțioara, 
e mai iute de picior…

Ambrosie avu prilejul rar să trăiască egoist. 
Curiozitatea, viclenia şi patima se divulgară ne-
bănuit, răvăşindu-i desagii înjepşiți cu morală, 
mucegăiți în occipital.  Acum, gospodarule, 
zi, cine te pune să-ți dai nevasta pe mâna 
călătorului? Ți-am spus că te am în vedere! 
Totuşi, nu cred că Ambrosie ar avea în repertoriu 
cuvinte obraznice, oricât l-aş îndemna eu… Dar, 
mai ştii? Satana e mare!

Începuse să amurgească. Femei şi copii, pe 
la toate porțile; se povestea, se alerga… Boierul 
nu cuteza să-şi arate nici vârful nasului, se uita 
prin spațiile dintre uluci, ca un câine legat, să pă- 
zească intrarea. Nu ştia ce să mai creadă şi nici 
 n-am să-i dau ajutorul. Peste piuitul din urechi, 
zarva din sat îi inunda bolnăvicios auzul. Toate se 
învălmăşeau ca înaintea unei crize de apoplexie. 
Şi parcă desluşea în exclamațiile copiilor: „S-a-
nsurat Ambrosie! S-a-nsurat Ambrosie!”

În dosul gardului, pe boier a cărăbănit o 
amorțeală instantanee. Ar vrea să-şi fricționeze 
rotundul ochilor, dar e de cârpă… Uite-l pe 
Ambrosie! E Ambrosie! Purta de funie o vacă. 
Şi-n urma lui, o femeie zdravănă mâna două 
purcici, gata să cadă pe burtă de obosite…

N. TOȘU

adevărat hiatus poetic. Poetic însemnând perfecțiune clasică, și nu 
aventura de înaltă respirație a stării poetice exprimată de jocul și harul 
cuvintelor, ideilor, din arta modernă și postmodernă a versului alb  în care 
arta imaterială aproape stăpânește realitatea! 

   Am mai notat după altă lecturare… Formă și fond, precise și exacte. 
Poetica clasică, singura care te ridică-la început a fost clasicul, ucenicul și 
maestrul-spre marea artă a poeziei, cea adevărată, și te lasă să aștepți, ca 
într-o gară, un prim tren către destinația pe care o simți dar nu o cunoști 
încă; cunoști valorile ei perene…Care te ridică în marea artă, adevărată. 
Rima șI forma, fiecare, și fondul, nu distrug starea poetică, dar le uni-
fică creând forma și fondul. Din contra, când sunt la mare nivel artistic, 
și științific, și au și culoare, verbal!...exultă.  În cazul versului alb, stihu- 
lui nesigur aceste caracteristici ale poeziei clasice par să dispară, lăsând 
loc doar stării poetice să mai poarte cititorul pe o anume cale… re- 
gală! Nicuță are și veritabilă stare poetică, în stihuri clasice, și forma 
și fondul, chiar așa, sunt parcă desprinse din marele său ideal, Mihai 
Eminescu. 

   Întâlnim în jurul nostru, astăzi, oameni, foarte mulți, care își spun 
poeți, își spun artiști; își zic creatori de frumos, dar sunt zdrențuiți că nu 
au cultura necesară, și școala idealurilor este asumată precar…Fac câte 
ceva aproape din nimic, dar se prezintă în public ca pseudo-poeți sau 
artiști, actori, cabotini. Nicuță făptuiește și se manifestă, scrie, nu mult, 
dar scrie în proprie cenzură, face efort, dar scrie așa cum puțini scriu 
astăzi, în primul rând și se pare că numai, în stilul clasic, ales clasic. Stil pe 
care puțini au chemarea și curajul, știința cum spuneam să-l folosească…

NICUȚĂ IOAN LUNGU: „MENESTRELIANA”
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Gheorghe SPORIȘ

