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Petre CICHIRDAN

C
ooperare sau înfrățire totuna, noi 
înțelegem, că, de astăzi, orașul Hore-

zu din județul Vâlcea, România, va coopera 
pe toate planurile cu comuna Clervaux din 
Marele Ducat al Luxemburgului, altfel zis, 
cele două comunități vor fi ca înfrățite…Așa 
citim și deducem și de pe panoul instalat 
la intrarea în Horezu, Clervaux se adaugă 
localităților înfrățite cu Horezu din: Franța, 
Comune De La Destrousse-Bouches du 
Rhoue - Cartă de înfrățire, 2009; SUA, Oraş 
Julian, District San Diego - Acord de coop-
erare, 2011; Grecia, oraş Skopelos - Acord 
de cooperare, 2012; Ukraina, orașul Ho-
tin, 2016; și Luxemburg, comuna Clervaux, 
Acord cooperare,2019…

Citim pe invitația primită la redacție: 
„Vă invităm să participați alături de noi și de  
prietenii noștri din Luxemburg la ceremonia 
semnării „Înțelegerii de cooperare” dintre 
orașul Horezu și comuna Clervaux. 

Evenimentul va avea loc în ziua de 07 
iunie 2019, orele 10,30 la Palatul Domnesc 
din incinta Mănăstirii Hurezi. Ceremonia de 
semnare a documentelor de înfrățire se va 
desfășura în prezența mai multor oficialități 
locale și județene, a domnului Ministru, 
diplomat Comănescu Lazăr și a domnului 
Lilian Zamfiroiu, Ambasadorul României în 
Marele Ducat al Luxemburgului, inițiatorii 
acestui proiect ajuns acum în faza de final-
izare. Înțelegerea de cooperare dintre orașul 
Horezu din România și comuna Clervaux din 
Marele Ducat al Luxemburgului deschide ca-
lea dezvoltării unor proiecte comune în do-
meniile convenite, în beneficiul celor două 
comunități. Vă așteptăm cu mult drag! Pri-
marul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu.”

  „Clervaux sau Clerf 
este o comună în distric-
tul Diekirch, cantonul cu 
același nume în Luxem-
burg. Comuna se întinde 
pe suprafața de 2549 ha, 
ea avea în 2009, 2.025 loc. 
În regiunea comunei se 
află o serie de atracții turis-
tice printre care se numără 
câteva cetăți și castele me-
dievale. De comună aparțin 
localitățile: Clerf (1.105 loc.), Eselborn (392 
loc.), Mecher (28 loc.), Reuler (237 loc.), 
Urspelt (82 loc.), Weicherdange (181 loc.). 
La data de 12 octombrie 2008, locuitorii co-
munelor Clerf, Heinerscheid și Munshausen, 
și-au exprimat printr-un referendum dorința 
de a fuziona.” (wiki 11 06 19)

  Iată și comunicatul Ambasadei României 
în Marele Ducat al Luxemburgului dat cu oca-
zia semnării documentelor  la Mânăstirea 
Horezu: „Vineri, 7 iunie 2019, a fost semnat 
Acordul de Înfrățire între oraşul Horezu din 
România şi oraşul Clervaux din Marele Ducat 
al Luxemburgului. Acordul a fost semnat la 
Mănăstirea Horezu, patrimoniu UNESCO, 
de către primarii celor două localități, Emile 
Eicher, primarul oraşului Clervaux, şi Nico-
lae Sărdărescu, primarul oraşului Horezu, în 
prezența ambasadorului României în Marele 
Ducat, Lilian Zamfiroiu. În baza Acordului de 

Înfrățire, cele două localități vor demara o 
cooperare strânsă în domenii precum dez-
voltarea rurală şi urbană, ameliorarea infra-
structurilor publice, învățământul şi formar-
ea, agricultura, sănătatea, cultura şi sportul, 
inclusiv prin proiecte cu fonduri europene 
dezvoltate în comun. Acordul reprezintă în-
cununarea unui an de negocieri şi vizite re-
ciproce, în cursul căruia autoritățile din cele 

două oraşe au identificat punctele şi intere-
sele comune de cooperare. ”

Zi frumoasă în 07 iunie 2019, la 
Mânăstirea Horezu, unde am fost prezenți 
urmare a invitației circulare data de Primăria 
Horezu, s-a semnat actul de cooperare-
înfrățire a orașului Horezu cu comuna Cler-

vaux-Luxemburg. Ne-am grăbit să ajungem 
la timp, dornici să fim prezenți la eveniment 
dar mai ales să ne întâlnim cu primarul 
Sărdărescu și consilierii săi, cetățeni fideli 
unei politici de deschidere totală către lume…
singura cale pentru a trece peste greutățile 
actuale din politica românească, singura cale 
de a avea un viitor mai bun și de a continua 
ceea ce, iată se împlinesc unsprezece ani 
de la prima înfrățire cu  Comune De La Des-
trousse-Bouches du Rhoue  din Franța și, de 
ce nu, trei ani de la ultima înfrățire cu orașul 
Hotin din Ukraina…Desigur, suntem subiec- 
tivi, Hotinul ne crează o emoție deosebită, 
am fost la semnarea înfrățirii de la Hotin 
unde am și participat la ceremonia depune-
rii de coronae de flori la Monumentul Eroilor 
din cel de-al Doilea Război Mondial, unde se 
află îngropat și Volodea Ciobotaru, mort pe 
câmpul de luptă în acest război dușmănos 
dus de Armata Roșie împotriva Germaniei 
Hitleriste…Iată un Ciobotaru, erou, din Ar-
mata Roșie…Oare câți Ciobotari nu și-au 
găsit liniștea în 1944 la Horezu, când, aici, 
cinci mii de români bucovineni și basarabeni 
au fost salvați de furia inumană a armatelor 
sovietice? Când aici la Horezu a fost mutată 
pentru un an Prefectua Hotinului? Ce drum 
sinuos al istoriei, și câtă emoție, când, astăzi, 
poate unul sau mai mulți din acei români 
bucovineni și basarabeni evacuate în Horezu 
semnează actele de înfrățire cu o comună 
din țara cea mai liberă și cea mai bogată din 
Europa centrală și de vest!  

Plină curtea de consilierii Primăriei Hore-
zu, bravi cetățeni cu care acum trei ani ne-am 

cățărat pe zidurile Cetății Hotinului de pe 

malul drept al Nistrului, aducându-ne amin-
te de faptul că în 1600 această cetate a fost 
„bătută cu tunurile de marele și Sfântul 

nostru Mihai Viteazul !...
consilieri, care s-au arătat 
foarte aproape de acțiunile 
primarului în activitatea de 
înfrățire, iată, cu diverse 
orașe sau comune din lume. 
Obrocul pus pe capul unei 
primării în domeniul cul-
turii sau schimburilor de idei 
în spațiul international nu 
aduce decât rău asupra res- 
pectivei primării…Primarul 

Emile Eicher al Clervaux a fost foarte intere-
sat de acest areal cultural pe care l-a întâlnit 
la Mânăstirea din Horezu, pe această temă 
domnia sa întreținându-se cu Lilian Zam-
firoiu, pas cu pas prin toată mânăstirea…

La conferința de semnare a actului de 
înfrățire, Nicolae Serdărescu, în deschidere 
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și-a prezentat echipa care îl însoțește, colabora-
tori direcți, consilieri, dar și colaboratori dintre 
vechii primari, cum este și cazul lui Constantin 
Niță, aici de față. Împreună cu domnia sa, la masa 
unde urma să se desfășoare actul semnării au 
fost prezenți, au luat loc, primarul Emile Eicher, 
ambasadorul român la Luxemburg, Lilian Zam-
firoiu, care a îndeplinit cu brio și rolul de transla-
tor pentru cei din sala de festivități a mânăstirii, 
fostul ministrul de externe al României Lazăr 
Comănescu, care au asistat la acest eveni-
ment… Primarul Sărdărescu  a invitat la masa 
prezidiului pe subprefectul  Aurora Gher- 
ghina și pe reprezentantul C.J. Vâlcea, Bogdan 
Lăstun-Director General. Primarul Sărdărescu 
i-a prezentat oaspeților luxemburghezi pe omul 
de știință Laurențiu Ștefan Szemkovics (în final 
acesta va face și o comunicare despre Constan-
tin Brâncoveanu) care, în 20 octombrie 2017, a 
lansat la Horezu cartea „Documente de la Cons-
tantin Brâncoveanu privitoare la Mânăstirea 
Hurezi și la unele localități din județul Vâlcea” și 
pe maica stareță Ambrozie, prezentă și domnia 
sa la Palatul Domnesc. A mulțumit cu această 
ocazie Înaltpreasfințitului Varsanufie, Arhiepis-
copul Râmnicului, pentru onoarea acordată de 
a asigura acestui eveniment această locație atât 
de importamtă în arealul cultural European! „În 
urmă cu un an de zile am fost în contact cu dom-

nul primar al Clervaux-ului, chiar la dumnea- 
lui acasă, în Luxemburg, la Clervaux, datorită 
unei fericite vizite de contact pusă la cale de 
domnul ambasador Lilian Zamfiroiu și domnul 
Lazăr Comănescu…vizită care a pus bazele aces-
tor relații între Clervaux și Horezu de natură 
culturală și economică… Trăim în două civilizații 
diferite și noi trebuie să luăm din Clervaux 
toate practicile deja experimentate , verificate, 
și aplicate cu suces, și să le aplicăm atât cât ne 
permite cadrul legilativ. În schimb, dânșii pot să 
ia de la noi tot ce doresc, desigur, mai mult în 
domeniul cultural, Horezu fiind o oază reală de 
civilizație târzie a medievalismului est european 
și de început a Renașterii culturale a aceleiași 
zone… Constantin Brâncoveanu a pus bazele 
unei solide culturi între culturile est și vest eu-
ropene… Astfel vom avea schimburi de diferite 
naturi, vom începe cu profesorii, cu elevii, și 
fiecare dintre noi vom încerca să  promovăm, 
noi la dumnealor și dumnealor la noi, fiecare, 
aceste bogății culturale, specifice.”   Primarul 
Emile Eicher s-a adresat domnului Sărdărescu 
cu „Dragă coleg”, a mulțumit pentru prilejul 
de a fi aici, la Horezu, prilej să cunoască aceste 
„minunății”  ale culturii horezene…Noi am 
observat, primarul din Clervaux s-a uitat cu 
maximă atenție la icoane, icoanele pe lemn, la 
cele expuse în Palatul Domneasc, dar s-a uitat 

deosebit de atent la pictura din bi-
serica ctitorită de Constantin Brân-
coveanu și de arhimandritul Ioan, 
care a dezlănțuit în țara noastră 
pictura cultă, modernă…prin tabloul 
votiv, al lui Ioan, din dreapta pro-
naosului. Primarul Clervaux-ului 
și-a arătat astfel sensibilitatea față 
de arta românească religioasă, care 
conține atâta căldură, față de o artă 
a puterii, specifică civilizației ocean-
ului, în care pictura murală, fresca, 
lipsește aproape cu desăvârșire… 
Primarul Clervaux-ului ne-a comunicat prin 
gesturile sale că Europa de Vest are nevoie 
de Europa de Est, fără doar și poate-am gân-
dit noi - și invers! Spunea Emile Eicher că este 
fericit că lucrurile s-au desfășurat atât de re-
pede și bine între ministrul de externe român 
și cel din Luxemburg, la Bruxelles, aceștia doi 
colaborând în folosul țărilor lor, minunat… Mi-
nistrul de externe luxenburghez, spunea Emile 
Eicher, i-a atras atenția primarului de la Cler-
vaux: „- Emile, ai grijă cum te porți cu minis-
trul Lazăr Comănescu, când va veni la tine!”… 
Jean Asselborn, ministrul Afacerilor Externe din 
Luxemburg l-a asigurat pe Emile Eicher că sunt 
multe puncte comune între Clervaux și Horezu; 
au și luxemburghezii  o abație la fel de veche 

etc. În castelul din Clervaux există o 
colecție de fotografii a unui artist 
american, Edward Steichen, apro- 
ximativ două mii (selectate din 
cinci miloane-din întreaga lume) la 
fel de importantă ca obiectele de 
artă de aici, amândouă colecțiile, 
horezeană și luxemburgheză, fiind 

sub protecția UNESCO! Acestă expo- 
ziție poartă un mesaj mai actual ca 

oricând… „Suntem o singură fami- 
lie” („Family of Man”). Sunt prezen-
te în această colecție fotografii rea-

lizate acum 75 de ani, la Debarcarea aliaților în 
Normandia, al Doilea Război Mondial și, iată, 
30 de ani de la căderea Zidului Berlinului! Iată, 
astăzi, sărbătorim libertatea noastră într-o 
Europă Unită! Este și acțiunea noastră, de aici 
și de la Clervaux, o mică contribuție la aceste 
aniversări… În atâta diversitate trebuie să ne 
batem pentru libertatea noastră.  Între Casele 
de Cultură din Clervaux  și din Horezu trebuie 
să existe aceste vizite pe care le preconizăm 
a fi efectuate de echipe de tineri și de copii în 
primul rând…  În Centrele noastre de relații eu-
ropene trebuie să studieze tineri din Horezu și 
Clervaux… a mai spus Emile Eicher.   

Pe parcursul întâlnirii, pănă să fie semnat 
documentul, au mai luat cuvântul Lazăr Comă-
nescu și cei doi invitați din cadrul Prefecturii și 
Consiliului Județean. Fostul primar Cons-tantin 
Niță a subliniat în doar două fraze: - Este bine 
că am început, în loc să vorbim unii despre alții, 
vorbim unii cu alții! Să dea Dumnezeu să avem 
parte de cât mai multe evenimente de acest fel!

În sala Palatului Domnesc cei doi primari, 
român și luxemburghez, au semnat documen-
tele de înfrățire sub atenta îngrijire a directoru-
lui Căminului Cultural, Cristi Iovan, și în aplau-
zele frenetice ale celor prezenți…

PAULIAN BUICESCU, ÎNSPRE/ÎNTRU, NE ATRAGE ATENȚIA!
Mihai SPORIȘ
     

O nouă carte, epistolă pauliană de la Buicescu, ne-a bătut 
la ușă! I-am dat intrare în  Sala de lectură după ce am 

poftit-o... cu interes. Am stat îndelung la taifas cu ea, încercând 
să prind suflul viu al cuvintelor, acum doar tăcute epitafuri ale 
unor gânduri prinse-n slove pentru altă trăire a duratelor, cu 
tacturi încetinite. Apoi, gândind că slovele tăcute vorbesc prin 
autorul lor, în plinătatea trăirii acestor concomitențe ale noastre, 
acestuia trebuie să-i răspund la cartea-epistolă, să-i mulțumesc, 
eventual să-l întreb despre cele încă nențelese... ori, voit provo-
catoare. Iată un motiv să ne dăm cu presupusul, privind gândul 
încifrat și dat nouă să ne fie de folos.  În ceea ce privește intere-
sul invocat, voiam să „citesc” gândul unui om pe care îl remar-
casem demult ca pe un om polivalent cu o vastă cultură tehnică, 
cu un angajament explicit în cele teologice și exersat în poetica 
cu tematică religioasă. Un om angajat în viața culturală și sluji-
tor formării noii generații mi-a transmis, cu o dedicație provoca-
toare epistola sa, una plină de sentințe ivite din convingerea sa 
fermă și imensa credință, care nu cere niciodată explicații.

Paulian ne definește pe înțelesul propriu, consonant scrip-
turii, Dumnezeirea. O personifică prin ipostasurile treimii care 
se poate arăta, dar cu poziționarea pe anumite praguri, culmi, 
limesuri, dintre tărâmuri. Tărâmuri, țărmuri îndepărtate pe 
care a le vedea nu ne este cu putință, decât în condiții specia-
le și niciodată în întregul lor. De Cel ascuns, de prea stălucire, 
orbirea ne ține la distanță! De Cel prea fierbinte, ne păzim pie-
lea! De prea tunet, ne ferim auzul, cum ar trebui să-l ferim de 
prea minciună! De prea duh-oare (?!) fugim să nu ne otrăvim  și 
alegem voit, sărăcia duhului, să nu se învenineze!  Credem că 
simțurile „instalate” lutului nostru, odată cu însuflețirea, trebuie 
să ne țină la distanță de-o cunoaștere periculoasă și grija aceasta 
a avut-o Cel Ce le știe pe toate, și nu le poate delega încă celor ce 
nu vor fi urcat, prin trudă proprie, scara virtuților. Vrem desigur 
apropierea de Tatăl prezent , dar nevăzut! Îl știm intuitiv și cu 
prinosul cunoașterii carteziene pe Cel din lărgimea unui univers, 
cosmos fără sfârșit, ca un tărâm care ne conține și care începe la 
hotarul ființei noastre – starea filiației pe care ne-o asumăm!  Ci-
neva, asimilându-L  creației din cuprinsul acestei lumi, îl va numi 
panteist , în chipul naturii care ni se arată, dar știrbindu-i nemuri-

rea, știind că timpul ciclic desfințează ceea ce este nemurire!  În 
lăuntrul nostru, trup însuflețit cu suflarea Lui, tărâmul de-o adân-
cime niciodată cuprinsă de înțelegerea noastră, niciodată văzut 
cu ochii proprii, și nici cu tehnologiile moderne, oricât de perfor-
mante nu se pot atinge depărtările infinitului mic, El sălășluiește 
cât viețuim și cât inimile țin tactul unei durate a desăvărșirii ce 
ni s-a dat să sporim, Duhul primit, ipostază a Creatorului care ne 
viețuiește, El fiind în toate cele ce sunt, El fiind Cel Ce este. 

El, creatorul, omni prezent și omni potent se sălășluiește 
Viață, urmând o Cale, în legitatea imuabilă, ca singur Adevăr al 
procesualității! Este și lângă și în noi înșine – într-o ubicuitate, 
părând imposibilitate!-  și noi nu-l vedem! Ușile (Ușile! Ușile!), 
ferestrele, porțile, ochii sunt între! De pe pragul lor avem putința 
alegerii înspre, ori întru! Doar de aici putem privi cu simțurile 
înconjurătorul, să-l interiorizăm cu mintea: cunoaștere, inerentă 
viețuirii, ca o hrană necesară duhului.  Simțurile treze, în conlu-
crare cu un creer, învățat apriori, creează perspectiva rațională 
(convențională, în raport cu referințele învățate!) și o tezaurizează 
în experiențe, pilde,  reflexe de apărare, logos 
, toate necesare Vieții pe Cale! Tot de pe pra-
guri, cu privirea umbrită de pleoape, „cu au-
zul” interior, pipăind altfel pulsul,  adâncul ni 
se vădește bătaie de inimă și voce irațională 
de înger păzitor, care Îl arată prezent pe Cel Ce 
este, că altfel nu am fi... fiii Lui! Cel tăinuit, nu se 
explică, ci doar se lasă căutat de Sinele nostru 
(fiu rătăcitor!)! Sublim îndemnul lui Socrate, pri-
vind căutarea de sine! Superbă intuiția lui Noica, 
privind întoarcerea spre adânc a sinelui  înspre 
sinea, ca o matrice, gata să genereze un nou în-
ceput! Pilduitoare scriptura veterotestamentară 
cu acel Iona, care din adâncul cu multe încercuiri 
se mântuiește cu experiența cosmică a vrejului 
înspiralat înspre lărgimea necuprinsului stelar! 