Tocmai se încheiase penultima perioadă de ședere 
pe Litoral. Mai aveam de efectuat un stagiu de două 

săptămâni din această stagiune, la ”Vraja Mării” din Eforie Nord, 
unde Teatrul Muzical Brașov – Sectia de Revistă, susținea la „Barul 
Roman”, noapte de noapte, de aproape 4 luni, spectacolele de 
revistă: „El Fugitivo și Fugitivele la bar” și „Misterele Junglei”, care 
s-au dovedit a fi niște reprezentații de mare succes. Timp de 3 
stagiuni, de la debutul acestora, ambele piese s-au jucat cu casele 
închise. Spectacolele se desfășurau pe parcursul a două ore, 
între 12 și două noaptea, ca după aceea, acestea să continue cu 
recitalurile unor soliști celebri, pigmentate cu numere umoristice 
și de acrobație ale artiștilor căutați la acea oră. Capul de afiș, 
îl dețineau, Dan Spătaru și duetul în vogă, din acea perioadă, 
Alexandru Jula și Ionel Miron, de la secția de Estradă a Teatrului 
Muzical „Nae Leonard”, din Galați, și cu nimic mai prejos, pe 
Aurelian Andreescu, care în acel an, 1968, a câștigat locul trei 
la Festivalul de la Sopot, din Polonia, și Ani Pavlova, din Bulgaria 
– colaboratoare a Teatrului Muzical Brașov. Pe lângă aceștia mai 
susțineau recitaluri mulți alți artiști, angajați ai Teatrului din 
Brașov și de la alte teatre de revistă din țară. Colaboram, foarte 
strâns, cu Teatrul de Muzical din Galați și Teatrul de Revistă 
„Fantasio” din Constanța – cel mai bun din țară, la acea oră, 
care rulau artiști săptămânal și pe unii chiar seară de seară. Un 
„abonat” al reprezentațiilor nocturne, de la „Barul Roman”, era 
și marele actor Jean Constantin, care, numai prin simpla apariție 
și zâmbetul său inconfundabil avea o foarte mare priză la public. 
(Mulți, dintre cei care l-au „cunoscut” și îndrăgit, pentru multele 
sale roluri, de scenă și din filme, n-au știut, că acesta a fost, pe 
jumătate, de etnie greacă, din Techirghiol. L-au prins foarte bine, 
pentru fizionomia Sa, rolurile de țigan, jucate, mai ales, în filme 
– ex: „Patraulea” din „Brigada diverse”. A trăit 82 de ani și a jucat 
în 52 de filme). Anul 1968, a fost cel mai liberalizant din întreaga 
epocă comunistă”, a declarat scriitorul Dan Ceachir portalului de 
știri „DC NEWS”.

Era ora 5 dimineața, când am ieșit pe porțile grădinii de la 
Vraja Mării, împreună cu Zoli – colegul meu de cameră, de la 
Hotelul Eminescu,. Pe fâșia de plajă dintre micuțul lac Belona și 
Marea cea Mare, unde se afla și locul meu de muncă, zarvă mare! 
Unii în grupuri, alții cu bagajele făcute, mai ales străini, discutau 
și gesticulau foarte agitat. Litoralul, la acea vreme a sezonului 
estival a anului 1968, era plin de turiști străini, majoritatea estici 
din fostul „lagăr socialist”. Foarte mulți, ruși din fosta Uniune 
Sovietică, cehoslovaci, polonezi, unguri și redegiști (nemți din 
Germania de Est). Majoritatea dintre cei gălăgioși fuseseră 
clienții-spectatori ai „Barului Roman”. Aproape că-i cunoșteam, 
după figură, pe fiecare în parte. Erau cehoslovaci și ruși. Câțiva 
dintre aceștia locuiau chiar cu noi în același hotel. Curioși să aflăm 
ce se întâmplă, de ce erau așa de agitați? ne-am apropiat de unul 
din grupurile în care se aflau și turiști cazați în același hotel cu noi. 
Nu ne-a trebuit prea mult timp să deslușim ce discutau așa de 
agitați.  Ruși invadaseră Cehoslovacia! În acea noapte dintre 20 și 
21 august, 1968, trupele „Pactului de la Varșovia” pătrunseseră 
cu tancurile în capitala Cehoslovaciei și o ocupaseră.   Dintre cei 
cu bagajele coborâte din hotel, majoritatea, după autocarul în 
care urmau să se îmbarce, erau cehoslovaci. Ajungând în cameră, 
am aflat, la știrile de la ora 6, ceea ce se întâmplase. Întradevăr, 
rușii ocupaseră Praga. 

Îmi zic, gata! Începe războiul! Rușii intră și peste noi, cum au 
intrat peste cehi!... Nu știam, la acea vreme, la ce puteam să ne 
așteptăm! Mai ales că, trupele românești, nu mai participau, cam 
de mult timp, la acțiunile Pactului! Auzisem, neliniștita știre, de 
la „Radio Europa Liberă”, pe care-l ascultam frecvent...  În ultimile 
zile, până la plecarea mea în libere, mă interesau știrile de la 
ora 6,30, legat de România, care intrase în conflict cu Moscova 
încă din 1965, și mai accentuat pe la jumătatea verii. Ceaușescu 
și Alexander Dubcek - președintele Cehoslovac, au fost singurii 
care nu au fost invitați la întâlnirea șefilor de state semnatare al 
„Tratatului de la Varșovia”, unde s-a hotărât invazia Cehoslovaciei 
de către armatele aliate, consecință sau ca urmare a „Primăverii 
de la Praga”. Atunci s-a hotărât și invazia României, care nu mai 
corespundea cerințelor Moscovei. Ceaușescu nu participase la 

DUPĂ 50 DE ANI
ultima întâlnire cu tătucul cel mare, adică cu Leonid Brejnev. 
În acea perioadă, în România se simțea o descătușare în ce 
privea liberalizarea unor activități eonomice și culturale. Un 
exemplu în acest sens, a fost acela al „privatizării” unor  unități 
de alimentație publică neperformante (baruri, bufete, braserii, 
restaurante etc.), cedate de către stat sub formă de mandatariat 
unor profesioniști, în domeniu, cu bani, „agonisiți” tot din același 
gen de afaceri, necesari repunerii pe picioare a afacerii. După 
ce acestea au devenit funcționale și înfloritoare, peste noapte 
s-a dat un decret prezidențial în urma căruia toate aceste unități 
au fost naționalizate și mandatarilor intentate procese pentru 
delapidare și justificarea averilor! Tuturor acestora, care au picat 
în capcana așa zisei privatizări, le-a fost confiscată întreaga avere, 
conform „Legii 18”. În acest fel, statul a intrat în posesia tuturor 
averilor acumulate ilicit... Dacă și azi s-ar putea proceda la fel, cu 
cei care au jefuit țara, cred că alfel am sta din punct de vedere 
eonomico-social!     

România nu a participat la invazie, conform comunicatului 
de la radio. Praga, într-o singură noapte, a fost invadată de 
peste 200 000 de militari, ai Pactului. O invazie în România era 
iminentă. Toată lumea numai despre asta vorbea. Servicile de 
informații românești (D.I.E. și D.I.M.S.M.), de la acea vreme, 
complementate și de abilitatea șefului statului român, și-au făcut 
pe deplin datoria... 