Așa am citit poemele și mai ales titlul: „Vă 
bate-n ușă, e pe prag”, dar și grafica copertei I, ale cărții lui 
Paulian Buicescu, Ed. Hoffman, Caracăl, 2019. Cuvintele cheie 
ale titlului exprimă sintetic mesajul. Grafica sugerează, printr-
o linie de fracționare cele două spații/lumi, cu și fără timp, dar 
cu o cadențare distinctă. Bătăii în ușă îi opunem bătaia inimii, 

numărând clipele hărăzite trecerii unui ceasornic întors, cât 
ața ca un stat de ceară, toarsă de ursitoare, va lumina. Ușa la 
care bate cineva se poate deschide, mântuitor, și atunci cele 
despărțite cândva, demult, poate în illo tempore, se retopesc  
în întregul grădinii, odată cu întoarcerea din pribegie a fiului ri-
sipitor, poate a lui Adam, izgonitul în libertate, să deprindă prin 
sine cunoașterea, după care tânjise lângă pomul edenic. Știm că 
Adam, va fi fost răscumpărat, printr-o pildă supremă, atunci când 
și timpul creștinilor își va fi ales o eră nouă! Întoarcere, mereu în- 
toarcere după împlinirea rostului, a rânduielii, ar spune un român 

îndătinat, iubindu-și limba pământului, mărturisind statornicia 
mamelor, care apără glia și își așteaptă, mereu acasă, fiii risipiți pe 
coclaurii lumii. Mama-mumă, glie-gaie este o ipostaziere a duhu-
lui care naște limba pe care o hrănește cu sevele maternității, 
laptele și mierea pământului, pururi vii, nesecate și garanții ale 
nemuririi în veșnica reîntoarcere, precum apa vie la izvor.

O provocare, continuă, fiecare sentință a autorului! Une-
ori, însă, forțează expunerea cu exprimări de cuvinte care pot 

rătăci înțelesul, dacă treci iute cu privirea și 
nu te oprești, căutând vreun sinonim care 
să limpezească. Reconotări abrupte ale unor 
cuvinte, în comprimări paremiologice susținute 
de aparatul critic (mereu explicitat!) al scriptu-
rii, par a ne impune, didactic, un crez asumat 
al unui erudit cu mare (evident, consistentă!) 
polivalență culturală. Simultaneitatea plan-
urilor cunoașterii autorului crează și dificul-
tatea sincronizării unei soluții optime, care 
să împace, echidistant, ecuațile sistemului . 
Aici se remarcă inadecvarea unor cuvinte ale 
limbajului curent, pe care limba noastră fo-
arte permisivă, generoasă chiar, le-a asumat, 
găzduindu-le însă cu prețul marginalizării unora 
neaoș de-acasă!

Facem aceste remarci, nu pentru a întâmpi-
na cu ostilitate o epistolă scrisă cu dragoste și dăruită cu bucurie, 
ci pentru a spune ceea ce am observat, sigur fără a-mi aroga vreo 
licență de critic literar. O fac cu multă prietenie și respect, pentru 
un om  care face cinste unui spirit al atitudinii civice, fără de care 
putem rătăci ușor calea. Cu mulțumiri, prietene!

2 iunie/2019
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DAMIAN URECHE: „EXTRAS DIN FIȘA INTIMĂ”
POETUL CARE A FOST SĂRBĂTORIT ÎN LUNA FLORILOR LA SLĂTIOARA-VÂLCEA

„Oltenia de sub munte” își face și anul acesta, 2019, un bilanț 
cu numele celor care au dominat spațiul cultural românesc de-a 
lungul celor o sută de ani ai secolului XX. Ne-am amintit și de 
2016, când a fost creat cenaclul literar artistic al Liceului din Hore-
zu și când le-am făcut elevilor trei propuneri pentru titlul cena-
clului: „Damian Ureche”, „Constantin Zărnescu” și „Interferența 
Artelor 21”!...L-au ales pe ultimul, spuneau ei, fiindcă majori-
tatea fac și poezii, și desenează, iubesc istoria, iubesc muzica și 
au considerat că sună mai bine Interferența Artelor, dar, mai ales, 
că are eticheta 21 care semnifică noul secol cu care se deschide 
și mileniul III…

Gestul domnului Liviu Ureche, nepot al marelui poet, gestul  
domnului Dinu Săraru, care a creditat manifestarea în acest mi-
nunat univers cultural sătesc, Ateneul de la Slătioara, alături de 
Potecașul din bronz al sculptorului Valburdea, desigur , alături 
și de busturile din curtea Școlii Generale, subliniem bustul lui 
Adrian Păunescu, care stă foarte apropiat ca arte facte artistic 
de cel neexecutat, încă, al poetului timișorean din Rugetu, vin să 
completeze alura triumfătoare în arta poetică a lui Damian Ure-
che…Ele , gesturile, se alătură și altora în decursul acestor ani, 
între care cele ale lui Gheorghe Cărbunescu și Mihai Sporiș, ca 
și ale altor personalități din cultura literară și artistică vâlceană, 
la Bi-blioteca Județeană, au prezentat tinerilor vâlceni figura 
ilustră a poetului sărbătorit astăzi la Slătioara…și ce sărbătorire! 
În primul rând Clubul  de la Timișoara prin Fundația Damian Ure-
che a fost prezentă cu un întreg arsenal de oameni de cultură, 
scriitori, actori și au ținut o zi întreagă, în priză, un număr mare 
de participanți cu studii despre  po-
etul sărbătorit, după noi, cel mai 
important poet vâlcean, get beget, 
cu cărți noi lansate sau prezentate 
la această manifestare; în plus, 
copiii elevi la Școala din Slătioara, 
aducându-și, și ei o contribuție 
demnă de felicitat…  Un imens inte- 
res l-a avut prezentarea volumului 
editat de Editura Eubeea în 2016: 
„Damian Ureche-Extras din fișa 
intimă” pentru faptul inedit că a 
cuprins poeme scrise înainte de 
1970 și după 1989…poeme publi-
cate în manuscris și, alăturat, în forma tipărită.

Am început cu Gheorghe Cărbunescu, dintre invitați, care, de 
fapt, a încheiat prima parte a manifestărilor din 18 mai 2019…A 
interpretat două romanțe fără acompaniament, una pe versurile 
lui Damian Ureche și una pe versurile Aureliei Panait, din Repu- 
blica Moldova, ultima impresionându-ne prin conținutul roman-
tic al unui complex de idei de mult știut: odată cu plecarea în eter-
nitate a bunicului din această lume, a plecat, s-a dus și copilăria… 
Apoi l-am ascultat cu plăcere și pe patronul de la „Normandia”, 
din Horezu, Gabriel Pavelescu, din ce în ce mai aproape de viața 
culturală a zonei, și a cărui societate, să nu uităm, la fel ca și so-
cietatea concurentă de transporturi călători, „Dacos”, este un 
nume de rezonanță în transportul de călători din România! A 
mai recitat-citit din Damian Ureche: Ion Ureche-fratele poetu-
lui precum și amfitrionul, Liviu Ureche, care a fost vioara întâi a 
manifestării, domnia sa prezentând și acest volum deosebit de 
valoros cu primele poezii și ultimile ale lui Damian Ureche! Ne-
am bucurat că în sală i-am recunoscut, ne-am întreținut cu dom-
niile lor, pe soții Paula și Doru Mihăilescu din Rugetu, preoteasă 
și preot, doi intelectuali de marcă din satul Rugetu. Odată cu 
manifestarea copiilor de la Școala Generală din Slătioara l-am 
cunoscut într-un recital de muzică folk și pe valorosul cantautor 
din Vișeul de Sus-Maramureș, Adrian Brădean… Întregul soft al 
manifestării de la Slătioara a fost creat, compus, de acest grup de 
personalități, scriitori și cercetători literari, și care fac parte din 
Clubul de la Timișoara, Fundația „Damian Ureche”: Nina Ceranu-
director al Editurii Eubeea; Constantin Mărăscu, scriitor, autorul 
cărții prezentate, „Ocna de sare din soare”; Maria Nițu, Doina 
Moț și Rodica Pop. Pe lângă comunicările sau lectura din creația 
lui Damian Ureche, asistența  mai înainte prezentată a etalat în 
fața auditoriului, spunem noi, condus de primarul Sorin Romces-
cu, și cărțile: „Corabie înnoptată într-un strigăt alb” de Mădălina 
Olteanu; „Dosarul Brâncoveanu-între real și imaginar”-autor 
Clubul de la Timișoara, „Insula fiecăruia”-autor, Clubul de la 
Timișoara; și bineînțeles „Damian Ureche-extras din fișa intimă”

*     

Iată biografia poetului postată pe Internet și citită de noi pe 
15 06 19:  « S-a născut la Rugetu, Slătioara, jud. Vâlcea la 2 sep-
tembrie 1935 și a încetat din viață la Timișoara la 20 septembrie 

1994. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din anul 1967. După 
studiile primare săvârșite în satul natal, urmează Liceul Moise 
Nicoară din Arad și Liceul C.D. Loga din Timișoara.

Studiile universitare și le desăvârșește la Facultatea de Filolo- 
gie din Timișoara și Facultatea de Ziaristică București. Devine 
corector la publicațiile „Scrisul Bănățean” și redactor la revista 
„Orizont” din Timișoara, șeful secției poezie. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România din anul 1967.

A publicat 21 de cărți. Majoritatea volumelor de versuri sunt 
premiate de Uniunea Scriitorilor din România și Asociația Scriito-
rilor din Timișoara. Centrul de librării Timlibris îi decernează Ma- 
rele Premiu de Populari- 
tate în anul 1992. Are 

onoarea funcției de re-
dactor șef al revistei 
„Timișoara mon amour”.  
După trecerea în eterni-
tate a poetului, ia ființă 
Fundația Literară „Dami-
an Ureche”. Președintele 
de onoare al fundației 
este scriitorul Fănuș 
Neagu.

Cu sprijinul Asociației Scriitorilor din Timișoara și a confraților 
de litere, o librărie din Timișoara poartă numele lui Damian Ure-
che, iar la scara imobilului din Calea Șagului nr.53, unde a locuit 
poetul, s-a dezvelit o placă de marmură și o efigie de bronz în 

memoria lui.
Cu sprijinul consiliului local al 

comunei Slătioara, al primarului 
Sorin Romcescu și al maestru-
lui Dinu Săraru, Biblioteca de la 
Casa de Cultură Țărănească “Dinu 
Săraru” și Școala din satul natal 
poartă numele lui Damian Ureche. 
În fiecare an de la trecerea în eter-
nitate a poetului, în septembrie, 
au fost organizate comemorări, 
atât la Timișoara cât și în satul Ru-
getu.

Prin grija domnilor Dinu Săraru 
și Adrian Păunescu, poeziile lui Damian Ureche mai văd și astăzi 
lumina tiparului în publicațiile „Clipa” lui Dinu Săraru și „Flacăra” 
lui Adrian Păunescu, la rubrici consacrate, „restituiri” sau „re-
considerări necesare”. » (wiki 15 06 19)

*

Iată ce găsim pe Internet despre 
Fundația Literară „Damian Ureche”:  
«Printre cele mai importante eveni-
mente ale fundației, amintim acorda-
rea premiilor literare „Damian Ureche” 
în anul 1995 pentru poezie lui Adrian 
Păunescu pentru volumul „Front fără 
învingători”, pentru proză lui Dinu 
Săraru pentru romanul „Crimă pen-
tru pământ” și pentru jurnalistică lui 
Vartan Arachelian pentru activitatea 
jurnalistică. Evenimentul a fost on-
orat de prezența domnului Ion Rațiu 
și a actorilor Ștefan Iordache și Costel  
Constantin de la Teatrul Național București, care au recitat poezii 

din opera poetului Damian 
Ureche.» (wiki, 15 06 19)

*

Am considerat acest 
volum „Damian Ureche-
extras din fișa intimă” ca 
fiind unul foarte interesant 
și care vorbește de person-
alitatea poetului manifestată 
în două perioade distincte, 
curate din punct de vedere 
al moralității sociale și poli-
tice, cea dinainte de o mie 

nouă sute șapte zeci, și cea de după o mie nouă sute nouăzeci și 
până în o mie nouă sute nouăzeci și patru! O carte scrisă inspirat 
pe optzeci și una de pagini, stânga-manuscris și dreapta-poezia 
tehnoredactată! Pe ultimile patru pagini se află „Biografia” po-
etului.

Volumul a apărut sub egida Fundației Culturale Orient Latin 

aflată într-un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Timiș (la 
noi în Vâlcea nu există nici o cofinanțare pe vreunul din pro-
iectele elaborate după două mii opt și care prevăd publicarea la 
tipar și on line a revistelor și ziarelor de cultură ale Râmnicului 
și ale Vâlcii!…da, alte orașe, alte obiceiuri în aplicarea Legii 186/ 
2003). Coperta o frumoasă realizare grafică aparținând lui Traian 
Abruda. Editura Eubeea, din Timișoara, director Nina Ceranu…
iar redactarea cărții aparține lui Ilie Chelariu. Drepturile de au-
tor au fost rezervate Editurii Eubeea și dl Liviu Ureche….„Acest 
volum cuprinde versuri dinainte de anul 1970 și de după 1990, 
(…) Manuscrisele puse în paginile acestei cărți, care are meni-
rea de a-l readuce în actualitate pe unul dintre cei mai cunoscuți 
poeți postbelici din Timișoara, fac parte din colecția privată a lui 
Liviu Ureche, nepotul poetului, căruia editorii îi mulțumesc pe 
această cale, și a revistei Orient latin”. Iată o clasificare pe care o 
susținem și noi de vreo douăzeci de ani, există o perioadă colosală 
a României până în anul o mie nouă sute șaptezeci și una total 
schimbată, aproximativ bună până în anul două mii după care 
urmează dezastrul! Am notat pe o pagină în care se află manu-
scrisul că este o greșeală că nu se datează acesta. Desigur, poetul 
poate nu l-a datat, dar, măcar, care sunt poemele, de exemplu, 
de după nouăzeci? Din start obsevăm că poeziile lui Damian Ure-
che trăiesc încă din titlu… „Copil sărac în plină avuție” fascinant! 
Aici știm sau bănuim că este scrisă prin anii cincizeci…Întotdeau-
na ne-am gândit la interbelic și imediat postbelic, cât de bogată 
a fost și este această țară care a reușit să scoată coasa din mana 
țăranului român și să-i pună …șublerul! „Și era frig, un fel de 
igrasie,/ Iar cerul oglindea în sihăstrie/ Altar în iad și monument 
plebeu/ Punctat cu picături de Dumnezeu!”  O asemenea poezie 
trezește imediat în cititor o serie de întrebări, o serie de trăiri mai 
mult sau mai puțin uitate. Noi spre exemplu, când eram copii iu-
beam mai mult strada decât casa care nu era a noastră!! De aici și 
lipsa de boală, a noastră, pentru „al meu”! și predilecția creștină 
pentru „al tău” înainte de „al meu”. Bestial de frumos titlu care…
doare. Mama noastră purta înainte de o mie nouă sute patruzeci 
și patru teniși, era țărancă, și tata, antreprenor, purta pantofi de 
pile făcuți pe comandă…Până în o mie nouăsute șaptezeci tata 
își făcea pe comandă pantofii la cismar! Lăsând rima la locul ei 
îl descoperim în Damian Ureche pe Adrian Păunescu; și dând 
rima la o parte îl regăsim pe Nichita Stănescu. Ce să facem, ei 
sunt cunoștințele și prietenii din adolescența noastră! Atâta am 
învățat noi, cei care chiuleam de la școală. Mai adăugăm în acest 
exercițiu de cunoaștere și recunoaștere că poezia lui  Damian 
Ureche este mai savantă decât poezia lui Adrian Păunescu și este 

tot atât de savantă ca poezia lui Nichita 
Stănescu. La fel și discursul poetic: este 
cântat ca la A. Păunescu și este fredonat-
intimizat ca la N. Stănescu… „Ne naștem 
rar și-atât de des murim”, iată iarăși un 
titlu plin de adevăr, plin de cuprindere 
filosofică și care ne dezarmează ca gândi-
tori… Nu ne naștem poeți, dar murim la 
grămadă ca orișicare dintre oameni, inca-
pabil să fi fost poeți. O poetică de căutare 
a perfecțiunii, de căutare a artei…O 
poezie artistică, neapărat ca în sculptură,  
dând afară cuvintele inutile, așchiile de 
piatră!...poezia șaptezeciștilor. Ca și la 
Constantin Lucaci din Bocșa Română care 
nu a putut să sculpteze decât în granit, din 

care nu sar așchii, mai apoi, înlocuindu-l cu oțelul inoxidabil prin 
tehnica modelajului, la lustruirea lui, sărind scântei, care sunt 
mai rele decât așchiile…Este incredibil că nu vedem noii născuți, 
așa cum vedem morții! 

„Nuferii”  sunt florile albe de pe fața lacului care au rădăcinile 
în mâlul de pe fundul apei…Un nou titlu, noi legături cu adevărul 
și viața,  și o să încheiem!... faceți rost de carte și citiți-l pe Da-
mian Ureche cel dinante de șaptezeci și de după nouăzeci., dar 
nu înainte de a-i cita strofa întâia și de a-l compara ideatic cu 
Ștefan Dumitrescu, al patrulea din această galerie…a poeților 
anilor șaptezeci! „Noroiul murdărit ce ne-a durut,/ Unde-am 
înfipt ca pinten rădăcina,/ Mocirla moartă care ne-a născut/ Cu 
har noptatic fecundează tina.” Aproape ca la Ștefan Dumitrescu, 
care în anii șaptezeci și doi a scris că poporul român nu mai are 
scăpare! …Lebăda neagră este dracul-dumnezeu cel rău și „lacul” 
este România-poporul român cu gânduri negre, desigur, și care 
nu mai are nici un viitor…„Și ne-mbrăcăm în alb și galben poate,/ 
Să lustruim păcatul, contemplându-l/  Când lebăda cea neagră ne 
străbate/ Și lacul e mai negru decât gândul.”

p cickirdan



EVENIMENT ISTORIC ȘI DE ANIVERSARE A  PĂRINTELUI 
ARHIM. VENIAMIN MICLE DE LA MĂNĂSTIREA BISTRIȚA VÂLCEA

Am bucuria de a împartăși cu dumneavoastră, gîndul bun 
și pioșenia față de părintele arhimandrit Veniamin Micle, 

unul din cei mai mari cărturari ai Bisericii noastre Creștin Orto-
doxe.

Bunul Dumnezeu în afară de harul de bun părinte duhom-
nic l-a înzestrat cu dibăcia de a fi un excelent cercetător, istoric, 
tipograf, proiectant pentru lucrări restaurate, cunoscător a foarte 
multe limbi străine, dascăl la diverse școli și facultăți teologice și 
nu în ultimul rînd făcător de carte, ajungînd la cifra cu numărul 
100. Personalitatea părintelui este recunoscută de intelectuali-
tatea din țară și străinătate, primind ca drept recunoștință foarte 
multe, diplome,medalii, premii, de foarte multe ori invitat la di-
verse seminarii, despre istorie, cultură si religie, prezentînd cu 
argumente, după studii îndelungate subiectele în discuției și nu 
odată a întors unele cercetări privind perioadele și locațiile eve-
nimentelor istorice.

Este cunoscut ca un meticulos al descoperirii adevărului is-
toric, dorind să rămînă în urma sa, documente de cercetare 
care nu pot fi ignorate de cei cunoscători. Seva ființei sale, de 
maramureșan la origini, dovedește: putere, implicare, dăruire 
si un mare iubitor de oameni. Sfântul Grigore Decapolitul, care 
își are moaștele și odihna în Sfânta Mănăstire 
Bistrița îl are în pază și rugăciune. 

Părintele, arhimandrit Veniamin Micle, ori-
unde a fost ca purtator ale cuvintelor Domnului 
nostru Iisus Hristos: ca profesor, stareț,călugăr, 
restaurator de biserici, reprezentant al biseri-
cii noastre în afara graniței  etc. a lăsat urme 
adânci de recunoștință și respect.

LUNA IULIE, ZIUA A 7-A, ANUL 2019, 
ZI DE REFERINȚĂ ȘI BUCURIE!

La data menționată parintele arhim. Venia-
min Micle, împlinește  venerabilă vîrstă de 80 
de ani, prilej de a-l cinsti și sărbătorii cum se 
cuvine și a-i bucura sufletul, înconjurat de per-
soane dragi și de credincioși. 

Cu această ocazie, părintele nostru drag va 
lansa două cărți, proaspăt ieșite de sub teascul 
tipografiei cu miros de tuș proaspăt, două cărți 
ce vă asigur că prezintă un mare interes.

Prima se intitulează „Aniversarea a-80-a”, iar a doua 
„Adevărata Posadă: Defileul Bistriței”.

Evenimentul va avea loc la Mănăstirea Bistrița din localitatea 
Costești-Valcea, sîmbătă 06.Iulie.2019, începînd cu ora 9,00.

Amfitrionii organizării evenimentului sînt:
-  Arhiepiscopia Râmnicului prin ÎPS Varsa-

nufie;
-  Mânăstirea Bistrița; 
-  Primăria și Consiliul Local Costești;
-  Editura Intol Press;
-  Părintele Nicolae State Burluși;
-  Gheorghe Jianu-președinte A.Z.I.

„DOUĂ” CUVINTE DESPRE LANSAREA 
CĂRȚILOR

Părintele, în cartea „Aniversarea a-80-a” 
pune la dispoziția publicului larg, truda de o 
viață de călugăr, cît si pe cea de cărturar. 

Este o prezentare prin care fiecare dintre 
noi putem aprecia, ce înseamnă truda unei 
vieți monahale și de om de cultură, iar me-
sajul este unul cu pildă: - Vă predau acest 
filon de aur al muncii mele de o viață, să îl păstrați cu grijă și să-l 
transmiteți generațiilor voastre! 

Am extras citeva file  din continutul cărții si 
le-am adăugat acestui articol, tocmai să vă dau 
motive să călătoriți prin filele pline de interes 
(adăugat poze pe Facebook n.red.).

Dacă prima carte este cu caracter perso-
nal, a doua răspunde unor întrebări puse de 
generații privind „Bătălia de la Posada 1330”, 
subiect controversat, cu multe dezbateri pub-
lice, dar și ale istoricilor neamului,cu graba 
unora de a bate „țărușul” locului că acolo ar 
fi existat bătălia. Părintele a inceput de mult 
studierea de documente, a cercetat atît înscri-
suri cunoscute, cît și alte puncte de vedere, 
printr-o muncă asiduă si, iată că, a finalizat 
această carte cu trei sute de file, luptînd pen-
tru adevărul istoric și nicidecum pentru in-
terese de zonă sau publice.

Vă mărturisesc că  am citit și alte cărți pri-
vind „POSADA”, de departe, cartea părintelui 
îmbracă cu argumente solide și documente, 

locul concret asupra bătăliei.
Doresc să rețineți că sunt un consumator de carte și istorie, 

nimic mai mult, dar pot aprecia și constata diferențele față de 
realitățile istorice.  

Nu îmi propun să dezbat  din conținutul cărții, vă las pe 

d-voastră,  pe istorici, cercetători să despicați 
firul în patru.

Am pus la dispoziția cititorului, citeva file 
ale cărții, tocmai să creeze interes pentru a 
fi citită si comentată (valabil pe Facebook 
n.red.).  Totuși, fac mențiunea că la pagina 236 
- 237 - 238 și 239, veți găsi date despre schi-
tul „Sf. Mucenic Procopie”, ce face dovada și 
aduce ca argument puternic faptul că „Bătălia 
de la Posada” s-a consumat în Defileul Bistrița 
județul Vâlcea. 

Sunt convins, că se vor isca dezbateri pu-
blice, pro și contra, lucru bun pentru a stabili 
cursul istoriei reale și, de ce nu, și aprecierea 
trudei parintelui arhim. Veniamin Micle.

Poate de această dată se va reuși ca istoria 
reală să învingă alte interese privind locația 
„Bătăliei de la Posada”, iar generațiile viitoare 
să aibă la dispoziție acest adevăr. 

 Cred că suntem de acord cu toții și saturati de regimul comu-
nist ce timp de peste șaizeci de ani, ne-au  obligat să consumăm 
o istorie mincinoasă!!!.

ÎN NUMELE PĂRINTELUI 
ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE 

VĂ ADRESEZ INVITAȚIA:

Stimați credincioși, oameni de cultură, istorici, critici, intelec-
tuali, reprezentanți ai institutiilor-audiovizual și presa scrisă,  
vă invităm sîmbătă 06 iulie 2019,ora 9,00, la Mânăstirea Bistrița 
din localitatea Costești, jud.Vâlcea, unde va avea loc aniver- 
sarea părintelui arhimandrit și va avea loc lansarea acestor două 
cărți…

Părintele mulțumește tuturor acelora care l-au susținut în de-
mersul editorial…Doamne ajută!...Hristos s-a Înălțat

P.S. Am participat la mai multe dezbateri publice legate 
de subiectul „Bătălia de la Posada”, privind  locul desfășurării 
bataliei. De fiecare data, prin umilul meu cuvînt, am avertizat 
să nu grăbim rescrierea unei pagini din istorie, dintr-un interes 
trecător, dar cu repercusiuni asupra veridicității lui și să așteptăm 
si alte opinii argumentate, în baza unor documente, care nu au 
intrat într-o dezbatere a celor recomandați să o facă. Am supus 
atenției că va veni și ziua de 6-7 iulie 2019, când Arhim. Veniamin 
Micle își va lansa o carte document! 

Gheorghe JIANU

Posada este o marcă pe care limba 
română o semnifică. Ea este cuvântul 

care desemnează un loc de trecere mărginit 
de versanți abrupți. Sunt multe locuri comune 
în peisajul nostru numite posade, pripoare, 
trecători, porți etc. Dar puține dintre ele îşi 
iau blazonul unor eroisme neuitate. Memoria 
colectivă, tributară oralității, rezemată uneori 
pe urme cărora le-a pierdut semnificațiile, al-
teori pe legende şi mituri scrise târziu, conferă 
locurilor eroismele unor înfruntări care s-ar fi 
dus neapărat în preajma locurilor de baştină ale 
naratorilor.

Procesul de asumare afectivă a istoriei ca un 
bun comun, nutrind imunitatea şi legitimând 
moşia; dincolo de rigoarea academică impusă 
de formele carteziene, este unul firesc. 

Miorița, această creație exponențială a 
spiritului românesc, îşi are tot atâtea locuri de 
desfăşurare şi tot atâția eroi cât miile de va- 
riante identificate. Este firesc ca talantul să facă 
alți talanți, ca sămânța bună să rodească însutit 
şi ca eroismul să potențeze dârzenia şi erois-
mele viitoare. Într-un calcul, riguros privind 
şansele unei dispute, nu se va regăsi niciodată 

POSADA
puterea de sacrificiu şi jertfa necondiționată. 
Credem că spațiul românesc este un întins altar 
în care sacrificiile au fost nenumărate, pildui-
toare, ducând în eternitate o bucurie a trăirii 
dacilor şi o mândrie imperială romană. De aici 
nenumărații martiri şi sfinți, alături de beția 
eroismelor.

    În istoria noastră scrisă cu pretenția rigorii 
ştiințifice în mărturia materială, pipăibilă, sunt 
foarte multe întrebări cărora istoricii le-au dat 
şi încă mai polemizează pe răspunsuri, contra-
dictorii. Trăim o diversitate a variantelor, ipo-
tezelor cu grilele lor diferite de evaluare, pentru 
ca decantarea adevărului, omeneşte posibil, să 
se producă.    

Pierit-au dacii ? se întreba B.P. Haşdeu.
Cine sunt basarabii ? s-au întrebat mai toți 

istoricii.
O enigmă şi un miracol poporul român ?
Am căzut din cer ? se întreba Gh. I. Brătianu.
Negru Vodă, personaj real, sau legendă ?
Descălecatele românilor, cum ? și când? 

s-au întâmplat ?
Când? Unde? În ce context politic a avut loc 

bătălia de la Rovine?

Ştefan cel Mare, muşatinul - de ce? şi cel 
sfânt ?

Mihai Viteazul - aventurierul?, sau un sacri-
ficiu asumat ?

Nicolae Bălcescu - cât spirit național şi cât 
spirit european, masonic ?

Ion Antonescu, un destin românesc tragic 
şi demn, sau o victimă colaterală a redefinirii 
crimelor de război ?

Revoluția română, din 1989, o mişcare 
spontană, sau o urzeală apriorie ?

Sunt multe întrebările. Între ele: „Unde s-a dat 
bătălia de la Posada, din 1330?” La această în-
trebare răspunsurile sunt nenumărate: Giures-
cu, Conea, Iorga, Pandrea, Stoicescu, Moțoc, 
Pascu, Ciobotea, Rezachevici, Calafeteanu, Bu-
zatu, alături de alți istorici şi neistorici, au încer-
cat să argumenteze. Răspunsul nostru, în 2006, 
cu ocazia comemorării evenimentelor, este că 
Posada este la... Posada. Acea posadă din locali-
zarea fiecăruia, cu argumentele lui. Rezultatul 
evenimentului din 1330 a fost consolidarea unei 
întemeieri: Țara Românească şi întărirea biseri-
cii ortodoxe după această veritabilă cruciadă 
îndreptată împotriva... „schismaticilor”.

Memoria colectivă a dus evenimentul is-
toric real într-un spațiu al mitului, al legen-
dei cu mare putere de rezistență în memoria 
colectivă. Cum se pot oare face particularizări 
într-un spațiu de sacralitate în care fiecare are 
o proiecție mentală a tabuurilor ?

Pentru gustul cartezian, riguros, lăsăm aca-
demicienilor sarcina să se pronunțe, după du-
cerea la bun sfârşit a cercetărilor.

Vâlcenii cinstesc această „posadă” a tuturor 
la locul sfințit de vlădica Gherasim Cristea şi 
hotărât de autoritățile de putere ale Vâlcei şi 
Loviştei. O fac cu dragoste în numele tuturor 
românilor, cărora nu le contestă dreptul să facă 
acelaşi lucru, unde vor ei, în această frumoasă 
grădină a Maicii Domnului: România.

Sub acest semn al cinstirii trecutului, dar şi 
cu scrutarea viitorului s-a înscris masa rotundă, 
dedicată Posadei 1330 organizată în 10 Noiem-
brie, 2006 la Arhivele Statului, Filiala Județeană 
Vâlcea.

Mulțumim organizatorilor şi participanților, 
în numele Cercului de la Râmnic (RGMD)!

M. SPORIȘ

4 iunie/2019
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DOR DE EMINESCU...
Vasian MIRCESCU

C
u adevărat ,,Luceafărul”, nu numai al poeziei româneşti, ci al în-
tregii culturi şi al trăirii intense, Eminescu este aşa cum l-a denu-

mit filosoful Constantin Noica ,,Omul deplin al culturii române”.
Sufletul său pe care l-a depus pentru mulți ,,în palmă” a reverberat 

la toate aspectele vieții contemporane lui, la istoria de dinaintea sa, la 
iubirile trecute, prezente  şi viitoare, ,,cufundându-se-adeseori-în stele 
şi în nori şi-n ceruri nalte”. 

 Ştie ca nimeni altul să dea un curs şi discurs 
magnific limbii române, creînd astfel limbajul poetic 
românesc, fiind expresia cea mai înaltă a spiritului 
creator şi a geniului.

Arghezi l-a caracterizat ca fiind ,,Sfântul preacu-
rat al ghiersului românesc”, ,,dimensiunile lui 
trecând peste noi, sus şi peste văzduhuri” susținând 
chiar că Eminescu nu poate fi tradus nici măcar în 
româneşte.

El cutreieră însingurat, doar cu geniul său in-
egalabil de la idilele adolescentine, la iubirile ma-
ture pătimaşe, decepția în dragoste dându-i une-
ori înălțimea care-i lipsea, ajungând din lipsă de 
speranță, credință, mângâiere, prin accentele-i pro-
funde,  la dezamăgire, o dezamăgire, care, iată, a 
generat o capodoperă care se numeşte ,,Luceafărul” 
din care reiese cu pregnanță solitudinea geniu-
lui, fără noroc în dragoste, o dragoste care îi este 
străină geniului, aceasta fiind posibilă doar naturilor 
asemănătoare:  ,,Trăind în cercul vostru strâmt/  No-
rocul vă petrece/  Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor şi rece.”

În viziunea sa artistică nemaiîntâlnită a concentrat tot ce-a fost fru-
mos, sublim, înălțător, dând o valoare universală spațiului, timpului, is-
toriei.

Este, spun ,,este”, pentru că nu putem să vorbim despre el decât la 
prezent, acel prezent continuu din opera sa magnifică, geniul total: poet, 
dramaturg, filosof, jurnalist, chiar matematician (,,Egalitatea nu există 
decât în matematică”)...da, om de ştiință.

Îl doare dorința frustrată de a face bine, de a afirma valorile, de 
a îndepărta răul societății în care trăieşte, însă, contaminat fiind de 
deznădejde, lipsit de speranță:  ,,Nu spera  când vezi mişeii/ La izbândă 
făcând punte/ Te-or întrece nătărăii/ De ai fi cu stea în frunte”

Cât de contemporan ne este şi prin aceste versuri şi prin multe altele, 
chiar dacă şi-a dorit o ,,Dulce Românie” care, pare-se că niciodată n-a 
fost să fie!

Îşi justifică trăirile gânditorului, ale patriotului şi ale îndrăgostitului 
în nenumărate poezii, dar mai ales în clasicile-i ,,Scrisori”, ajungând să 

pogoare din sferele sale cele înalte în nimicnicia vieții de zi cu zi a trudi-
torului muritor de rând: „Iar în lumea asta mare, noi, copii ai lumii mici/  
Facem pe pământul nostru muşuroaie de furnici.”

Patriotismul  Eminescului e atotprezent în multe poezii, dar ,,Doi-
na” rămâne chintesența existențială a acestei laturi din complexitatea 
trăirilor eminesciene:  ,,De la Nistru pân’la Tisa/ Tot Românul plânsu-mi-
s-a/ Că nu mai poate străbate/  De atâta străinătate”.

De mic este un peregrin cutreierând păduri, ascultând izvoare cu 
apa ,,sunând încetişor”, legănarea codrului în dia-
log cu el: ,,Ce te legeni, codrule”, trăind  cu ardoare 
dorințele neîmplinite lângă ,,Lacul codrilor albastru”, 
văzându-şi ,,Crăiasa din poveşti” dând trestia-ntr-o 
parte şi adunând în ochii ei albaştri toate basmele 
lumii.

Este un romantic declarat, clasic, în ultima 
perioadă a vieții, dar pentru a ajunge la înălțimea 
cunoaşterii absolute, a trebuit să se cufunde în 
străfundurile suferinței, să dobândească experiența 
umană totală. 

Aceasta îl propulsează spre înalturi, spre trăirile 
de geniu, spre filosofia cunoaşterii, spre infinitul 
imuabil, precum Demiurgul spre ştiință: ,,Căci un-
de-ajunge nu-i hotar/  Nici ochi spre a cunoaşte/  
Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte./ 
/  Nu e nimic şi totul e/ O sete care-l soarbe/ E un 
adânc asemene/ Uitării celei oarbe”.

Am mai susținut şi nu mă dezic, Eminescu a in-
tuit, aş putea spune că a descoperit, transpunând în 
versuri, teoria relativității, a anilor-lumină, a infini-

tului:  ,,La steaua care-a răsărit/  E-o cale-atât de lungă/  Că mii de ani 
i-au trebuit/ Luminii să ne-ajungă./ /  Poate de mult s-a stins în drum/ 
În depărtări albastre/  Iar raza ei abia acum/ Lucii vederii noastre./ /  
Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a zărit/ 
Azi o vedem şi nu e.”

George Călinescu l-a rostit astfel: ,,Ape vor seca în albie şi peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate şi câte o stea se va vesteji în 
depărtări, până acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în 
țeava subțire a unui crin de tăria parfumurilor sale”.     

Ca jurnalist a punctat foarte multe aspecte, care se potrivesc de 
minune cu timpurile în care trăim: „Justiția subordonată politicului a 
devenit o ficțiune” 

„Trădătorii devin oameni mari şi respectați, bârfitorii de cafenele-
literatori, ignoranții şi proştii-administratori ai statului român”.

,,Națiunea noastră, neamul nevoii”.
Eminescu despre sine: ,,Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor 

cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar...” Amin!!!

VASIAN MIRCESCU
EMINESCU ,,100”

La susur de izvoare cu foşnet cristalin
La unduirea ierbii ce molcom se-mlădie
La nufărul cel galben cu colț de nimb divin
La şoapte moi de vânt ce uşurel adie...

La codrul crai trezit uşor din dormitare
La păsări somnoroase ce pleacă la culcare
Foşnind din aripioare ca-ntrun acord de liră
La toate aceste şi alte sufletu-ți nu se miră?

La stelele ce-n unde de-albastru lac privesc
Şi-ascund în ele taine, fior nepământesc
Luceafărul de seară cu raza-i aurie
Cel ce la mii de gânduri şi visuri te îmbie...
.......................................................................
Nu totul te încântă cu-al său farmec discret?
Dar peste toate-acestea-i un suflet de poet:

Cine-a redat simțirii acestei omeneşti
Vibrațiile fine la multele minuni?
La tot: ce-au fost şi sunt şi fi-vor pământeşti
Sau la chemări fantaste de-apuse alte lumi?
Şi cine înaintea-ți tot pulsul l-a simțit
Reverberând în suflet din tot ce-l înconjoară?
Şi sufletul cântându-l ca-n strune de vioară?
De-a pururi şi eternul Poetul-Geniu-Mit....

(Scrisă pe 15 iunie 1988) 

...STEA LOGOSTEA...

Stea logostea
Alături de-alte stele
Irizând din ea
Apărând din ele...

Hieratică ivire
Macrocosmos uman
Nebunatică simțire
Astru diafan

Coloana eternului infinită
Constelând licăriri siderale
Dragoate...de-a pururi ivită
Din vraja slovelor Tale...

La una sută ani de la trecerea în nemurire 
A inegalabilului nostru ,,Luceafăr”

15 iunie 1989

Ovidiu Cristian DINICĂ

Îndrăgostită de România şi oamenii săi, Elena Văcărescu va aduce importante servicii țării 
pe care a părăsit-o în urma unui exil hotărât de Carol I. Elena Văcărescu, urmaşă a fami-

liei Văcăreşti, este nepoata pe linie directă a lui Iancu Văcărescu („Familia din care scobor eu a 
fost familia de intelectuali cu deosebire a României de odinioară”; ... „Mama mea 
aparținea şi ea unei vechi familii de boieri - Falcoianii - prezenți în toate cronicele de 
altădată ale Valahiei”). 

S-a născut în 21 septembrie 1864 la Bucureşti. Copilăria şi anii adolescenței o 
apropie de locurile natale ale părinților, unde se bucură de farmecul lumii țărăneşti, 
care, mai târziu, va reprezenta unul din filonul scrierilor sale şi din care i se va dez-
volta iubirea de patrie. Tatăl său este Ion Văcărescu, fiul poetului Iancu Văcărescu, 
pe care A. Odobescu l-a numit „unul din cei mai demni părinți ai limbii şi ai poeziei 
noastre”. Ion Văcărescu a fost  ofițer în armata română, cadru al gărzii domneşti 
în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, participant, cu gradul de colonel, la Războiul de 
Independență din 1877, ministru plenipotențiar al României la Bruxelles şi Belgrad, 
pe timpul regelui Carol I. 