În grabă, să nu pierd acceleratul de Mangalia – București, mi-
am strâns puținele mele lucruri și în câteva minute mă aflam pe 
peronul Stației CFR din Eforie Nord. Trenul pe care-l așteptam, 
a intrat în stație ciorchine, cu mulți călători pe scări și chiar pe 
acoperișul vagoanelor. După coborârea câtorva pasageri mi-am 
făcut și eu loc până pe coridor, care era plin la refuz, noroc că 
tot bagajul meu era o geantă de umăr, cu care mă strecuram 
destul de ușor. În Constanța, la acea vreme, majoritatea 
trenurilor accelerat circulau supraîncărcate. Multi constanțeni 
făceau naveta, zilnic, la locurile lor de muncă, cu acceleratul, 
de la Mangalia la Constanța și retur, care pe acest sector avea 
regim de tren personal. Toată lumea mergea cu trenul, mașinile 
proprietate personală erau foarte puține, sau chiar deloc, doar 
întreprinderile, prin șefii lor, aveau autoturisme. Și aceștia se 
diferențiau, cei cu funcții în partid (PCR), aveau de obicei mașini 
negre, marca Volga sau Ceaika – cei mai mari, iar directorii de 
instituții sau alții din administrația statului, aveau în dotare alte 
mărci și de alte culori, fabricate în „lagărul socialist”. Cele mai 
populare erau: Pobeda rusească, Wartburgul – fabricat în RDG; 
Warszawa, poloneză; Skoda, cehoslovacă, cu cele două modele, 
„Octavia” și „Felicia”, care era decapotabilă; Moskwichul și Lada, 
ambele rusești, cred că, la acestea românii au avut acces mult 
mai târziu. Autoturismul românesc, Dacia, își face apariția în 
martie 1968, cu primul său model, „Dacia 1100”, de ale cărui 
servicii au beneficiat, în acel an, foarte puțini români. Primul 
român care a intrat în posesia autoturismului, ieșit pe poarta 
fabricii de la Colibași, a fost Nicolae Ceaușescu – șeful statului 
român. S-a dovedit a fi cu mână bună, acest cadou, drept răspată 
a alegerii firmei franceze „Renault”, ca partener de fabricație, 
întrucât parteneriatul, cu respectivul concern, funcționează, cu 
mult succes și în prezent.

Din Constanța spre București, am călătorit destul de lejer. 
Eram patru sau cinci călători în compartimentul de clasa a doua, 
care era destul de confortabil. Subiectul zilei, pe buzele tuturor, 
era evenimentul din Cehoslovacia. Nimeni nu discuta altceva 
decât despre ce se întâmplase cu o noapte înainte. Observai, pe 
chipul fiecăruia, o stare de neliniște, de frică. Nu-i auzeai decât, 
cât de repede ar dori fiecare să ajungă acasă lângă familia lui. 
Teama de o invazie iminentă, și a României, ne-a amplificat-o și 
mai tare, cuvântarea șefului statului, transmisă la radio și auzită, 
de noi, la difuzorul din compartiment. Mi-a rămas tipărit, în 
memorie, și azi, ultimul fragment-avertisment, din cuvântul lui 
Ceaușescu, care m-a marcat mult timp după acea și pe care-l 
citez: „Dacă cineva, va îndrăzni, să încalce granițele țării noastre, 
vom ști să luptăm până la ultima picătură de sânge...” Aceste 
ultime vorbe, aruncate-n eter pe un ton apăsat și foarte grav, ne-a 
zguduit pe toți cei ce-l ascultam! Nici cel mai mare orator n-ar fi 
declamat mai cu tragism și cu aplomb, acest text! România, la 
acea vreme, a trecut printr-o foarte mare cumpănă! Acum, după 

50 de ani, declasificându-se documentele de arhivă, am aflat 
din sursele internetului, că România ar fi trebuit să fie invadată 
în data de 22 noiembrie 1968. Nimeni, în afara celor care au 
hotărât invazia (arhivele sovietice, de la acea vreme, nu au fost 
făcute publice!), nu poate ști cu siguranță, care a fost motivul 
neatacării României! Dacă e să luăm de bune documentele 
de arhivă, publicate, țara noastră, imediat după invadarea 
Cehoslovaciei, era împresurată de armatele țărilor „Pactului de 
la Varșovia”, dinspre toate punctele cardinale: „Peste 40 de divizii 
ne-au înconjurat țara. Moscova a mobilizat o imensă armată 
care înconjurase România. Numai trupele sovietice numărau 
aproape 20 de divizii, dintre care trei pentru desant aerian. La 
acestea se adăugau 21 de divizii asigurate de Polonia, Ungaria și 
Bulgaria. Fusese pus la punct și atacul dinspre Marea Neagră, 
trei divizii sovietice și bulgare asigurând desantul amfibiu. 
Forțele terestre erau sprijinite de 890 de avioane rusești și 1.265 
de aeronave ale celorlalte trei țări care urmau să participe la 
măcelărirea României.”(sursa Internet).