Astfel, Elena a beneficiat de o solidă educație formată atât la moşia părinților 
sub supravehgherea guvernantei particulare de origine engleză, dar şi în Franța, la Sorbona, unde  
a studiat literatura, filosofia, estetica, istoria, mitologia şi poetica. A debutat în 1886 cu volumul 
„Chants d’Aurore” [Cântecul zorilor], sub auspiciile poeziei romantice şi parnasiene, sub influența 
exercitată asupra sa de către Baudelaire şi Verlaine. Volumul elogiat de lumea culturală pariziană 
a fost distins la propunerea lui Leconte de Lisle, cu premiul Academiei Franceze. Marii scriitori 
francezi, ca Paul Bourger, Anatole France, Mistral, Marcel Proust, Paul Valery, Ana Brâncoveanu 
de Noailles, au avut cuvinte de apreciere la adresa sa.  Anul decisiv asupra evoluției vieții sale este 
1888 când a fost acceptată la curtea regală, fiindu-i apreciată atât educația şi frumusețea, cât şi 
originea familiei părinților săi. Regina Elisabeta, îndurerată de moartea unicei sale fiice, se apropie 
de sufletul Elenei pe care o recomandă principelui moştenitor Ferdinand. Idila dintre cei doi, Elena 
şi Ferdinand, are un destin amar. Elena va fi exilată din ordinul regelui Carol I la Paris în 1891, iar 

ELENA VĂCĂRESCU - AMBASADOARE A CULTURII ROMÂNE
Ferdinand  va suferi mult. După o scurtă perioadă îi este permisă întoarcerea în țară, în 1893, dar 
aici este considerată persoană non grata şi se hotăreşte definitiv să plece la Paris. 

În 1892 la editura SOCEC i-a apărut culegerea de folclor „Cântece populare româneşti” care 
cuprinde melodii culese de autoare în anii copilăriei. Culegerea a fost tradusă în limbi de circulație 
europeană. Presa literară din România, precum „Revista nouă”, dar şi „Revista modernă”, o include 

în lista marilor autori precum Ion Heliade Rădulescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, 
Alexandru Odobescu. Are ocazia să colaboreze cu puternice personalități culturale 
ale României la publicația „Foaia Ilustrată’’, care o apreciază şi o publică alături de 
Iulia Hasdeu. La revista „Țară nouă” este promovată constant, fiind remarcată de 
nume marcante ale literaturii române din acei ani: N. Titulescu, Al. Davila, D. Anghel, 
A. D. Xenopol ş. a. 

În capitala Franței, activitatea desfăşurată a fost încununată cu succese literare 
deosebite. Academia Franceză, în urma raportului ilustrului istoric Gaston Boisser, 
îi atribuie premiul Julien Fabre. Volumul „Cântece populare româneşti” a fost apre-
ciat în termeni laudativi, afirmându-se că nu există în lume o poezie populară mai 
frumoasă, mai profundă şi mai emoționantă [Auguste Dorghain] sau o poezie ce in-
clude în ea o Românie pastorală şi vitează [Ana Noailles].  La Paris apar următoarele 
sale volume de versuri „Sufletul Împăcat” (1896), „Luciri şi Flăcări” (1903) „Țara 

Dorului” (1908), „Din somn trezită” (1914), „Ïn aurul serii” (1927). În 1912 drama lirică în două 
acte, „Cobzarul”, pe muzica lui Gabrielle Ferrari, a fost prima operă cu subiect românesc cântată 
pe scena Operei din Paris. Cu poezia Străbunilor .... „Povara țării mele îmi place mult s-o cânt,/ 
Prin forța ei fierbinte şi dureroasă cresc/ Mă simt deplin asemeni bogatului pământ,/ În primăveri 
nu întârzii, în toamnă mă împlinesc...” răspunde peste ani testamentului literar lăsat moştenire de 
către ilustrul său înaintaş, Enăchiță Văcărescu: „Urmaşilor mei Văcăreşti!/ Las vouă moştenire:/ 
Creşterea limbei româneşti/ Ş-a patriei cinstire”. De asemenea, Elena Văcărescu s-a implicat şi în 
sprjinirea autorilor români. În prefața  volumului „Ecrivains Roumains Morceaux Choisis”, apărut 
în 1918, în traducerea lui Rea Ipcar, sunt promovați autori precum Ion Văcărescu, C. Negruzzi, D. 
Bolintineanu, Vasile Alecsandri, P. Ispirescu, I. Creangă, M. Eminescu, A. Vlahuță: „O carte mică 
pentru a da aripe unei mari idei”. (Continuare în pag. 11)



În toamna anului 1977 am ajuns de la Universitatea din 
Atena la Universitatea Catolică Pontificală din Louvain-la-

Neuve - Belgia, pentru al doilea doctorat. Aici, la Louvain, am lo-
cuit în ’’Casa teologilor’’ până în 1980. Și tot în ’’Casa teologilor’’ 
a locuit în anul universitar 1978-1979, printre alții, şi teologul  
cipriot Dr. Andreas Tillyrides. 

Andreas Tillyrides studiase la Paris între 1968-1972 la Insti-
tutul Teologic ortodox ’’Sfântul Serghie’’ și concomitent și la 
Collège de France și la Ecole pratique des Hautes Etudes, apoi 
urmase studii post-universitare de specializare în Istoria Bisericii 
la Universitatea din Oxford sub îndrumarea Profesorului Timothy 
Ware - cel care avea să primească Botezul ortodox și să devină 
ierarh, cu numele de Kallistos, al Patriarhiei Constantinopolului 
în Marea Britanie. 

La Universitatea din Oxford, Andreas Tillyrides și-a luat doc-
toratul în 1976, după care a plecat pentru o perioadă de timp 
la Academia teologică de la Moscova, spre aprofundarea limbii 
ruse și a cercetării Istoriei Bisericii Ortodoxe Ruse. Pentru ca în 
anul univesitar 1978-1979, Dr. Andreas Tillyrides să vină la Uni-
versitatea din Louvain - Belgia, atras de reputația profesorilor 
acesteia în domeniul Istoriei eccleziastice. 

De Andreas Tillyrides, cu care comunicam în greacă și în 
franceză, m-a legat, treptat, o strânsă prietenie, care ne-a dat 
posibilitatea abordării multor subiecte istorice și, mai ales, 
teologice, inclusiv a vieții Bisericilor Ortodoxe de atunci, cu 
precădere a celei din Rusia comunistă, unde și fusese, precum şi 
a celor din România şi Grecia. 

În timpul discuțiilor noastre teologul Tillyrides mă făcea 
părtaş frământărilor sale în a-şi alege calea universitară sau 
viața monahală. Până la urmă însă Dr. Andreas Tillyrides avea 
să decidă intrarea sa în monahism, în 1992, cu numele de Ma-
karios, din respectul ce-l purta, cu pietate chiar, Arhiepiscopului 
Makarios, cel care a fost Întîistătătorul Bisericii ortodoxe cipriote 
şi Preşedinte al Republicii Cipru. De altfel, la Louvain, Tillyrides 
mi-a dăruit, cu dedicație, un exemplar al unei cărți consacrată 
Arhiepiscopului Makarios scrisă de Dr. P. N. Vanezis, cu o prefață 
semnată de senatorul Edward Kennedy. Titlul cărții este ’’Ma-
karios: Life and Leadership’’ (’’Makarios: Viață și Conducere’’) şi 
a fost publicată la Londra în 1979.

Din Belgia, Dr. Tillyrides a plecat în Kenia, la Nairobi, ca pro-
fesor la Seminarul Teologic al Patriarhiei Alexandriei, de unde 
mi-a trimis câte un exemplar de la două studii ale sale: a) ’’An 
unpublished letter of Jeremias II, Patriarch of Constantinople.’’ 
(’’O scrisoare nepublicată a lui Ieremia al II-lea, Patriarh al Con-
stantinopolului’’). ’’Reprinted from Theologia’’, Athens 1980. 

DOI TEOLOGI ORTODOCȘI LA UNIVERSITATEA DIN LOUVAIN - BELGIA                                                             
ÎN ANUL UNIVERSITAR 1978-1979

Cu dedicația: ’’With the author’s compliments’’. A. T., 23/10/80 
(A se vedea vol. ’’Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu 
dedicații pe cărți și publicații dăruite. Editura MAGIC PRINT, 
2017, p. 302); b) ’’H Ρωσική Oρθόδοξος Eκκλησία καί η Κύπρος. 
(Aνασκόπησις των εκκλησιαστικων-πνευματικων σχέσεων’’. 
(’’Biserica Ortodoxă Rusă şi Cipru. Retrospectivă a legăturilor 
ecleziastice şi duhovniceşti’’). Extras din vol. XIII-XVI, nr. 1, 1984-
1987, al Centrului de Cercetare ştiințifică din Cipru, Levkosia, 
1988, p. 295-340. Iar exemplarul trimis conține şi dedicația: 
’’Στόν αγαπητόν π. Iωάννην, εκφραση φιλίας καί αγάπης’’. 
(’’Prea iubitului părinte Ioan, expresie a prieteniei şi prețuirii’’). 
Andreas, Nairobi, 20/10/88). (A se vedea, vol. ’’Omagiu Preotului 
Dr. Ioan Dură. ...’’, p. 303). 

La rândul meu, de la Bruxelles, i-am trimis Profesorului Dr. 
Andreas Tillyrides la Nairobi un exemplar al revistei ’’Mărturie 
ortodoxă’’ și anume numărul 12 din 1989. Odată revista primită, 
profesorul Tillyrides mi-a scris: ’’Minunata dumneavoastră 
’Mărturie Ortodoxă’ am primit-o și vă mulțumesc călduros. 
Mulțumirile mele. Este vorba de o tipăritură care face cinste 
Ortodoxiei în Occident. Cred că tipăritura aceasta înseamnă o 
muncă enormă, mai ales că provine doar de la o parohie și nu 
de la o instituție științifică. Mă rog din suflet ca Domnul să bine-
cuvinteze activitatea dv. și eforturile dumneavoastră’’ (trad. n. 
din limba greacă). Prof. Dr. Andreas Tillyrides - Seminarul Teo-
logic din Nairobi - Kenya, 29 iulie 1989’’ (A se vedea textul grec în 
revista, ’’Mărturie ortodoxă’’, nr. 13, 1990, p. 194).

Cu Andreas Tillyrides, după plecarea sa din Belgia, aveam  
să ne revedem după aproximativ zece ani, și anume în septem-
brie 1988, dar nu în Europa ci chiar în țară africană. Mai precis 
în Benin, în Porto Novo, la o întrunire teologică internațională 
desfășurată între 21 și 28 septembrie 1988 și în cadrul căreia  
subsemnatul a susținut referatul principal întitulat ’’The women 
in the life of the Orthodox Church. General considerations about 
her actual participation in it’’ (’’Femeia în viața Bisericii Orto-
doxe. Considerații generale cu privire la participarea ei actuală 
în aceasta’’). Iar la întrunirea teologică din Benin a participat  
și Profesorul Dr. Andreas Tillyrides, venit din Nairobi - Kenya.  
(A se vedea, Pr. Dr. Ioan Dură, Participări la întruniri teologice. 
1) La Porto Novo - Benin (Africa), 21-28 septembrie 1988, în re- 
vista ’’Mărturie ortodoxă’’, anul VIII, 1989, nr. 12, p. 135- 
137).

 După intrarea în monahism, monahul Makarios a fost hiro-
tonit ieromonah, apoi episcop de Riruta în cadrul Patriarhiei Ale-
xandriei. După care episcopul Makarios a fost înălțat la treapta 
de arhiepiscop de Zimbabwe, în 1998, apoi arhiepiscop de Nai-

ERATA
Regretăm că în Cultura vâlceană nr. 156, la pag 8 în articolul „Mărturii despre traducerea romanului Dieu à Paris…” semnat de Pr. Dr. Ioan DURĂ s-au strecurat două greșeli: a) la paragraful, „La 3 

mai 1963... strada Jean de auvais”, în loc de „auvais” trebuia: „Beauvais” b) la paragraful „Biserica Sfinții Arhangheli din Paris... abia în 200”, în loc de „200” trebuia: „2009” (Redacția)

        Pr. Dr. Ioan Dură și prof. Dr. Andreas Tillyrides la Porto Novo 
- Benin, sept. 1988. Cu precizarea că în septembrie 1988 avea să 
fie ultima mea întâlnire cu Andreas Tillyrides,  care peste câțiva 
ani îmbrăca haina monahală.

robi, în 2001, în cadrul aceleași patriarhii a Alexandriei. Pentru 
ca după câțiva ani episcopul Makarios să fie ridicat la treapta de 
mitropolit al Keniei până la 24 noiembrie 2015, iar de atunci și 
până în prezent, 2019, să fie numit Mitropolit de Nairobi, Iperti-
mos și Exarh al Keniei.                                                                                                         
Ca ierarh, Makarios se remarcă prin zelul său pastoral misionar 
ortodox în rândul locuitorilor Africii. Cunoscător al mai multor 
dialecte ale localnicilor, ierarhul Makarios a tradus texte liturgice 
în acestea și a hirotonit preoți și episcopi africani. Totodată, ierar- 
hul Makarios a acordat și acordă o mare preocupare pentru 
școala teologică ortodoxă din Nairobi și catehizarea celor veniți 
la Ortodoxie, precum și pentru înființarea de școli și dispensare 
medicale în localitățile credincioșilor.

Cert este că prin aleasa sa viețuire creștinească, scrisul său 
teologic și istoric și râvna sa misionară în rândul locuitorilor din 
Africa încununată cu rezultate binecuvântate, ierarhul Makarios 
(Andreas Tillyrides) a cinstit și cinstește cum se cuvine Biserica 
Ortodoxă universală.  

Pentru semnatarul acestor rânduri a fost o bucurie să-l 
cunoască pe Andreas Tillyrides, apoi să se împrietenească și să 
se prețuiască reciproc, iar, în prezent, să afle despre lucrarea 
misionară ortodoxă deosebită depusă de ierarhul Makarios pe 
continentul african.

Pr. Dr. Ioan DURĂ
Bruxelles, mai 2019+

Gheorghe PANTELIMON

De curând s-a împlinit o jumătate de
mileniu de la trecerea în eternitate 

a lui Leonardo da Vinci, o personalitate pluri-
valentă care a iluminat lumea Renaşterii – o 
mişcare europeană care s-a dezvoltat în Evul 
Mediu târziu şi a resuscitat interesul pentru 
învățăturile şi valorile clasice, în Italia şi ulterior 
şi în restul Europei Centrale şi de Vest, începând 
cu sfârşitul secolului al XIII-lea, până la începu-
tul secolului al XVII-lea. Acesta a întruchipat, în 

mod strălucit, idealurile umaniste ale Renaşterii, 
fiind considerat părinte al Renaşterii propriu-
zise, cel mai vestit artist al epocii. A fost un ge- 
niu polivalent, un gânditor revoluționar de mar-
că, un personaj neconvențional şi în acelaşi timp 

un om ciudat, adesea crud, un ghem de contra-
dicții şi conflicte. Felul lui de a fi era întru totul neo- 
bişnuit, iar acest lucru, după părerea autorilor 
ce i-au cercetat viața şi opera, l-a făcut unic. 

Despre Da Vinci s-au scris sute de cărți. În 
2019 a apărut la Editura Litera din Bucureşti, 

LEONARDO DA VINCI - UN GENIU AL RENAŞTERII
volumul scriitorului britanic Michael White 
(1959-2018) „Leonardo da Vinci. Biografia unui 
geniu”, care ne oferă o perspectivă cu totul 
nouă asupra activității acestui om universal al 
Renaşterii, care rămâne unul dintre puținele ge-
nii ale istoriei. Sunt detaliate aspecte mai puțin 
cunoscute din viața sa şi analizate preocupările 
sale ştiințifice, de la arhitectură, anatomie, in-
ginerie militară şi civilă, la optică şi astronomie 
şi se evidențiază nu numai geniul său artis-
tic ci şi geniul său de înventator, fiindcă a fost 
în mod incontestabil un geniu. Este o operă 
valoroasă, riguroasă, de prezentare a biografiei 
şi contribuțiilor sale în trei domenii principale - 
artă, inginerie şi ştiință - fiind considerat primul 
om de ştiință, dar nu singura personalitate 
multilaterală a epocii. Leonardo a întruchipat, 
cu totul excepțional, două talente, de artist şi 
de savant, cu lucrări uimitoare. Se apreciază 
că, „într-o manieră actuală White a reuşit o 
încântătoare operă de prezentare a lui Leo- 
nardo sa Vinci şi a epocii sale”. 

Având ca sursă principală de documentare 

volumul lui Michael White ne propunem să 
prezentăm unele date semnificative din această 
carte biografică remarcabilă despre Leonardo, 
care a fost pictor, desenator, sculptor, arhitect 
desăvârşit şi inginer ilustru. A făcut descoperiri 
uluitoare în studii de optică, mecanică, anato-
mie, geologie, asupra naturii etc., fapt ce i-a per-
mis să exceleze deopotrivă în ştiință şi în artă.  A 
avut 13000 de pagini de însemnări, dar multe 
s-au pierdut sau au fost distruse, în care a abor-
dat o gamă inimaginabilă de subiecte. Manu-
scrisele sale, modelele de lemn şi de metal, 
tablourile, reprezintă un tezaur neprețuit, care 
i-a asigurat reputația în secolele următoare. În 
timpul vieții s-a bucurat de o faimă neasemuită, 
trecută prin filtrul criticii de artă, care a rămas 
neatinsă până astăzi şi care s-a datorat dorinței 
sale neobosite de cunoaştere.

S-a născut, pe 15 aprilie 1452, lângă Vinci, 
la Anchiano în Italia şi s-a stins din viață pe 23 
aprilie/2 mai 1519, în Franța. Tatăl său, notar 
şi moşier florentin, intrat în rândurile burghe-
ziei, a avut o legătură cu o fiică de țărani, Cate- 

rina, care i-a dăruit un copil nelegitim, Leonar- 
do. Ea s-a căsătorit la scurtă vreme cu un 
cărămidar din satul vecin. Leonardo a avut o 
copilărie nefericită, petrecută în cea mai mare 
parte în izolare rurală. Durerea din copilărie 
a fost profundă şi nu l-a părăsit toată viața. A 
frecventat şcoala din sat şi a învățat să scrie şi 
să citească în familie. A fost lipsit de o educație 
universitară oficială, ulterior devenind autodi-
dact. Nu a fost niciodată un bun lingvist, nu a 
învățat temeinic latina decât mult mai târziu, 
pe cont propriu, când avea vârsta de 35 de ani. 

Atuu-rile sale au fost mintea sublimă şi 
inteligența sclipitoare, puterea neobişnuită de 
observație şi măiestria de desenator. Dintre 
toate simțurile prețuia cel mai mult vederea; să 
ştii să vezi a fost marea temă a studiilor sale.

Şi-a manifestat de timpuriu înclinațiile ar-
tistice. În 1465-1466 a intrat ucenic în atelierul 
marelui şi renumitului artist florentin Andrea 
del Verrocchio, care a fost impresionat de 
lucrările lui, unde a învățat pictura, sculptura şi 
artele mecanice. (Continuare în pag. 10)
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Victoria STOLOJANU-MUNTEANU

Dintotdeauna am vrut să descos o realitate: cum poate 
timpul să stea în loc în ceea ce înseamnă paradigma 

tradițională „categoria celuilalt”, categorie originală, catego-
ria alterității, înscrisă în codul genetic al umanității? Și totuși 
cum răzbat din aceste mici sau grele lupte unii indivizi ce 
rămân neconfiscați de istoria mare și își impun micile isto-
rii personale? Ce au ei în comun? Ce au în comun Arghezi, cu 
Brâncuși, cu Popescu-Voitești, dar și cu contemporanul nostru 
Constantin Zărnescu? Înțelegeam că biografiile sunt rezervate 
personalităților de calibru din toate domeniile culturii, artei, 
științei, oameni  necaptivi ai contingentului.

Alteritatea și răul social

Indivizii superiori nu pot sta într-un con de umbră orice trata-
mente ar aplica asupra lor contingentul. Arghezi a făcut pușcărie 
și a fost un an în Lagărul de la Tg. Jiu (1943).

Pentru a-și împlini menirea, Brâncuși a mers pe jos în drumul 
său până la Paris (1903).

Popescu – Voitești, deja cercetător renumit și mare om de 
știință, a trecut prin trei războaie, în primele două, ca participant 
activ în grad de ofițer, iar în timpul celui de-al treilea a și murit (4 
octombrie 1944).  

Lui Constantin Zărnescu (prozator, dramaturg și publicist) al-
terarea auzului și revenitele probleme din adolescență nu i-au 
fost piedici pentru afirmarea valorii. Deloc.

Cum să-și dezvolte omenirea competențele în ceea ce 
privește respingerea comportamentului antisemeni și cum să 
facă promovarea drepturilor omului? Cum să antrenăm locuri-
le de muncă de răspundere în folosirea pentru rezolvarea pro-
blemelor alterității a unor metode creative și colaborative de 
predare a istoriei Holocaustului, altor genocide și a drepturilor 
omului pentru a ajunge să integrăm diferența?

Oare niciodată omenirea nu va putea integra diferența și 
vom merge astfel la nesfârșit, cum citeam undeva: omul diferit a 
fost reprezentat pentru greco-romanii educați de barbar, pentru 
naționaliști - străinul, pentru suveran - vasalul, pentru alb - ne-
grul sau galbenul, pentru creștini - evreul, pentru oamenii proști 
- deșteptul, geniul și eruditul pe care îl tratează ca pe un bolnav 
și așteaptă ca boala să-i treacă. 

Nu i-a trecut și nu îi va trece nici domnului 
Constantin Zărnescu, marele absent al festivalu-
lui „Rotonda Plopilor Aprinși” de la Vâlcea. Nici 
genialitatea și felicitări maestre, nici boala și nu 
înțeleg de ce soluția problemelor urechii întâr-
zie să apară. Boala a fost și cauza absenței de la 
manifestările din Vâlcea: pierderi de oxigen în 
timp ce a scris o carte, cuvinte care nu se mai le-
gau între ele și aduceau spaime.

Alteritatea și binele social

Dar faptul că omenirea nu va putea integra diferența este 
și un lucru bun. Spuneam la începutul articolului de paradigma 
tradițională „categoria celuilalt”, categorie originală, catego-
ria alterității, înscrisă în codul genetic al umanității, de faptul 
că totuși răzbat din mici sau grele lupte unii indivizi ce rămân 
neconfiscați de istoria mare. Aceștia  își impun micile istorii per-
sonale și sunt faruri călăuzitoare și pentru ceilalți. Ei nu fac acest 
lucru din veleitarism ci au vocație, elan, entuziasm creator.

Arghezi mi-a fost far călăuzitor pentru romanul „O altă 
lumină lină”, și este o replică, optimistă, mesianică, la meditația 
argheziană, dată de eternul sacrificiu matern, și pentru romanul 
„Răsfățatul” motto-ul mi-a fost inspirat de  Tudor Arghezi cu a sa 
„Ars poetica”. 

Brâncuși m-a inspirat. 
Bine social s-a numit și „ocrotirea” lui Arghezi în lagăr sau 

răsfăț a fost  chemarea lui Henri Coandă în țară  când s-a aflat că 
se vrea moartea lui? Dacă-i așa tot răul a fost spre bine deci bine 
că a fost Arghezi în lagăr și Eminescu la spitalul de nebuni!

Cine sau ce a dat acestor indivizi 
neconfiscați de istoria mare puterea de 

a-și impune micile istorii personale?

Diferiți, diferiți dar totuși, cu ce sunt aceștia 
asemănători? Ce-i adună? Ce-i apropie? Vocație, 
elan, entuziasm creator, dar și reticențe personale.

Pe primii trei îi adună apele și mai mult, pie-
trele. Și Constantin Zărnescu iubește piatra, altfel 
cum publica opt ediții din Aforismele lui Brâncuși 
și cum găzduia în fața casei din Cluj-Napoca o 
expoziție de sculpturi din piatră, sculpturi printre 
zorele albastre. Știu de la mama să îngrijesc zorele! 
Unele sculpturi sunt dăruite, altele achiziționate. 
Piatra Gorjului e vrajă iar munca lor a învins. Și lati-
nii tot așa spuneau: „Labor omia vincit improbus”. Au mers toți în 
continuare pe calea muncii și a iubirii de darurile lui Dumnezeu.

În ceea ce privește Gorjul, denumiri de locuri ca: Piatra 
Cătanei, Parâng și Mândra‚ Ușile lui Traian, Muntele Bărbat, 
La Bordeie, La Țeapă, Priporul Grecului, Cula Turcului și Borde-
iul Turcului, Piatra Tăiată, Piatra Tătarului, Piatra Argelii, Piatra 
Înlănțuită, Piatra Aninată, Piatra Coptorită, Piatra de la Dâlma 
Corbului, Pietriceaua Munte, Piatra Corbului, Piatra Veverița 
și sunt doar câteva toponime geografice ce ne îndreptățesc să 
considerăm toponimele drept dovezi implacabile ale structurii 
petrografice a actualului teritoriu al județului Gorj - piatră.

Dacă te-a vrăjit odată imaginea muntelui și a pietrei  ești 
om imun la vrăji toată viața. Și dacă această vrajă a avut loc în 
copilărie vorbești cu piatra muntelui și-o faci prietenă și-o faci 
iubită, și-i cânți, și cânți despre ea prin lume, depinde ce ți-a cân-
tat mama la scaldă! 

În același an, 1876, se nășteau, cu munții de piatră ai Gorjului 
în priviri, doi băieți, unul în Hobița și unul în Voitești, pe unul îl 
chema Constantin și pe celălalt Ion.

Ion Popescu-Voitești, ofițerul savant, marele geolog gor-
jean mobilizat în Primul Război Mondial de Institutul Geologic 
și însărcinat cu studii geologice pentru cercetarea cerută de 
aprovizionarea armatei cu petrol (în regiunea petroliferă de la 
Solonț și  Moinești a determinat sporirea producției zilnice de 
petrol cu zece vagoane) și sare (a descoperit pentru trebuințele 
armatei române, masivul de sare de la Sărata-Bacău) în vederea 

intensificării producției de petrol   și sare după 
Războiul Reîntregirii, a avut activitate științifică 
geologică „privind zonele istorice ale țării” dar 
mai ales a pus bazele organizării unui serviciu 
geologic al armatei, fiind folosit datorită pres-
tigiului său în favoarea bunei organizări a armatei 
române și în timpul celei de-a doua conflagrații 
mondiale.

Dacă și Miracolul iubirii i-a atins, au devenit 
oameni ce au prins să vadă cu sufletul și mustesc 
de iubire de oameni și iubire de pietre. 

Idolul celor doi copii a fost piatra. Piatra cea 
cântată de Dumitru Dănău în cartea: „De la Piatra 

de hotar din neolitic la Piatra de hotar a lui Constantin Brâncuși” și 
după... „Hotărnicire, piatra de hotar! Temelie, piatra de temelie! 
Piatra de râu, Pridvorul cu coloane sculptate în piatră de Viștea, 
Biserica ce prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nicolae are fundația din 
piatră de calcar”. Tare ca piatra! precum în „Sorcova, vesela”.

                                                              

„În căutarea unui nou orizont” Brâncuși l-a găsit. „Căutând 
pomul lăudat” Brâncuși l-a găsit.

Arghezi cântă piatra? Ce spune el despre piatra Gorjului? 
Spune că Județul Gorj este cel mai sărac și pietros județ din 
regiune, cu țărani primitivi și un folclor admirabil. Și mai scrie 
povestea „Piatra pițigoiului” și poezia „Pe o piatră” din volumul 
„Abecedar”.

    La facultatea pe care am absolvit-o, profesorul de informatică 
din anul I , aflând că sunt din Gorj mi-a spus: „Gorjeanco, să înveți 
bine că voi, gorjenii sunteți săraci. La voi totul e piatră”. 

Toate ar fi bune de-ar fi pace. 
Vasile Ponea spune că pe planeta noastră nu mai avem ne-

voie de eroi: Răstoarnă-se cerul/ Potop peste noi/ Ca viitorul/ Să 
n-aibă eroi!

    În ceea ce privește eminențele cenușii, acestea nu trebuie 
tratate de societate cu hoți de idei, cu domolitori de exces de zel, 
cu pușcării, lagăre, expatrieri, războaie. Asta pentru ca societatea 
să nu fie nevoită apoi să vorbească de neantizare și gol. Așa este, 
biografiile sunt rezervate personalităților de calibru, necaptivi 
ai contingentului și care nu pot sta într-un con de umbră orice 
tratamente ar aplica asupra lor contingentul. Brâncuși manifes-
ta o teamă că arta ar putea să dispară în vremuri de război și 
de atunci a ținut o evidență fotografică a tuturor operelor sale. 
Războiului i-a dăruit „Calea eroilor” din Tg. Jiu ... .

Și acum numai Constantin Zărnescu

Pentru că Salonul National de Literatura si Arta ,,Rotonda Plo-
pilor Aprinși, ajuns la ediția a IX-a și Festivalul Cărții la Râmnic, 
ediția a VI-a, evenimente mari, s-au încheiat și au generat fluvii 
și efluvii de creativitate, și în mine, și eu nu mi-am atins o țintă, 
aceea de a-l cunoaște pe Constantin Zărnescu, am purces la Cluj 
să-l cunosc în acest „bate fierul cât e cald” de mai! 

    Vine „Ziua zilelor” și … Domnul Zărnescu spune că plouă, eu 
văd mai soare ca întotdeauna:

- Sunt prieten cu gorjeni din mai multe generații. Gor-
jul s-a ridicat numai prin patriotism iar Tg. Jiu era fruntaș prin 
numărul absolvenților de școli militare. Cum e climatul literar la 
dumneavoastră, în Gorj?

- Ne confruntăm cu un dispreț amatoristic din partea celor ce 
conduc cultura.

- Este multă muncă să scrii cărți dar nu așteptați răsplata! Ați 
iubit în secret literatura. Ați fost fericită. Să nu uitați sfatul lui 
Blaga: să nu scoatem cărți vara! Să ne lansăm cărțile când se pun 
semințele în mai și să le mai arătăm tocmai de „Ziua Recoltei”! La 
noi, în Vâlcea, avem un grup de semidocți cu studii în Rusia, unii 
ca „dacologi” fac o reală schismă între intelectuali!

Îi prezint cărțile mele și alege „Legendele”.
- Sunt publicate acum aproape 15 ani!
- Corespund și începuturilor mele într-ale scrisului… căutări 

ale drumului propriu printre legende și mituri, dar și temelor ma-
jore dezbătute de om încă din vechime. Românul e specialist la a 
pune sămânța în pământ și a crește copii.

- Ce ați scris în acest sens?
- Rămânem la „Iocasta”, carte-martir cu peste 1000 recen-

zii. E o carte despre mame. Practic teatrul a fost jucat de cei din 
Târgu-Mureș. Tu ce scrii?

- O carte despre Păuliș.
- Nu depăși 150 de pagini pentru a putea fi citită! Promovează-l 

în revistele vâlcene dar și la Petroșani, în „Banchetul”!
- Spuneți-mi și mie câteva cuvinte de sfârșit!
- Există un Dumnezeu al memoriei și al muncii. Când nu te 

aștepți urcă într-o celebritate europeană nume românești!
- Cum zicea Gabriel Chifu despre „peștele cel mare”, mai 

mare decât râul?
- Există o presiune a civilizației... 
- Dar o mai resimtiti ...,,la multi ani pentru cei 70 de ani!  

ÎN ATELIERUL LUI CONSTANTIN ZĂRNESCU LA 70 DE ANI SAU 
ARGHEZI, BRÂNCUȘI, POPESCU-VOITEȘTI, CATEGORIA ALTERITĂȚII 

ȘI PIATRA GORJULUI



O EMINENTĂ FIICĂ A RÂMNICULUI: ELENA GEORGESCU
de 1944 din teritoriile ocupate de Armata Roșie și cedate URSS. 

   E. G.   - …Doamna Săndulescu Valeria, doamna Bădescu 
Maria-care mi-a fost și diriginte și care mi-a spus:  - Tu să te 
faci profesoară, pentru că tu ești blândă, tu ai 
răbdare, îți plac copiii… doamna A Babii am 
avut-o profesoară, doamna Iliescu-era direc-
toare pe vremea aceea, poate ați cunoscut-o! 
doamna Lucescu și doamna Zinelli; aici, în acest 
apartament a locuit doamna Zinelli! Când a mu-
rit domnul Zinelli, băiatul a luat-o pe doamna 
la București și când a murit aceasta, băiatul a 
pus apartamentul acesta la vânzare…și noi l-am 
cumpărat. Noi doream să ne mutăm la Râm-
nic-profesorul a iubit enorm Râmnicu Vâlcea 
dintotdeauna-șI când s-a ivit ocazia ne-am mu-
tat….După terminarea liceului am plecat la Fa-
cultate, în 1956, și am terminat, după cinci ani, 
în 1961. Facultatea de Istorie. Titu a făcut prima 
dată, când a intrat, Istorie – Geografie, apoi Is-
torie pură. Și la Universitate am avut profesori 
deosebiți, pe dl Ionescu, pe dl Berciu, Gh Ștefan, 
dl. Sacerdoțeanu-am avut 9 (nouă) la dânsul, pe 
Dumitru Tudor, un profesor la care am ținut foar- 
te mult, l-am cunoscut când săpa la Sucidava; 
profesorul Condurache, Vlăduțiu-din cauza căruia, în anul I, mă 
hotărâsem să fac Etnografie-visuri, destinul este mai puternic, 
… nu am fost studenta profesorului, aș fi știut mai multă carte, 
poate, el a început să predea la Istorie din 1963. Ca profesor la 
Universitate pe Titus l-a adus Teodor Butnariu, decanul Facultății 
de Filosofie; acesta l-a înrâurit foarte mult pe Titus Georgescu  
în cercetare, în Mișcare…pentru că era și autorul cărții „Intelec-
tualii antifasciști în publicistica românească”, unde l-a pus și pe 
Pandrea, despre care am scris și eu; Teodor Butnariu, prin care 
a și cunoscut multe personalități în domeniu. Am fost colegă 

de facultate cu Botoran, Costică Botoran de la Măciuca, Aurică 
Simion, colegi foarete buni-deștepți…Practica, cea din anul V, 
ultima, am făcut-o cu un grup de colegi laArhivele Statului. Lo-
cuiam lângă Moara Asan, la fratele tatălui. Din păcate, deși sunt 
foarte punctuală, s-a întâmplat să fie o barieră și am întârziat. 
Profesorul ieșea deja cu colegii mei din an, lângă Cișmigiu, eu am 
început să plâng…Profesorul m-a mângâiat pe cap și mi-a spus:  
- Ciobănițo, nu plânge, te duci la Institutul de Istorie că ei te 

primesc acolo, le spui că te-am 

trimis eu. Am ajuns acolo, am 
dat de o altă grupă, colegi cu 
mine, așteptau să intre la secre-
tarul științific, care era Titus 
Georgescu. Am intrat și ne-a 
repartizat pe secții: Interbelic, 
Relații Internaționale etc. Ne-a 
cerut să facem fișe, de exem-
plu, despre presa democratică, 
despre autorii ei, și din când 
în când ne duceam la dânsul 
să îi arătăm ce făceam…să ne 
corecteze! Douăzeci de ani, 
douăzeci și doi, noi nu știam 

ce se întâmpla atunci. Anii șaizeci și unu, șaizeci și doi, noi nu 
știam că ei, un grup de profesori doreau să schimbe compoziția 
Institutului: unii erau căsătoriți cu rusoaice alții veniți, în sfârșit, 
cu școli de trei luni…Titus dorea să pună oameni noi, profesori, 
cu școli complete, Facultăți ca lumea, profesori cunoscători de 
limbi străine, de circulație, și ne-a făcut practică prelungită, care 
să fie și stagiatură, ca să ne retină în Facultate. Deci, în toamna 
anului șaizeci l-am cunoscut pe Titus Georgescu, în anul V. În 1 
decembrie 1961 m-a chemat să vadă fișele… Le-a văzut, și când 
eram cu mâna pe clanță să plec, m-a oprit și m-a întrebat:  - Ce  
faci diseară? Uite, eu am două bilete la teatru, la „Sf Ioana”, la 

Bulandra, jos, prietena mea nu poate să vină și dacă dorești te in-
vit la teatru!...începuse să mă ia în obiectiv. Era prima data când 
mă băga în seamă…Era deja despărțit, în sfârșit…se luptase vreo 

trei ani ca să ia copiii. De 1 Martie eram în bi-
rou cu Georgeta Penelea, Filitti după căsătorie, 
și găsesc pe birou un mărțișor și un Tratat de 
Istoria României, cartea maro, apărut de mult, 
l-a care a lucrat și el. În sfârșit, mi-am dat statul, 
aflasem că are copii și-mi părea rău…miloasă așa 
cum sunt de felul meu, domnule ce ghinion, ce 
om așa mare, important, ce activitate are, să nu 
aibă noroc de o căsnicie; vezi, eu condamn fe-
meile care au copii și nu au grijă de ei, domnule, 
ai copii, îți dă Dumnezeu, apoi du-i, dacă e un 
om afurisit! Din 1954, 1955,  venea la Olănești, 
făcuse o hepatită pe care doctorul Lupu nu i-o 
vedea cu ochi buni. Făcuse și aici multe legături, 
era bolnav de curiozitate, știa orașul mai bine 
decât mine, pe dealurile ăstea umbla…Într-una 
din zile mi-a spus că vrea să vadă și el familia 
mea”…A venit, s-a așezat pe pat, ai mei, amân-
doi, erau în picioare și se uitau la el, și el a zis:  
- „Am venit să vă iau fata!”, și în 06 octombrie 
1961 ne-am căsătorit. Am început apoi servi- 

ciul, la Institut, ne-a ținut pe toți la Institut; pe Botoran, pe 
Aurică…Pentru că nu era voie prin legislație, soț, soție în același 
loc de muncă a rugat-o pe directoarea de la Muzeul de Istorie al 
P.C.R. - așa se chema atunci - să mă ia la dânsa, ca să fiu aproape 
de el. Așa am ajuns din cercetare în muzeografie…Am avut și ore 
în învățământ, dar nu am funcționat, așa, non stop…Am avut 
ore la niște școli, am ținut niște cursuri la Politehnică…până m-a 
descoperit Walter Roman, care, când a aflat că sunt nevasta lui 
Titus Georgescu, mi-a spus: „A venit profesoara”, ailaltă, care tre-
buia să ocupe postul!!!...și gata cu orele la Politehnică!

P.C.  - L-ați cunoscut pe Walter Roman?
E.G. - Nu, în mod special, am auzit de el. Nici nu mi-ar fi făcut 

plăcere să-l cunosc, pentru că l-a și chinuit pe Titus, șase ani l-a 
ținut pe Titus cu cartea „Iorga împotriva hitlerismului”, și a intitu-
lat-o așa tocmai ca să apară! I-a zis Walter Roman:  - „Ce, Georges-
cule, altă temă nu ai găsit?” Walter era șeful Editurii Politice, și 
o conducea cu Voitec, cu Răutu…ei o dirijau!...cu Chișinevschi. Ei 
dirijau toată propaganda și Institutul ținea de ei! Așa am ajuns 
la muzeu și de acolo am ieșit și la pensie. Am lucrat la Muzeu 
din 1961 până în 1990! A fost un decret de pensionare pentru 
cine avea cincizeci de ani și vechime treizeci! Eu aveam treizeci 
și doi. În 1999 am venit la Râmnicu Vâlcea! Din clipa aceea l-am 
ajutat pe el în activitate…mi-a cumpărat mașină de scris și i-am 
tehnoredactat materialele…După aceea am învățat să mânuiesc 
calculatorul și i-am tehnoredactat ultimile două cărți!