Au trecut repede cele patru luni de „sejur” pe litoral, care 
de fapt, pentru mine nu au fost decât două, pentru că, celelalte 
două le petreceam în libere. Acest serviciu, nocturn, de ajutor 
de coordonator tehnic de scenă, îl împărțeam cu Dorel Buga, 
care era și șeful meu, și căruia îi rămân recunoscător, că m-a luat 
pe lângă el și m-a învățat meserie! Nu aveam decât 23 de ani 
și atunci toată lumea era a mea. Cât era ziua de mare băteam 
toate plajele litoralului. De la Eforie Nord, la Mamaia, era traseul 
nostru aproape zilnic. Făceam echipă de escapade estivale 
cu cei doi colegi de camera, Zoli Balint și Luca Petrișor, ambi 
balerini, și ei, ca și mine, la început de drum. Eu eram “tăticul” 
lor, fiind mai mare cu vreo 4-5 ani. Nu prea ieșeau din cuvântul 
meu, mă ascultau la tot ce le spuneam… “Azi” mergem și facem 
plajă la “Internațional” (actualul Rex), în Mamaia! De ce acolo! 
Pentru că, întregul personal de la restaurantul hotelului era de 
la “Carpați” Brașov (actualul Aro Palace), cu care eram foarte 
apropiați. Pe întreaga perioadă a stagiunii Teatrului Muzical 
Brașov, ai cărui angajați eram, lucram peste program o jumătate 
de normă, cu contract, la “Barul de  noapte”, de la subsolul 
hotelului Aro-Carpați, care, noapte de noapte, secția de estradă 
a teatrului prezenta spectacol de muzic-hall, cu același program 
de pe litoral. Majoritatea celor care lucrau iarna la spectacolul de 
la Brașov, vara erau detașați la “Barul Roman” de la Vraja Mării 
din Eforie Nord. Majoritatea, celor care făceau această deplasare, 
erau necăsătoriți sau în cuplu. Aici, ne descurcam cu salariul pri- 
mit pe jumătatea de normă contractuală, a fiecăruia, și cu diurna 
de 18 lei, pentru cazare și 22 lei pentru masa. În acea vară, a anului 
1968, în Eforie Nord, s-a dat în folosință primul restaurant cu 
autoservire, sau “la impinge tava”, care avea o gamă de pre-parate 
foarte variată și ieftină, numai bună pentru buzunarele noas- 
tre! Pentru a face o comparație, cât de mici erau prețurile la acest 
restaurant față cele de la “Internațional” din Mamaia, exem-
plificăm: un “șnițel parizian”, cât farfuria de mare, cu cartofi pai, 
puși peste, ne costa 7 lei, servit pe trasa dinspre plajă! Comparat 
cu diurna, ne puteam permite să servim aici, zilnic. Nici nu trebuia 
să facem comandă, pentru că ne cunoșteau toți ospătarii și știau 
cu ce să ne servească. Stațiunea Mamaia, de la “Cazinou” până 
la ieșirea spre Năvodari, era condusă, pe întreg sezonul estival, 
de Karalis, de la “Carpați” Brașov. Bucătăria brașoveană, la acea 
vreme era cea mai bună și recunoscută de pe întreg litoralul! De 
la Brașov, la acea vreme, era și ministrul turismului – Șerbănică, 
care fusese promovat, în înalta funcție,  din calitatea de director 
al I.T.H.R. “Carpați”, ca semn al priceperii și profesionalismului, 
în turism, al acestuia. Pentru atragerea a cât mai mulți turiști 
străini, care-și plăteau serviciile în valută, s-a dezvoltat, într-un 
ritm accelerat, fără precedent, întreaga bază turistică a țării. 
Peste noapte, atât în stațiunile de la munte cât și cele de pe 
litoral, au apărut tot felul de amenajări turistice de cazare și 
servit masa, cât și de agreement, mai ales la țărmul Mării Negre. 
Atunci, în acea perioadă de până-n 1968, au apărut cochetele 
stațiuni-satelit ale Mangaliei: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, 
Neptun și Olimp, care, și azi, după 50 de ani, își demonstrează 
eficiența, fiind la mare căutare. Majoritatea acestora, hotel după 
hotel - cu anexele aferente, au început să renască ca din marea, 
care se află în imediata lor apropiere. (Va urma…)