P.C. - Ați avut copii cu Titus Georgescu?
E.G.  - Nu, n-am avut; copiii săi aveau șase ani jumătate, când 

m-am căsătorit cu el. Pe zece mai 1961, eram în birou cu Filitti, 
iar Titus a deschis ușa și m-a chemat în biroul său:  - „Tovarășă 
Ciobanu veniți în biroul meu”!...și acolo i-am cunoscut copiii. 
Erau gemeni, doi, stăteau de o parte și alta a mesei de ședință 
din biroul său…M-am dus în birou meu și am adus un platou cu 
prăjituri aduse de la părinții mei, de la Râmnic, și i-am servit. 
Atunci i-am cunoscut. Practic, profesorul mă testa în ce raporturi 
mă voi afla cu cei doi copii ai săi! Atunci îi câștigase, și de ei se 
ocupau socrii mei. Fiindcă m-ați întrebat de activitatea mea de 
la muzeu, trebuie să vă spun, că aici am avut o activitate foarte 
bogată, privind activitatea specifică muzeului, care nu te scoate 
în față, dar în care ai și foarte multe satisfacții…Așa și trebuia să 
fie, Titus era foarte important pentru țara aceasta, pentru tim-
pul său, eu am înțeles asta și m-am comportat ca atere, căutând 
numai să-l ajut și niciodată să profit de renumele său…Am par-
ticipat și la multe simpozioane, participări la sesiuni științifice în 
țară și în străinătate: Polonia, Ger-
mania-R.D.G., China. În China am 
organizat o expoziție, de unde am 
adus multe materiale pe care acum 
mă gândesc să le donez Liceului La-
hovari care are o catedră, nouă, de 
limba chineză! Desigur, ca material 
didactic.

P.C.  - Să dezvoltăm puțin această 
relație cu China, pe care România a 
avut-o benefic înainte de 1989…

E.G.  - Să știți că sunt niște oameni 
extraordinari…Noi am mai mediat 

P. CICHIRDAN

Într-o zi din luna martie stăteam de vorbă cu domnul Gheor-
ghe Dumitrașcu, secretarul general al Forumului, depănam 

amintiri și deodată îmi spune:  - Știți, mâine doamna Georgescu îm- 
plinește optzeci de ani!  - Cât?  îi spun, doamna împlinește optzeci 
de ani? Nu-mi vine să cred!...atât de finuță și coerentă, și inteli-
gentă, vă dau cuvântul, nu credeam că este  la o vârstă atât de ono- 
rabilă, dar înaintată… - Ar fi bine să-i luați un interviu! Nu o să vi-l 
dea ușor, îl divinizează pe Titus Georgrescu așa cum nu cred că o fe- 
meie a făcut vreodată pentru bărbatul ei…Deși are multe merite 
personale, în plus este foarte modestă, continuă Gh Dumitrașcu. 

   A doua zi am fost glonț la doamna Georgescu acasă, i-am 
făcut o surpriză cu buchetul de flori, trandafiri roșii, și m-a primit 
emoționată, dar ezitantă în legătură cu interviul… --Doamnă, mă 
interesează realități vâlcene dinainte de 1959, când am deschis 
eu bine ochii, eu apreciez enorm Râmnicul dinainte de această da- 
tă și consider că pe harta României puține sunt localitățile cu o isto- 
rie mai măreață! Sunteți mai mica decât sora mea de la Timișoa- 
ra dar ați urmat întrucâtva școlile de ea urmate poate ați avut prie- 
teni comuni, numai că ea a venit aici în 1944 și îmi lipsesc atâtea 
date despre acest oraș de piatră, astăzi, un anonim oraș de car-
ton datorită nesincerității unor venetici instalați aici după 1968… 

   Elena Georgescu:  - M-am născut pe 17 martie 1939. Nașa 
mea mi-a dat numele Elena. Elena Ciobanu mă chema…Părinții 
se numeau Ion și Maria, mama era de aici,  tata din Stangăceaua-
Mehedinți. Toată lumea mi-a spus și Ileana că nașa avea o fată pe 
care o chema Ileana, de unde și diferitele semnături…Părinții s-au 
căsătorit în 1938, tatăl meu fiind prieten cu un frate al mamei… 
Mă simt onorată că vreți să scrieți despre mine, dar nu am făcut 
nimic deosebit. Da, dacă țineți morțiș vă spun câte ceva despre 
mine o fac doar din dorința de a reânvia în cunoștința publicului 
a câtorva dateși realități despre Râmnic. Astfel, în curtea Biseri-
cii Toți Sfânții am urmat Grădinița nr. 1; primul preot pe care eu 
l-am conștientizat a fost părintele Ionescu-Cheia…copiii dânsului 
au stat aici lângă mine în vila umătoare. 

   Petre Cichirdan:   - Este interesant că în Râmnicu Vâlcea, de-a 
lungul timpului,  oamenii s-au ținut unii lângă alții, așa cum s-au 
născut și au copilărit și, iată, după aproape un secol sunt încă unii 
lângă alții…nu vi se pare interesant? Și noi, în „Versail” (cartierul 
Nord-Cetățuie) stăm unii lângă alții așa cum ne știm, din 1944 
încoace…Administrația Orașului a dus o politică interesantă, în 
marea demolare a anilor șaptezeci-optzeci, localnicii au primit 
locuință la bloc în același loc, unde au avut domiciliul. Deși au 
primit bani pentru casele demolate, chiar atunci, vâlcenii nu s-au 
lăsat amăgiți și nu s-au mișcat din locul lor! Bravo lor!

   E. G.  - Când mi-a rupt turta, mi-a spus mama, eu am pus 
mâna pe carte, și eu spun acum, râzând, dacă știam ce timpuri 
vin, puneam și eu mâna pe bani, pe aur pe altceva…Și mi-a plăcut 
cartea, cartea pentru mine a devenit un cult! și prin carte în sine, 
dar și pentru cei care au dăruit prin carte lumină, autorii ei…Școala 
primară am urmat-o la „Tache Ionescu”, unde este acum Școala 
Generală Nr 1 și bustul lui Tache Ionescu . Vis a vis era  școala 
primară de băieți! „Școala cu Ceas”, unde acum este Muzeul 
de Istorie și în curtea căruia 
s-a construit Biblioteca Jude- 
țeană. Unde sunt acum Arhivele 
era Liceul de Fete pe care l-am 
urmat. Casa doctorului Zeană 
era după casa unde funcționa 
Liceul de Fete… Am avut colege 
foarte bune, cu unele am rămas 
prietene chiar și acum: Medeea-
sora lui Carmen Farcaș; Medeea, 
care nu mai este, Dumnezeu să 
o ierte! Am copilărit împreună…
așa, am fost colegă cu Ica Dalben 
Trincă, cunoascuta profesoară 
de sport și jucătoare de hanbal. 
Am avut la școală niște profesoare extraordinare…

   P.C. - Ați avut învățători sau învățătoare?...
   E. G.  - Numai învățătoare! În școala primară am făcut religia 

cu Preotul Rață, care era basarabean…
   P. C.  - Da, știu, îi cunosc un nepot, economist. Preotul Rață 

a venit în 1944 în trupa elegantă a lui Leca Morariu, odată cu 
celebra, deja, evacuare semnată de Mareșalul Ion Antonescu din 
martie 1944, care, acum, după 59 de ani în 2003, a schimbt statu-
tul bucovinenilor de nord și basarabenilor evacuați atunci și care 
în mod eronat și peiorativ li s-au spus refugiați! Prin Legea 290 
din 2003 ei au fost despăgubiți pentru averea personală dinainte 
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între ei și alții, v-am auzit și pe dvs vorbind despre acest aspect, 
și chinezii sunt un popor recunoscător. Titus a avut și studenți 
din China, care ulterior, o fată, a venit și ne-a vizitat…Noi atunci 
aveam schimburi pe linie de muzeistică. Ceaușescu a schimbat 
vechiul muzeu care s-a numit Marx, Engels, Lenin, nu mai știu 
cum, cu un muzeu al poporului român, al patriei românești! Erau 
aspecte ale vieții și luptei poporului român pentru existență, 
mișcarea muncitorească!...în prima sală era prezentat grâu car-
bonizat, erau cinci săli cu istoria poporului român…1848, 1859…
Era o muncă uriașă care ne impunea mult studiu și cercetare la 
Biblioteca Națională, la Biblioteca Academiei unde studiam zile 
întregi, vă dați seama, pentru fiecare exponat! Eu m-am ocupat 
de interbelic, dar mai apoi am fost trecută la partea veche, de la 
grâu carbonizat cum îi spun eu până la 1918…Vibram de plăcere 
când aveam în brațe dosare cu documete vechi: corespondența 
lui Bălcescu sau manuscrisele lui Vasile Alecsandri…Edițiile prin-
ceps-Octavian Goga! Și câte și mai câte… Până în 1968 Titus a 
fost secretar științific la Institut și ajutorul meu în treburile lui era 
mai neînsemnat (fiindcă m-ați întrebat). După 1968 au început 
tratativele cu Craiova. Ca să nu plece Popescu Puțuri care era 
director și era și oltean, și care ținea enorm la Titus, l-a făcut di-
rector adjunct, în 1968. În 1970 a plecat la Craiova. Între 1970 și 
1974 a stat la Craiova ca rector al Universității. Între 
1973 și 1975 Mihnea Gheorghiu și Valentin Lipatti 
de la UNESCO l-au cooptat la instituția europeană. 
Din 1970 Titus nu a mai avut de aface cu Institutul. 
Nici cu revistele, vă dați seama ce pierdere...Titus 
mergea la CC pentru avizarea revistelor șI lupta din 
greu pentru a introduce materiale interesante și 
adevărate. Răspundea cu capul!

P.C.  – Este Titus Georgescu întemeietorul „Mag-
azinului istoric”?

E.G.  – Da, părintele revistei. În 1966-1967 Ti-
tus a fost în Franța la specializare și a adus peste 
trei mii de surse și nouă mii de microfilme care 
au fost predate Institutului, pentru ca mai apoi să 
ajungă la Arhivele Naționale. Acolo suferea enorm 
pentru că mergând prin librării vedea lipsa totală a 
informațiilor despre România, despre români. Acest 
lucru l-a determinat să facă „Magazinul istoric”. În 
1966 s-a întâmplat lucrul acesta și în 1967 a apărut. 
S-a consultat cu Virgil Cândea, cu Răzvan Teodores-
cu, cu bătrânul Giurăscu, cu foarte mulți!...Până în 
1970 s-a ocupat de ea. După 1989 s-a creat Fundația 
Magazinul Istoric care a preluat revista. Fundația a 
fost finanțată de BNR și de un urmaș al lui Sturza. 
Titus a dispărut și din caseta redacțională, rămânând 
doar Popișteanu, pe care tot Titus l-a adus la revistă. 
Din 1973 până în 1975 Titus a fost numit director 
la Centru de Cercetări care acum se numește C.S. 
Nicolaescu-Plopșor. Titus a făcut naveta la Craiova, 
și când rămânea peste zi sau mai multe zile stătea la 
căminul Facultății de Agronomie, unde a stat și când a dat exa-
men la Liceul din Craiova. I-au oferit și casă, dar Titu a refuzat…

P.C.  - Ce colaborări a avut cu Râmnicul?
E.G.  - Titus a colaborat cu Corneliu Tamaș, foarte mult, stu-

diind mult în Arhivele vâlcene. Când s-a înființat Filiala de la Râm-
nicu Vâlcea a Universității „Spiru Haret” dl Bondrea, care ținea 
foarte mult la Titus și la olteni, s-a consultat cu Titus și au co-
laborat pe linie de minister…Ce știți dvs despre legătura cu Spiru 
Haret, vă spun imediat, există un sâmbure de adevăr, Titus a fost 
în conducerea Universității „Spiru Haret” din București! Din 1975 
până în 1981 Titus a fost prorector la Universitatea din București 
și răspundea de toate universitățile cu profil umanist. În 1976, 
împreună cu dl Scurtu, și alți colaboratori, au pus la punct și in-
trodus în programa universitară cursul „Probleme fundamentale 
de istorie a României” socotit atunci un succes. S-au luptat din 
1970 până în 1976, când l-au chemat pe Titus, Mizil și Burtică și 
i-au spus: - „Dă-i drumul”! și el a răspuns: - „Zbor, asta așteptam!” 
Atunci s-a introdus acest curs în tot învățământul universitar 
umanist! În 1980 a făcut parte din comitetul de organizare al 
Congresului Mondial de Istorie. În 1981, pentru că începuse să 
deranjeze pentru niște afirmații pe 
care le făcea…„Trebuie să ne rupem 
de sistemul acesta vechi care a defor-
mat istoria”…era inventiv și strecura 
tot mai multe idei novatoare, a fost 
chemat la Comitetul de Partid și sub 
pretextul că nu cunoaște problema 
trascedentarilor l-au dat afară din 
funcția de prorector. Nu a mai avut 
voie să călătorească peste hotare, și 
în 1994 l-au scos la pensie la șaizeci 
și cinci de ani: i-au semnat ieșirea la 

pensie Emil Constantinescu care era rec-
tor și Zoe Petre, în schimb, au creat cate-
dre la mulți care aveau depășită vârsta…
Scurtu povestește că Titus era admirat de 
studenți săi mai ales pentru curaj…pen-
tru grija pe care le-o purta. I-au scos și 
dreptul de a mai avea doctoranzi.

P.C. - Doamna Georgescu ce impresie 
v-au făcut-lăsat  aceste țări pe care le-ați 
vizitat în cadrul serviciului. Cum se situau 
ele față de România din anii șaptezeci…

E. G.  -  Nu cred că m-am gândit 
vreodată să fac asemenea comparații, 
și apoi vizitele mele, delegații, se 
desfășurau strict în spațiul muzeal. În-
treaga noastră preocupare era să ne iasă 
treaba bine. Nu cred că am intrat într-un  
magazin, așa, să facem cumpărături…

P.C. - Ce cumpărături? În 1970 nemții, cehii, polonezii, rușii, 
bulgarii curățau magazinele românești, care rămâneau fără 
marfă, mai ales alimentară. Românii care plecau aduceau case-
tofoane și blugi. Atât. Găseai în magazinele noastre, atunci, tot 

ce vroiai, mai puțin cele două produse a căror licențe 
erau sub embargo…Nu cred că în acea perioadă șaizeci-
șaptezeci cineva să fi rămas peste graniță sau să o treacă 
fraudulos…

E.G.  -  În vestul Europei am ieșit în anul 2002, în Italia, 
când ne-a chemat băiatul. Atunci am vizitat foarte mult, 
și Titu m-a uimit cum se descurca peste tot, bine, vorbea 
fluent franceza și italiana, avea și fondul cultural foarte 
bine conturat, încă, de la liceul militar. Titu avea idei tot 
timpul și le impunea și altora…Să nu se supere arheolo-
gii, Titus spunea: „Arheologii văd ciobul, dar nu văd oala” 
cu alte cuvinte le lipsește viziunea de ansamblu. Titus a 
avut un student din Japonia, care ulterior a venit și i-a 
mulțumit pentru cunoștințele primite, și l-a întrebat, nu 
se cunoaște treaba asta, „Cum să vă mulțumesc domnule 
profesor?” și Titus i-a răspuns: „Să traduci în japoneză 
istoria poporului român!” și i-a arătat această carte din 
1973, „Istoria Poporului Român” cu Titus la coautori…
Și iată domnule Cichirdan, aici, în raft,  cartea japo- 
nezului: Istoria Poporului Român în limba japoneză!!...
Și asta în limba italiană! Asta era marea plăcere a lui Ti-
tus Georgescu să-și facă cunoscută țara în lume! Da, îmi 
amintesc, domnule, mie îmi place perioada 1948-1952…
Ce școală se făcea…A făcut la facultatea de istorie: logică, 
literatură, istoria artelor, geografie…

P.C. - Păi credeți doamna Georgescu că era o glumă 
când propagandiștii marxiști leniniști vorbeau de omul 
multilateral dezvoltat? și Ceaușescu a făcut din asta cel 
mai cunoscut slogan? Păi generația dvs, a fraților mei, a 
lui Gh Dumitrașcu, chiar și a mea, dar mai puțin, a fost 

adevărata generație de aur a României!...iar asta de acum, venită 
în val uriaș după două mii, care se vrea și anticomunistă, este una 
vai și amar de ea…una care va pluti tot în derivă în acest imens 
ocean al vieții actuale și viitoare… Puteți să-mi spuneți ceva de 
perioada 1940-1944 când a avut loc evacuarea românilor din Bu-
covina de nord și Basarabia?

E. G.  – Vă dați seama abia 
eram născută, dar prin prisma 
amintirilor, căci, iată, deși istoric, 
mai puțin m-a preocupat istoria 
familiei mele, a cartierului în care 
m-am născut, dar pot să vă spun 
că bunica mea pe care am ado- 
rat-o era fiica acestui Filip Georges-
cu…A donat în 1941, în cartea de 
aur a Bisericii Sf Gheorghe scrie, 
figurează bunica Elena Constanti-
nescu, care a donat două mii de lei 
pentru refacerea bisericii și cons- 
truirea casei parohiale. Străbunicul i-a făcut soției lui cruce din 

marmură de Carara în cimitirul Sf Ion! 
Străbunicul pe linia Constantinescu…
Am fost prea absorbită de perioada lui 
Titus Georgescu, după ce l-am cunos-
cut, sunt prea vii momentele, vizitele la 
prieteni: Iorgu Iordan, Petre Constanti-
nescu Iași, care mă adora, urmașii fami-
liei Rosetti, urmașii familiei Diamandi, 
urmașii familiei Elena Negruzzi, soția 
lui Voinov, după aceea conoștințele 
pe care le-am avut la muzeele din pro-
vincie: Târgu Jiu cu Puiu Gherghe, cu 

Otilia-îmi sunt foarte dragi copiii ăștia, la 
Brăila…noi cercetam la București pentru 
ei. Muzeografia nu se face fără cercetare. 
…Nu mi-au plăcut băieții de vârsta mea 
mi-au plăcut bărbații puternici, stăpâni 
pe ei, bărbații despre care și alții vorbeau 
despre ei, dl Vergatti s-a exprimat așa la 
adresa unor colegi care au fost studenții 
lui Titus: „Haina recunoștinței este prea 
grea”… Eu am dorit să-mi fac datoria de 
soție și mama, copiii au stat cu noi tot 
timpul până s-au însurat. …M-ați întrebat 
ce se întâmplă cu lucrările, cărțile lui Ti-
tus Georgescu. Vă spun, iată, că Titus, în 
viață,  a spus că donează biblioteca sa pe 
profil de istorie, filosofie, sociologie…Bib-
liotecii Județene. Am donat până acum 

vreo două sute de reviste franțuzești pe care el le-a adus ca mo-
del pentru „Magazinul istoric”; am predat șapte volume din Con-
gresul Mondial de Istorie din 1980, din România, președintele 
acestui congres considera că acest congress a fost unul dintre 
cele mai reușite din cele cinsprezece care au avut loc. Am mai 
predate douăsprezece volume Xenopol, opt volume Iorga, trei 
volume Giurăscu, Gh Brătianu-trei volume, optzeci de cărți cu 
dedicații, foarte multe volume străine, primate sau cumpărate…

P.C.  - Cum ați trecut prin perioada ultimului deceniu de com-
munism? Pentru noi, tehnologii, a fost raiul pe pământ. Ca să 
renunțe la importuri Ceaușescu a stimulat inventica inovația, 
apariția produselor noi, ca înlocuitoare a celor interzise la im-
port…Cine avea export în devize libere convertibile avea și mulți 
bani…o perioadă când salariații din econumia națională luau și 
30 la sută din salariu….

E.G.  – Scrie în volum…Dar spunea permanent că nu are forța 
de adaptare mai ales că fusese lovit…Am vorbit despre această 
perioadă, când ajunsese doar un simplu professor. Mergea pe 
la comunicări, spre exemplu, aici la Vâlcea a ținut o comunicare 
„Biserica și unitatea națională”, de mare succes…Fostul director 
de la Arhive i-a cerut să doneze lucrări și alte documente pentru 
un fond „Titus Georgescu”. Din 1954 el era legat de Vâlcea, mer-
gea la Olănești, pe care îl numea „Catedrala lui verde”! A avut și 
foarte multe lucrări de grad, în acest județ. Am donat și la Arhi-
episcopie câteva lucrări de profil, am fost foarte bucuroasă să fiu 
onorată de ÎPS Varsanufie care m-a primit atât înurajator… Am 
fost atât de fericită, că m-a primit…

P.C.  – Ați făcut foarte bine că ați predat materialele lui Titus 
Georgescu la Arhive și Arhiepiscopie, două locuri sigure, două 
instituții care-și respectă creatorii locali, creatorii din aceste lo-
curi, nu trăiesc cu handicapul provincial. Un istoric contempo-
ran, Adrian Cioroianu spunea mai zilele trecute, la Realitatea, că 
Europa nu există, există satul, comuna, orașul, țara în care trăim! 
A fost formidabil! Credeam că numai eu și prietenii mei suntem 
niște luptători care susținem regiunea, localul, la nivel național, 
European, și mondial! Mulți ne-au pus bețe în roate, dar au 
rămas plăvani, dar acum susțin și ei forța creatoare a localului…
fără de care nu poate exista naționalul!