În fapt aceștia nu sunt nici artiști, nici poeți, nici profesori și nici învățători, vai nouă, 
într-un final devin critici, oameni politici, propagandiști culturali care vorbesc și scriu 
ca să de-a bine la urechea celor care nu fac distincție între nota Do de sus și nota 
Do de jos…propagandă politică și amatorism de orice fel! Apropo, din astfel de poeți 
foști propagandiști culturali s-au născut aceste caravane culturale neplătite câte și 
câte la număr după numărul poeților nerecunoscuți de clasa mijlocie a cestui popor 
nemuncitor și doar patriotic…și care după modelul unic ca și partidul său, poetului A.P. 
cutreieră țara nechemați de nimeni și fără bani, intoxicând aerul curat, dorit curat,  al 
artei și poeziei adevărate, românești!...Oare cine are de câștigat?

Simion PETRE
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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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NOTĂ
Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se 

adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de 
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului. Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 19 nov. 2018

Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

(Urmare din nr. 150 oct. 2018)

Ilie Fărtat: - Stimat auditoriu, dragi horezeni, domnule 
cetățean de onoare Nae Dinescu mi-aș dori să vorbesc mai puțin 
despre perioada contemporană, perioadă pe care o cunoaștem 
și, care, e bine că s-a spus, și trebuie să o subliniem; să apreciem 
lucrurile bune care s-au făcut și în perioada comunistă, și în 
perioada postdecembristă!...sunt lucruri care nu se pot finaliza 
într-un mandat și, într-adevăr, trebuie să existe continuitate în 
idei și în proiecte. Mi-aș dori ca peste cincizeci de ani, o sută, cei 
care vor fi atunci să vorbească despre perioadele de dezvoltare 
a Horezului din perioada postdecembristă, dacă vor considera, 
bineînțeles, necesar și util și dacă ceea ce am făcut noi ultimii 
trei patru se poate scoate în relief și se poate demonstra că din 
punct de vedere istoric a fost o perioadă de dezvoltare corectă. 
Sigur, nu se pot elimina anumite branduri care dacă am vorbit 
de perioada cealaltă trebuie să vorbim și de capitalismul nostru 
postdecembrist pentru că nu putem să omitem Normandia, 
Coțofana, Five Continents și mă opresc aici la trei modalități de 
a face economie de piață. Aș vrea în schimb să vorbesc puțin de 
aceste repere istorice pentru care dacă nu le-am pomeni nu ar 
exista Horezu. Nu facem astăzi numai 539 de ani de existență. 
Este de la atestarea documentară a domnitorului Vlad, cu 
siguranță Râmeșii (?) și Romanii au fost și înainte, dar Horezu nu 
exista și nu ar fi existat nici astăzi, dacă nu ar fi fost Constantin 
Brâncoveanu, care punând mănăstirea aici a creat nu numai un 
specific cultural ci și un specific economic. A transformat cele 
două așezări rurale într-un târg și acum mă bucur tare mult că 
bătrânii satelor din împrejurimi, sâmbăta, spun că nu merg la 
Horezu, ci merg la târg. Ulterior, asta a fost acum 300 de ani, eu 
la cât am citit și știu despre Horezu consider că acest oraș s-a 
dezvoltat foarte mult și cultural, și instituțional, dar și economic 
în perioada de început a secolului trecut. Și vă dau de asemenea 
două repere: Fundația Carol I,  la înțelegere și la un schimb a 
făcut la Sfânta Mănăstire în Horezu, a reușit mutarea centrului 
de la Romani creând în 1908, dacă nu mă înșel, spitalul orășenesc 
Horezu. De atunci sunt 110 ani. Tot atunci, 1920, când prefect 
era Diaconescu și susținut ca și acum, trebuie să căutăm să fim 
susținuți de Vâlcea sau de București. În perioada marelui nostru 
premier I. G. Duca, Diaconescu și-a așezat amprenta asupra 
acestui centru istoric cum îl numim noi. Nu numai în strada 
Unirii dar și 1 Decembrie toate casele de la Călugărul până spre 
Judecătorie, inclusiv judecătoria rurală, cum se numea acestă 
clădire de lângă noi, sunt de la începutul secolului trecut 1910-
1920. Deci, vedeți după 100 de ani se văd anumite investiții, 
anumite repere, care sunt consolidate în timp conform bunului 
mers al localității. Mă opresc aici cu un gând pios pentru cei care 
au contribuit într-adevăr la acest frumos spus suflet de horezean, 
nu poți fără iubire de glie, fără locul în care îți desfășori activitatea 
să realizezi lucruri bune, lucruri mărețe, lucruri perene, lucruri 
care să fie trainice. Și eu o spun cu toată sinceritatea la mulți ani 
Horezu, la mulți ani tuturor horezenilor, sănătate și împliniri.