E.G.  – Pe mine m-au asigurat că din aceste donații vor fi 
premiați școlarii și elevii la serbarea de sfârșit de an!...Păi cum să 

premiezi școlarii și elevii cu cărți 
nouăzeci și nouă la sută conținut 
științific?! cărți cu valoare de doc-
ument! Mă doare sufletul când 
văd atâta dezinteres pentru trecu-
tul și prezentul acestei lumi…

P.C.  -  Iată pe scurt stimate citi-
torule istoria lui Titus Georgescu 
așa cum este prezentată de Uni-
versitatea din Craiova la capitolul 
„Rectorii ai Universității”: „Prof. 
univ. dr. doc. Titus Georgescu – 
1971-1974. S-a născut în locali-
tatea Corabia, în anul 1929. Este 

absolventul Facultății de Istorie a Universității din Bucureşti. Din 
anul 1968 este doctor în ştiințe, iar din 1973 este doctor docent. 
A fost redactor şef la revista „Anale de istorie”, fondator al revistei 
„Magazin istoric” şi al enciclopediei „Mica Bibliotecă de Istorie”, 
autor a peste 20 de cărți şi a numeroase articole, studii publicate 
în reviste de specialitate. De asemenea, a participat la diverse 
congrese şi reuniuni ştiințifice internaționale, fiind şi membru 
al unor prestigioase asociații de istorie de peste hotare.” …Am 
fost încântați doamnă Georgescu de discuția avută, de prezența 
dumneavoastră atât de delicată și sensibilă, și, în numele citi-
torilor „Culturii vâlcene”, „Forumului vâlcean”, „Povestea vorbii 
21”, vă mulțumim!
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La competitia Intel ISEF, cea mai mare competitie de proiecte de cercetare din 
domeniul stiintei si ingineriei dedicata liceenilor, desfasurata in perioada 12-

17 mai 2019 in Pheonix, Arizona, au participat din partea Romaniei 5 echipe. 4 dintre 
ele au avut reprezentanti din partea Centrului Alexandru Proca pentru Initiere in 
Cercetarea Stiintifica a Tinerilor din cadrul INCDIE ICPE-CA.

Temele de cercetare cu care Centrul Alexandru Proca a participat au fost: 
- Microaccelerometre neconvenționale pentru sistemele de ghidaj specifice 

nanosatelitilor -Stefan Ursu - Colegiul Nicolaie Titulescu, Brasov, clasa a X-a; 
- Tema de cercetare privind contributia in domeniul microchirurgiei - David Nico-

laie, Luca Glavan - Colegiul Spiru Haret, clasa a XI-a; 
- Studiul miscarii flagelare din biologie cu aplicatii in mems si micro-robotica - 

Constantin Alexandru - Colegiul Tudor Vianu, clasa a XI-a; 

I
nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ingin-
erie Electrica ICPE-CA a organizat in perioada 23-24 mai 

2019 doua workshop-uri: „Prezentarea generala a competente-
lor INCDIE ICPE-CA in domeniul energiei” si „Prezentarea com-
petentelor INCDIE ICPE-CA in domeniul feroviar”.

Cele doua workshop-uri s-au desfasurat in cadrul proiectului 
POC G “Transfer de cunostinte catre mediul privat in domeniul 
Energie avand la baza experienta stiintifica a ICPE-CA – TRANS-
ENERG”, ID proiect P_40_432, Cod MySmis 105567, finantat 
prin Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si in-
ovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvolta-
rii afacerilor, Actiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru 
transfer de cunostinte.

Workshop-ul „Prezentarea generală a competențelor INCDIE 
ICPE-CA in domeniul energiei” a atins aspecte precum: prezen-
tarea Programului POC G; tehnologii de aerare a apei pentru 
cresterea potentialului ecologic al apelor modificate si artificia-
le; realizari si noi perspective in transfer de tehnologie si servicii 
de cercetare pentru valorificarea bioresurselor in instalatii de 

- Formularea unei probleme de generare a energiei utilizand  efecte electroci-
netice - Daria Radu, Alexandru Abrudan - Colegiul Tudor Vianu, clasa a XII-a.

 La sectiunea Engineering Mechanics, Stefan Ursu a obtinut locul 4. Aceasta re-
usita a Centrului Alexandru Proca este graitoare, tinand cont de faptul ca la com-
petie au participat 75 de tari cu aproximativ 1323 teme de cercetare si peste 2000 
elevi. 

Stefan Ursu a fost ales dintre elevii participanti pentru a-i pune intrebari savan-
tului Martin Chalfie, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in anul 2008.

Prin demersurile facute, ICPE-CA isi propune sa identifice excelenta din dome-
niul cercetarii stiintifice la nivelul elevilor de liceu si, de asemenea, sa construiasca 
echipe de lucru cu elevi initiati in cercetarea stiintifica.
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biogaz descentralizate; proiectarea si optimizarea masinilor elec-
trice cu aplicatii speciale; imbunatatirea sigurantei in exploatare 
si a nivelului de calitate pentru echipamente sub presiune – ex-
emplu de buna practica; sisteme de stocare termica integrate in 
sursele rezidentiale de energie regenerabila – solutie inovativa 
pentru trecerea la cladiri cu consum de energie zero.

In cadrul workshop-ului „Prezentarea competentelor INCDIE 
ICPE-CA in domeniul feroviar” s-au dezbatut teme precum: 
prezentarea proiectului TRANSENERG; expertiza INCDIE ICPE-CA 
privind sistemele de testare a echipamentelor din dotarea ma-
terialului rulant feroviar; sisteme de scanare si analiza optica a 
structurilor mecanice - analiza proceselor cinematice, vibratii, 
solicitari mecanice; sisteme si metode de echilibrare dinamica, 
cu aplicatii in domeniul materialului rulant; sisteme redundante 
utilizate la alimentarea motoarelor electrice asincrone; echipa-
mente de monitorizare vibroacustica, analiza spectrala, echili-
brare dinamica IN SITU, cu aplicatii in domeniul materialului  ru-
lant.

   Cele doua evenimente s-au bucurat de participarea intreprin-

derilor interesate sa-si dezvolte competente in utilizarea de noi 
tehnologii, in vederea realizarii unor produse cu necesar ener- 
getic redus si a unor servicii eficiente energetic.

   BIROUL DE PRESA ICPE-CA

(Urmare din pag. 6)

Mare sculptor, pictor şi profesor talentat, 
Verrocchio a fost dascălul perfect pentru Leo-
nardo. Totodată a lucrat şi în atelierul artistului 
Antonio Pollaiuolo. În 1472, la vârsta de 20 de 

ani, a fost primit în breasla pictorilor din Florența, 
unde a lucrat ca artist independent până în 1481. 
În această perioadă a realizat picturi cum sunt 
„Botezul lui Hristos”, „Madona Benois”, „Sfântul 
Ieronim”, „Adorația magilor” – prima sa operă 

de anvergură cu multe personaje. Se cunoaşte 
că în Florența (Firenze) a înflorit o şcoală celebră 
de artă, promotoare a principiilor Renaşterii, 
oraşul fiind considerat izvorul Renaşterii, iar 
Stendhal l-a supranumit „Londra Evului Mediu”.

În 1472 Leonardo era înregistrat ca maes-
tru, membru al breslei pictorilor  - Compagnia 
di San Luca. La începutul anului 1482 a părăsit 
Florența, a abandonat două proiecte şi s-a 
mutat la Milano, până în 1499, unde proba-
bil a găsit atmosfera academică mai prielnică, 
dar a fost ispitit şi de măreața curte a ducelui 
Lodovico Sforza şi de proiectele ambițioase 
care-l aşteptau. A devenit pictor şi inginer al du-
celui. În calitate de maestru artist a avut un ate-
lier vast, în care lucrau ucenici şi studenți şi a dus 
la bun sfârşit şase compoziții. Leonardo a fost 
artistul principal al lucrării „Fecioara între stân-
ci” (1483-1486), un tablou care a stârnit con-
troverse; de asemenea a pictat tabloul „Doam- 
na cu hermină”, care a „supraviețuit” până 
astăzi. Aici a realizat cea mai cunoscută lucrare 
artistică a sa „Cina cea de taină” (1495-1498), 

LEONARDO DA VINCI - UN GENIU AL RENAŞTERII

o capodoperă a vremii, una dintre cele mai cu-
noscute lucrări din lume, o frescă din refecto-
riul mănăstirii Santa Lucia delle Grazie, care, din 
păcate, s-a deteriorat, acum fiind o palidă um- 
bră a frumuseții de odinioară. Compoziția sce-
nei e magistrală prin simplitatea sa. A avut şi 
un proiect sculptural măreț, o statuie ecvestră 
monumentală ridicată în cinstea lui Francesco 
Sforza, întemeietorul dinastiei care-i poartă nu-
mele. Deceniul 1490-1500 a fost perioada cea mai 
înfloritoare a lui Leonardo ca om de ştiință, când 

face experimente în domeniul opticii. După in-
trarea victorioasă a francezilor în oraş, în 1499, 
a părăsit Milano, a ajuns la Mantova, unde a stat 
numai două luni şi în martie 1500 s-a îndreptat 
spre Veneția, iar la sfârşitul lunii aprilie era din 
nou în Florența, unde a fost primit cu entuziasm 
şi cinstit drept cetățean de onoare al oraşului. I 
s-a lansat comanda pentru o frescă, în sala de 
consiliu de la Palazzo Vecchio din oraş, o scenă 
istorică de proporții monumentale (7 pe 17 m), 
de două ori dimensiunile „Cinei”.

A doua perioadă florentină (1500-1508) îl 
surprinde pe artist adâncit în studii ştiințifice, 
cercetări de anatomie, ornitologie (despre 
păsări), studii hidrologice etc. În 1502 a intrat în 
serviciile lui Cesare Borgia, un militar tânăr care 
era celebrul fiu al Papei Alexandru al VI-lea şi 
comandant al armatei papale. I s-a încredințat 
funcția de inginer militar. Aici îl întâlneşte pe 
Nicolo Machiavelli, un renumit dramaturg, is-
toric, diplomat şi strateg militar, cel mai vestit 
scriitor al epocii, cea mai cunoscută lucrare a sa 
fiind „Principele”, publicată în 1515.

În 1502 Leonardo a terminat schița pe carton 
„Fecioara cu Pruncul şi Sf. Ana”, aflată la Muzeul 
Gallery din Londra şi a început tabloul la scară 
mare, aflat astăzi la celebrul muzeu Luvru din 
Paris, dar neterminat. În 1503, în prezența unui 
rival puternic, Michelangelo (1475-1564), cel 
mai stimat artist din Florența, sculptor, pictor, 
arhitect şi poet, i s-a comandat o vastă pictură 
murală, o scenă de luptă – „Bătălia de la Anghi-
ari”, o lucrare grandioasă, la schițele căreia a 
lucrat trei ani, care a avut o soartă tristă, fiind 
lăsată să cadă în ruină, iar pe peretele opus, lui 
Michelangelo i s-a oferit să picteze tot o scenă 
de luptă – „Bătălia de la Cascina”.

 În 1508, Leonardo s-a stabilit din nou la 
Milano, să lucreze pentru ducele Ludovic al XII-
lea, unde s-a ocupat cu predilecție de probleme 
de arhitectură. A început şi o serie de tablouri 
printre care „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Leda” 
şi „Mona Lisa” – care avea să devină cea mai 
vestită lucrare a sa. „Mona Lisa” sau „La Gio-
conda” este probabil cel mai enigmatic tablou 
din istoria artei. Misterul creației rămâne la 
fel de enigmatic ca însuşi „surâsul Mona Li-
sei”. „Cina cea de taină” și „Mona Lisa” sunt 
cele mai cunoscute și impozante picturi ale 
Renașterii. „Mona Lisa”, „Bătălia de la Anghi-
ari” şi „Fecioara cu Pruncul şi Sf. Ana” sunt trei 
lucrări de căpătâi care l-au consacrat şi i-au 
sporit faima, dar moştenirea pe care a lăsat-o în 
pictură este mai degrabă modestă; doar câteva 
lucrări au rezistat timpului. Există şi aproxima-
tiv 15000 de diagrame şi ilustrații excelente. 
Preocupările sale ştiințifice au luat amploare: 
studii de matematică, optică, mecanică, geolo-
gie şi botanică.

În perioada 1508-1519 a realizat cele mai 
importante lucrări de anatomie.

În toamna anului 1513, la 61 de ani, s-a mu-
tat la Roma („Cetatea Eternă”), unde a fost pri-
mit cu tot respectul cuvenit unui reprezentant 
vârstnic al lumii artelor. Cuprins de amărăciune, 
bătrânul maestru stătea retras în atelierul său, 
adâncit în studii matematice şi tehnice. La 65 
de ani a acceptat să intre în serviciile tânărului 
rege francez, Francisc I. În 1517 a părăsit defini-
tiv Italia. Ultimii trei ani de viață şi i-a petrecut la 
Cloux, pe valea Loirei, unde regele îi oferise un 
conac şi o pensie extraordinar de generoasă. Nu 
a mai pictat nicio capodoperă. În „Viziuni des-
pre sfârşitul lumii” sau „Potopul” a descris, cu 
o risipă de imaginație, forțele primordiale care 
domină natura. A murit la 2 mai 1519, în brațele 
regelui Francisc (informație controversată), la 
castelul Cloux şi a fost înhumat în biserica-palat 
Sfântul Florentin, care a fost pustiită în timpul 
Revoluției Franceze (1787-1799) şi distrusă din 
temelii la începutul secolului al XIX-lea.

Majoritatea moştenirii artistice şi ştiințifice 
i-a revenit unui fost asistent şi secretar al său, 
Francesco Melzi. La împlinirea a 500 de ani de la 
moartea celebrului artist şi savant, preşedinții 
Italiei şi Franței, Sergio Mattarella şi Emmanuel 
Macron, s-au recules la mormântul său. În semn 
de prețuire a valorilor perene ale umanității, pe 
23 aprilie 2019, Asociația Seniorilor a organizat 
un medalion cultural interesant cu tema: „Leo-
nardo da Vinci – o întruchipare strălucită a idealu- 
rilor Renaşterii”,  la care şi-au adus contribuția 
Gheorghe Pantelimon, Mihai Mustățea, Mihai 
Sporiş, Carmen Matei. Nutrim convingerea că 
viața şi opera unor mari personalități care au 
contribuit, de-a lungul istoriei, la dezvoltarea 
ştiinței, artei şi culturii europene şi universale 
trebuie cunoscute în profunzime, mai ales de 
generațiile tinere.

10 iunie/2019
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Arhim. Veniamin MICLE

Pentru Posada Bistrițeană, există şi o serie de argumente 
istorico-arheologice păstrate în anumite documente. Din-

tre ele, vom prezenta pe cele mai importante. 

POARTA DIN CHEILE BISTRIȚEI
Potrivit unei afirmații a regelui Carol Robert de Anjou, referi-

toare la Posada, „bătălia s-a dat dincolo de poartă”. Se ştie că 
inițial, la un anumit punct, stâncile din dreapta şi stânga râului 
Bistrița erau unite în partea superioară, formând o adevărată 
„poartă”, care s-a păstrat până în prima jumătate a secolului al XX- 
lea, când s-a surpat. Apoi, spațiul a fost lărgit cu ocazia construirii 
căii ferate din defileu. Amintirea acestei porți, existentă în Cheile 
Bistriței, s-a păstrat în tradiția locală; majoritatea persoanelor  
vârstnice relatează despre ea.  

În secolul al XIX-lea, imaginea porții a fost redată de anumiți 
pictori, gravori şi literați. Astfel, pictorul şi fotograful Henric 
Trenk (1818–1892), născut în Elveția, cunoscut pentru peisajele 
sale romantice şi asocierea sa cu scriitorul şi arheologul Alexan-
dru Odobescu (1834–1895), a imortalizat în anul 1860 monu-
mentala poartă din Defileul Bistriței. De asemenea, pictorul şi 
graficianul maghiar din Transilvania, Carol Popp de Szathmári 
(1812–1887), a fost primul fotograf de artă şi documentarist din 
Regatul Român şi unul dintre primii zece fotografi din Europa. 
Trecând în a-nul 1869 pe la Mănăstirea Bistrița, rămâne profund 
impresionat de peisajul bistrițean, încât realizează o admirabilă 
scenă peisagistică, intitulată: „Matca la Bistrița”.

Mai mult, în anul 1868, litograful, gravorul şi ilustratorul 
Dieudonné Auguste Lancelot (1822–1894) a publicat o carte inti- 
tulată: De la Paris la Bucureşti, conversații geografice, descri-
ind mai multe zone ale țării. Cu această ocazie, vizitează şi 
Mănăstirea Bistrița. Încântat de Cheile Bistriței, le descrie, men-
ționând şi poarta formată dintr-o „imensă şi sumbră arcadă”. Iată 

ce scrie călătorul francez: „În spatele mănăstirii, se deschide o tre- 
cătoare cu imenşi pereți perpendiculari, care adăposteşte mai în- 
tâi două frumoase grădini, dar care îndată, îngustându-se şi înăl- 
țând grămezi de stânci, lasă abia puțin loc apelor nebune şi săltă- 
rețe ale Bistriței, torent care cade în cascade din această înfrico-
şătoare fundătură, unde este imposibil de a pătrunde dincolo 
de o imensă şi sumbră arcadă formată prin două postamente de 
stânci sprijinite una de alta. Sub această arcadă, apele se despart 
şi se revarsă într-o prăpastie în fundul căruia se observă mari roci 
verzui care par a se agita sub valurile de spumă”.

Deci, aceasta este „poarta” la care se referă regele Carol, 
după care s-a dat bătălia, adică în Defileul Bistriței.  

MUNTELE ROMÂNILOR
Un document foarte important este fragmentul dintr-un 

Act emis la 7 aprilie 1331 de  Conventul din Szekszárd comitelui 
Ygeyk şi fiului său Petru. Printre altele, menționează participarea 
lor la campania din Țara Românească, precum şi precizarea că 
bătălia s-a dat în vreme ce oastea regelui Carol străbătea din-
colo de „muntele românilor”. Istoricul Sergiu Iosipescu traduce 
documentul astfel: ,,Mai cu seamă în oştirea de acum a dom-
nului Carol, din mila lui Dumnezeu prea strălucitul rege al Un-
gariei, în vreme ce acelaşi domn rege a fost lovit şi dovedit de 
voievodul Basarab în curmezişul muntelui românilor”. Autorul 
scrie că, victoria din noiembrie 1330 a fost câştigată de români la 
trecerea oastei cotropitoare ungare, acum alungate, prin munții 
de la frontiera Tării Româneşti cu Transilvania. Dar diploma 
abatelui mănăstirii din Szekszárd dovedeşte în plus stăpânirea 
românească asupra masivului muntos dintre valea Oltului şi a 
Prahovei, pe ambele versante. Totuşi, trebuie remarcat că, în 
anul 1532, umanistul şi teologul transilvănean de origine saxonă, 
Johannes Honterus (1498–1549) din Braşov, publică la Basel, 
pentru prima dată Harta Transilvaniei. 