*
Vă spunem noi domnule Ilie Fârtat, fiind vorba de orașul 

Horezu că doar sub conducerea dumneavoastră și a domnului 
Nicolae Sărdărescu, Cultura Vâlceană ca presă a fost sprijinită 
mai substanțial decât în oricare altă localitate, acest lucru, 
situându-vă în adevărați cavaleri în aplicarea Legii 186 din 2003. 
În fapt, credem, întregul colectiv al Primăriei Horezu din această 

perioadă, inclusiv Consiliul Local, a fost implicat în această 
mișcare culturală care situează Horezul pe unul din cele mai 
fruntașe orașe...

Gabriel Pavelescu: - Mulțumesc pentru invitația de a participa 
la acest eveniment, care, într-adevăr este prima ședință la care 
particip la Zilele orașului. Vreau să felicit pe toți primarii care au 
contribuit la dezvoltarea Horezului. Aș dori să îmi exprim și eu 
unele idei ținând cont că îmi desfășor activitatea în acest oraș. 
La „Normandia” aveam o sută zece angajați față de patruzeci cât 
avem acum. Mă bucur că ați invitat și oameni de afaceri, poate, 
și pe viitor, ar fi bine să ne angrenați și pe noi în activitatea de 
dezvoltare a orașului. Vreau să vă spun că pe autocarele firmei 
Normandia scrie Horezu și ele circulă în toată Europa. Am ajuns 
astfel la un nivel european, iar anul 
acesta am avut foarte multe autocare de 
la Gibraltar până în Rusia!... și pe ele scrie 
Horezu! Umblând prin toată Europa am 
văzut și am vizitat multe localități, și de 
multe ori mă gândeam la orașul în care 
trăiesc. Mi-am oprit și copiii în orașul 
Horezu ca să-și continuie viața aici. De 
multe ori mă gândesc că și orașul nostru 
trebuie să arate ca alte localități din 
Europa. Îmi dau seama că nici Primăria, 
singură, nu poate să facă curățenie în 
tot orașul. Să fim angrenați, inclusiv 
firmele, inclusiv Liceul, inclusiv consilieri 
să răspundă fiecare de câte o stradă, 
să mobilizeze locuitorii ei... Din păcate 
avem în continuare câini vagabonzi și 
vreau să vă spun că prin pensiunea pe 
care o dețin în orașul Horezu am avut 
contact cu multe persoane atât din 
țară cât și din străinătate care ne critică 
pentru aceasta. Într-adevăr zona noastră 
este în dezvoltare și va fi o zonă turistică 
frumoasă, zic eu. Dar pentru asta trebuie 
să punem umărul toți. Nu știu dacă 
orașul nostru măsoară doi kilometri 
de la un cap la altul pe axul drumului 
principal, dar prin efortul tuturor, cu 
muncă, și cu bani, ar trebui să facem un 
orășel care să arate ca o floare! Nu știu 
care din domnii primari a dat autorizație 
la acele chioșcuri de ceramică. Am avut 
un aviator cazat, de la Air France, și mi-a 
spus că îl interesează doar satul Olari și 
Mănăstirea Horezu. Omul avea notat ce 
să vadă. Turistul care traversează prin 
orașul Horezu oprește la acele magazine, 
își ia o farfurie sau o oală de sarmale, 
le pune în portbagaj și a plecat, și asta 
înseamnă Horezu pentru el. Părerea 
mea că trebuia ceramiștii lăsați singuri 
la vatra lor, acolo unde turistul vrea să 
vadă cum se modelează lutul, care sunt 
etapele de fabricare a ceramicii. Felicitări 
pentru o stațiune care se preconizează 
Vârful Romanilor..... Ați reușit să aduceți 

investitori acolo într-adevăr este o oportunitate. Trebuie să ne 
gândim și la turiștii care vin în zonă la noi să ne ocupăm mai 
mult timp prin realizarea de piste pentru biciclete, să avem și 
indicatoare pentru drumeții, sunt puține hărți și indicatoare care 
să ne indice această oportunitate a zonei în care să se poată 
face mișcare și într-adevăr să ne ocupăm de a-i ține mai mult în 
zona noastră. Sper să educăm cetățenii orașului Horezu spre o 
dezvoltare turistică.  

Nicolae Dinescu:  -  Mă bucur că după 531 de ani suntem 
iar împreună. În anul 1487 din cancelaria marelui voievod Vlad, 
pleca spre cele patru zări un hrisov care dădea lumii de știre 
că aici este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Să nu uităm, 
stimații mei, că orașul nostru, unde ne-am născut toți sau o 
parte dintre noi se găsește la mijlocul distanței între Târgu-Jiu, 
capitala Gorjului și Rm Vâlcea, capitala Vâlcii străbune. Este 
foarte greu să vorbesc acum, la sfârșit, după ce antevorbitorii 
mei au punctat elementele principale. În emisiunile mele de la 
televiziune am vorbit întotdeauna despre orașul copilăriei mele. 
Ați vorbit ce s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani, aici pe malul 
stâng între Dealul Omului și Treaptă. Stimații mei nu uitați câteva 
lucruri extrem de importante: Horezu a avut primul ștrand din 
Oltenia. Cred că nimeni nu știe că Horezu a avut primul aeroport 
natural, iar ceea ce face domnul primar acum, cu această pistă, 
este extraordinar de bine-venit. Horezu a avut două brutării de 
excepție de aici multe comune din Oltenia se alimentau cu pâine 
proaspătă. Cu lipiile de la Staicu și de la Stelian…Mulți nu i-ați 
mai apucat, dar eu i-am apucat când eram copil. Poate nu știți, 
din sistemul educațional am apucat profesori de excepție; de 
la educatorii de grădiniță, apoi învățători și profesori, de talie 
națională și internațională. Ei au rămas în conștiința mea pentru 
maniera în care au predat, pentru bogatul bagaj de cunoștințe 
pe care îl aveau. Să nu uitați că tot aici, în Horezu, a fost prima 
hală de carne și de produse din carne, din Oltenia. Aici au fost 
negustori de marcă: frații Munteanu, Ilie Diaconu, Marcea, tatăl 
meu și foarte mulți alții…Lucescu, Armășescu. Tot aici au fost 
primii transportatori de personae:  Zătreni, Grădiștea, Miloste, 
Târgu-Jiu, Vâlcea, București. Tot aici, stimații mei horezeni, a fost 
primul autoservice particular, Nelu Sasu. Marele Nicolae Iorga 
spunea: „O generație care nu-și cunoaște trecutul nu va ști ce 
să facă nici în present, dar nici în viitor”. Aici s-a construit primul 
bob, adică o sanie dublă, din România. Aici a fost prima moară 
electrică, care făcea mălai și o făină extraordinară. Să nu uităm 
că aici a fost prima uzină electrică și o Fabrică de lumânări, unică 
în toată România.        

    *
După cum vedeți o întâlnire mai mult decât importantă 

pentru horezeni, care, lucru important, au încredere în viitor ...Și 
nu în ultimul rând adăugăm la capitolul realizări  un fapt unic, 
Primăria Horezu este fondator din 2016 a Cenaclului Liceului 
Constantin Brâncoveau, Interferența Artelor 21 care deja își arată 
roadele în presa culturală a județului Vâlcea, unde tinerii creatori 
se produc lună de lună, chiar și cei plecați deja la Facultăți au 
rămas participanți fideli prin Internet...
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