Din punct de vedere cronologic, lucrarea reprezintă cea dintâi 
hartă a unei părți din Ro-mânia, respectiv a Transilvaniei, realizată 
de un locuitor al acestor ținuturi; ea a stat la baza hărților Transil- 
vaniei publicate ulterior de Sebastian Münster (1489–1552), 
Abraham Ortelius (1527–1598) sau Gerardus Mercator (1512–

ARGUMENTE ISTORICO-ARHEOLOGICE PENTRU POSADA BISTRIȚEANĂ

1594). Se cuvine precizat faptul că Johannes Honterus foloseşte 
prima oară omonimul „Alpes” pentru Munții Făgăraş. Astfel că, 
ei nu puteau fi numiți în anul 1331 „Alpem Olacorum”, unde ar 
fi avut loc bătălia de la Posada. Ulterior, Munții Făgăraş au  fost  
numiți „Alpii Transilvaniei” de geograful Emmilien de Martone 
(1873–1955).

Muntele Românilor trebuie căutat în altă parte, între râurile 
Olt şi Jiu, unde se află Munții Căpățânii. Precizăm că, în vechime, 
aceşti munți se numeau „Muntele Român”, cum adevereşte o hartă 
de la Academia Română din secolul al XVIII-lea. Este logic; privind 
munții din zona respectivă, constatăm că există trei munți para- 
leli: la nord, ai Cibinului; la mijloc, ai Lotrului, iar la sud ai Căpățânii; 
pe acesta, ungurii l-au numit „Alpem Olacorum”, adică Mun- 
tele Românilor, fiind stăpânit de români. Probabil, ulterior a primit 
numele actual de la craniile descoperite în zonă, rămase din lupta 

de la Posada. De asemenea, în această regiune, apare cel mai 
frecvent toponimul „Roman”; menționăm numai culmea sudică 
numită Piatra Roşie–Roman–Plaiul Vaideeni, pe care pătrund, în 
zona centrală a Munților Căpățânii, o serie de trasee turistice. 

Referitor la Muntele Românilor, călătorii străini prin Țările 
Române au consemnat existența „sub muntele Valahului”, a unei 
biserici ridicată în cinstea victoriei de la Posada din anul 1330 şi 
a amintirii celor dispăruți în bătălie. Şi se mai spune că această 
biserică se afla pe drumul care duce de la Giurgiu, în Transilvania, 
deci pe un drum al sării, o rută principală, „cale de două zile călare 
fața de Sibiu”. Se ştie că principalele căi de comunicație, care stră- 
băteau Oltenia medievală, adică „Drumul Mare sau al Mehedin- 
ților” care lega vestul de estul regiunii, şi „Drumul ungurenilor” de 

la Giurgiu treceau pe la poarta Mănăstirii Bistrița, unde se uneau 
şi treceau peste munți spre localitatea Mălaia, apoi la Sibiu.

SCHITUL SFÂNTULUI MUCENIC PROCOPIE
Cu ocazia „Simpozionului Posada 650”, întrunit la Râmnicu 

Vâlcea în data de 8 noiembrie 1980, marele cercetător istoric 
Pr. Dumitru Bălaşa a susținut, referitor la bătălia de la Posada, 
că: „Pentru identificarea locului luptei capitale cu armatele com-
pozite, conduse de Carol Robert, va trebui căutată mănăstirea 
ridicată pe locul respectiv”. Iată că, după aproximativ 40 de ani, 
s-a împlinit dorința marelui istoric.

Se ştie că, în practica voievozilor români exista rânduiala ca, în 

urma unei victorii obținute într-un război, să ridice o biserică închi- 
nată unui sfânt militar. Istoria Bisericii române dovedeşte că unul 
dintre sfinții preferați, alături de marii mucenici Gheorghe şi Dimi- 
trie, a fost Sfântul Mare Mucenic Procopie (+303), care s-a născut 
în Ierusalim şi a trăit pe vremea împăratului Dioclețian (244–311).      

În Țara Românească, sunt menționate două biserici închinate 
Sfântului Mucenic Procopie, construite ca urmare a unor victorii 
în războaie. Referitor la bătălia de la Posada din anul 1330, croni-
carul polonez Maciej Strijkowski scria: „Carol, regele Ungariei,  
a pornit fără pricină război împotriva lui Basarab, domnul  
Munteniei; a fost biruit, prin şiretenie de munteni şi de moldoveni, 
 aşa încât cu o mică suită abia a scăpat regele de măcel în Ungaria. 
Pe acel loc unde a fost bătălia, muntenii au clădit o mănăstire”, 
pe care cronicarul a văzut-o în anul 1574, venind din Turcia, din-
colo de orăşelul Gherghița. Biserica  respectivă trebuia să fi fost 
o construcție mai veche din lemn, cu hramul Sfântul Procopie, 
despre care, hrisoavele spun că la 1641, Matei Basarab învinge la 
Nenişori, nu departe de Gherghița, pe Vasile Lupu şi reface ctito-
ria, numind-o „Biserica Sfântul Procopie–Domnească”. 

Informația este foarte importantă, pentru faptul că aflăm 
pentru prima dată că pe locul bătăliei de la Posada s-a construit o 
mănăstire închinată Sfântului Procopie, amintire păstrată în me-
moria colectivă. Dar relatarea cronicarului polonez Maciej Strij- 
kowski nu corespunde cu locul posibil al confruntării de la Posada, 
motiv pentru care trebuie să ne orientăm spre Defileul Bistriței, 
unde a existat schitul închinat Sfântului Mucenic Procopie.

Arhimandritul cronicar Chiriac Râmniceanu, care a învățat în 
Şcoala mănăstirească de la Bistrița, relatează că monahii bătrâni 
i-au spus că a avut loc zidirea „Bistriții la leat 1300 şi mai ceva…, 
fiind acolea o bisericuță mică de lemn, deci pe la anul 1330.  
Despre acest schit, învățatul rus Kovalevski relata, prin anul 1845, 
că a existat înainte de fondarea Mănăstirii Bistrița. 

De asemenea, în viața banului Barbu Craiovescu se relatează 
că atunci când avea 18 ani a fost prins de turci şi dus la Țarigrad, 
ferecat în lanțuri şi condamnat la moarte. În ajunul executării 
sentinței capitale, stabilite pe 8 iulie, tânărul petrece noaptea 
în priveghere, rugând pe Marele Mucenic Procopie să-i salveze 
viața. Dimineața, intrând în celulă, temnicerii au rămas uimiți, 
văzând că lipseşte condamnatul. În aceeaşi dimineață, egu-
menul Schitului de la Bistrița află pe Barbu în biserică, prosternat 
în fața icoanei Sfântului Procopie, legat la mâini şi la picioare cu 
obezi de fier! Ca recunoştință, pentru izbăvirea supranaturală, 
tânărul boier hotărăşte ca, în locul modestului schit, să înalțe 
o mănăstire monumentală, ctitorind astfel Mănăstirea Bistrița 
olteană.

MĂNĂSTIREA SCHIMBAREA LA FAȚĂ
În jurul anului 1350, la intrarea în Defileul Bistriței, a fost 

construită Mănăstirea „Schimbarea le Față” sub influența 
mişcării isihaste. Se ştie că Nicolae Alexandru Basarab, domnul 
Țării Româneşti, era un adept al acestei mişcări de profundă 
spiritualitate creştină, dezvoltată la Paroria, în sudul Dunării. În 
corespondența Sfântului Grigorie Sinaitul, dascălul de la Paroria, 
întreținută cu „împărații pământului”, este menționat şi Nicolae 
Alexandru I al Valahiei, la început asociat la domnie de tatăl său, 
Basarab I, apoi singur stăpânitor (1352–1364). Credem, că dom-
nitorul a intenționat să imortalizeze evenimentele din anul 1330, 
petrecute în aceste locuri, prin ctitorirea unei mănăstiri care 
durează şi astăzi, fiind cunoscută sub denumirea de „Biserica 
Bolniță” a Mănăstirii Bistrița.       

DESCOPERIREA 
UNOR PIESE MILITARE

În urma dezastrului de la Posada bistrițeană, pe locul bătăliei 
au rămas imense cantități de piese militare, care au fost recu-
perate de învingători. Cronica pictată precizează că, valahii „au  
pus mâna pe foarte multe arme şi haine de preț ale tuturor ce-
lor căzuți, şi bani în aur şi argint şi vase prețioase şi brâuri de  
sabie şi multe pungi cu groşițe late şi mulți cai cu şei şi cu frâie 
ce toate le-au luat şi le-au dus lui Bazarad Voievod”. Deci, româ-
nii au recuperat de pe câmpul de luptă toate obiectele de valo-
are, motiv pentru care nu se găsesc multe piese militare la locul 
confruntării de la Posada. Totuşi, sporadic au mai rămas unele 
exemplare.

În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, când s-a construit hi-
drocentrala pe râul Bistrița, la toponimul „Între Râuri”, s-au des-
coperit câteva piese militare de origine maghiară. În anul 1996, 
am finalizat monografia Mănăstirea Bistrița Olteană. Printre alte 
documente, am evidențiat şi un hrisov emis de voievodul Vlad 
Vintilă de la Slatina (1532–1535) care preciza că, „au jefuit ungu-
rii mănăstirea şi au tăiat şi pe călugări”.

Citind cartea, prof. Petre Bardaşu, directorul Muzeului de 
Istorie din Râmnicu Vâlcea, a considerat că armele datează din 
perioada respectivă. Însă concluzia este greşită.  Actul se referea 
la evenimentele din anul 1530, când Moise Vodă (1529–1530), 
mazilit de turci şi refugiat în Transil-vania, revine cu sprijin mili-
tar din partea lui Ştefan Mailath, viitorul voievod transilvănean 
(1534–1540), pentru înfruntarea otomanilor care aduceau pe 
noul domn, Vlad Înecatul (1530-1532). Confruntarea oştirilor 
are loc la 29 august; atunci cad mulțime de oşteni, în frunte cu 
voievodul Moise şi marele ban Barbu II Craiovescu. În aceste 
împrejurări, ungurii atacă şi devastează aşezământul monahal, 
dar ei n-au pătruns spre mănăstire pe Defileul Bistriței, ci pe 
drumul Ungurenilor care venea de la Sibiu la Curtea de Argeş şi 
trecea prin apropierea mănăstirii. 

Pentru clarificarea problemei, am solicitat cărturarului Pe-
tre Cichirdan şi jurnalistului de investigații Gheorghe Jianu din  
Râmnicu Vâlcea să facă o vizită la Muzeu, unde să identifice  
obiectele respective. Cercetând registrele de intrare, au găsit  
înregistrate câteva piese: o cămaşă de zale şi două biciuri de 
luptă cu buzdugan şi lanț, datate din secolele XIII–XV. Ele au fost 
înregistrate în anul 1995, sub nr. inv. 442/1995. Deci, piesele se 
încadrează în perioada secolului al XIV-lea, când s-a dat bătălia 
de la Posada.  

ELENA VĂCĂRESCU - AMBASADOARE A CULTURII ROMÂNE
(Urmare din pag. 5)
Volumul s-a dorit introducerea publicului francez în literatura română şi cuprinde după spusele 

Elenei Văcărescu: „majoritatea fragmentelor de proză şi versuri care să releve cititorilor francezi 
aspectele literaturii române în care se găsesc capodopere care proclamă deschis nobilele origini 
ale națiunii române”. Meritele artistice i-au fost recunoscute şi-n România, în 1925 fiind admisă în 
Academia Română.

   La vârsta de optzeci ani, după încheierea războiului, a pledat încă pentru România ca membră a 
delegației române la Conferința de pace de la Paris, în 1946, unde susține cu demnitate doleanțele 
poporului român. La 17 februarie 1947 în vârstă de 83 ani îşi împlineşte destinul, lăsând prin testa-
ment o bună parte din averea familiei sale Academiei Române. A fost una din reprezentantele de 
seamă ale culturii române şi demnă urmaşă a Văcăreştilor.



Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

-Te rog, Țucule, dă-mi-o, las-o la Bârsești cu mine o lună! Hai, 
nu o lună, trei săptămni, două…

Are vacanță, hai, te rog…Ar fi și pentru ea o schimbare de 
decor, o noutate, iar pentru mine ar fi un suport moral de care 
am mare nevoie acum când abia am ieșit din spital. Știi doar ce-a 
spus medicul: vindecarea acestei boli depinde pe jumătate de 
ajutorul moral oferit de familie.

-Dar nu mai mult de trei săptămâni. Bine, sunt de accord. 
Pucule, fă-ți bagajele dacă vrei, zise mama, cedând rugăminților 
tatei.

Voia copila, desigur că voia, așa că a doua zi era în tren, 
împreună cu tatăl ei, spre o destinație undeva prin Moldova la 
un CAP dintr-un sat numit Bârsești. Își iubea mult tatăl. Cred că 
mai mult suferea din pricina lipsei lui din peisajul familiei și con-
vertise durerea aceasta într-o formă bizară de setimente amal-
gamate, violente, cărora ea le zicea iubire. Scurta lor conviețuire 
o marcase cumplit. Sentimentele ei balansau numai pe margini: 
de la admirația totală a intelectului tatălui său, a capacităților 
lui infinite de empatie vis-a-vis de tot ce era viu, de la duioșia 
maximă de care putea da dovadă, până la spaima ei de moarte, 
transformată în ură de moarte atunci când era beat, copila avu-
sese parte de amândouă. Acum îi era milă de el. Milă nu com-
pasiune. Fusese bietul de el la dezalcolizare, la un spital din Iași. 
Serviciul de la ISCMO îl pierduse, de divorțat, divorțaseră, dar tot 
acasă căuta a veni pentru sprijin. Găsise alt serviciu și se ducea 
acolo. Nu știa copila decât că l-ar putea ajuta cu prezența ei. El 
era o companie deosebit de plăcută și elevată atunci când nu era 
băut. Altfel era iadul pe pământ, doar pentru ea. Atunci nu știa 
de ce, mai târziu a priceput. Mizând pe faptul că era abia ieșit din 
spital, a zis să încerce, poate l-o putea ajuta.

La gară i-au așteptat cu o trăsură. Aventura începuse nostim. 
I-au dus undeva, pe strada principală, unde era o casă curată dar 
complet goală, în care aveau repatizată o cameră micuță. Pe fie-
care latură de perete  era câte un pat cu așternuturi și perne noi. 
Între paturi, pe peretele mic era o fereastră  cu o perdeluță din 
tifon încrețit. Sub fereastră, o masă din lemn de brad geluit, fără 
fața de masă pe ea dar, cu un borcan mare plin ochi cu flori de 
câmp. Un preș lat țesut ca la țară, din resturi de cârpe, acoperea 
podeaua până lăngă ușă. Ușa se deschidea fix aproape de sobă, 
la nu mai mult de trei degete, umplând și al patrulea perete. 
Soba era din cărămidă tencuită și văruită, de un alb, ca și pereții, 
impecabil. Neavând dulap, și-au pus geamandanele sub masă și 
s-au dus tot cu trăsura la sediul coperativei.

Sediul era ca mai toate sediile cap-urilor, găzduit de un fost 
conac boireresc. Clădirea era impozantă, așezată pe o fundație 
înaltă, cu camere înalte de peste doi metri și jumătate, dispuse 
de jur împrejurul unui hol care, împreună cu șemineul central, 
fusese pe vremuri o raritate și o atracție la marile baluri pe care 
le dădea boierul.

Câte două camere pe fiecare latură asigurau spațiul adminis-
trativ necesar activităților birocratice ale colectivei. Tatăl însă 

CĂRAREA  LUNII
avea biroul lui, separat. Se vedea cât colo că îl prețuiau deosebit. 
Nu avuseseră jurist până atunci. Cumva tot satul era mândru că 
aveau avocatul lor.

Au  dat un tur de „cunoaștere” a cooperativei. Ca la film: sec-
torul zootehnic, sectorul avicol, sericicultura, lacurile cu pești, 
albinele și lanurile de grâu, imense, într-adevăr ca o mare de aur.

La amiază au mâncat la cantină, seara din pachet. Au dormit 
neântorși amândoi până dimineața.

A doua zi a început în forță. Tatăl și-a intrat repede în rol, după 
ce-a citit dosarele și cu acordul președintelui de CAP  au plecat la 
niște constatări. Îi plăcea să meargă cu el. Avea un talent deose-
bit de a explica  în amănunțime fiecare problemă, atât de bine 
și convingător încât nu puteai să nu înțelegi ce voia. Tot atât de 
bine și convingător își reușea numărul, din păcate și atunci când 
mințea. Nu mințea decât când era băut, dar atunci o făcea atât 
de bine încât te dumireai abia după ce pleca și-ți dădeai palme. A 
treia zi a început ca prima, doar că nu s-au mai dus la constatări, 
ci la executări silite. Asta e o chestie profund neplăcută: cei care 
nu aveau cu ce plăti amenda sau datoria, trebuiau să achite în 
natură, în echivalent financiar. Până aici i-a fost. Careva din cei 

în casa cărora au intrat pentru discuțiile preliminare l-a îmbiat 
cu un pahar de băutură. N-a rezistat și l-a băut. A fost suficient 
ca să-l arunce înapoi în neantul din care tocmai scăpase. La 
cantină n-a mai venit, motivând că are de lucru. Spre seară a ve-
nit o fetiță la ea spunându-i să vină să-l scoată din șanțul în care 
căzuse „că e plin de apă și poate  răci”. Cum cade cerul pe cineva 
e puțin lucru fața de rușinea pe care a îndurat-o încercând să-l 
scoată din noroi. Avea doar paisprezece ani. Ce poate o fetiță la 
vârsta asta? Plângând s-a rugat de doi tineri să o ajute. Râzând 
l-au cărat bombănind că s-au năclăit de noroi. 

L-a dezbrăcat de hainele murdare, scârbită, certându-l în tot 
timpul acesta de ce a putut face.

 -Ce fel de exemplu le dai lor, dar ce examplu îmi dai mie?  Ce 
fel de cuvânt ți-ai dat? Ce fel de bărbat ești? Ce fel de tată???

L-a culcat cum a putut. Era tare greu, inert, mizerabil, ud și 
împuțit de mocirlă. L-a acoperit cu pătura și s-a culcat plângând 
de indignare și obidă întrebându-l pe Dumnezeu de ce nu putea 
avea și ea o viață ca ceilalți copii: un tată pe care să-l respecte, 
să-l iubească, o mamă care să mai și râdă câteodată, care s-o țină 
în brațe și pe ea, își doream pacea pe care o vedea în alte case 
și, mai ales își dorea să audă cuvine calde, mângâietoare, cuvinte 

care să te rupă din cotidian legănându-te; și-ar fi dorit să audă 
prin casă „draga mea” sau „ iubirea mea” asta însemnând pentru 
ea pacea pe care și-o dorea. A adormit gândindu-se ce puțin cerea 
și totuși ce mult însemnau câteva cuvinte...Încet-încet greie- 
rii de afară începură să țârâie,  zbenguindu-se prin fânețe în lu-
mina lunii care începuse să urce pe cer...zgomotele misterioase 
ale nopții puneau stăpânire pe timp...a adormit visând...

S-a trezit într-o stare groaznică de spaimă. O sudoare 
puturoasă și rece o năclăise pe față și pe șira spinării. O stare 
cataleptică o țintuia de pat. A deschis doar ochii, larg, fără să 
clipească.  Luna ajunsese în dreptul ferestrei și arunca între paturi 
o dâră lăptoasă de lumină. Nu se mai auzea nici un zgomot, totul 
părea înțepenit într-o așteptare atârnată și atunci, în cărarea de 
lumină a lunii l-a văzut prăvălit din pat, viermuind pe dușumea 
cătând către patul ei și mormăind ceva ca o amenințare.

-Ți-arăt eu cine sunt, cine-i taică-tău! 
 A zvâcnit afară din pat strecurându-se după sobă. Nu pu-

tea ajunge la ușă din pricina lui, care  era căzut în spațiul dintre 
patul ei și ușă, așa că s-a refugiat acolo, după sobă. A  parcurs în 
liniște, încet, spațiul de după sobă, prelingându-se pe lângă pere-
te până a țâșnit pe ușă afară lipindu-se cu spatele de zidul rece. 
A așteptat ascultând tăcerea nopții, căutând zgomote care să-i 
trădeze prezența dacă ar fi urmărit-o. Nu se auzea nimic. Casa, 
grădina, lanul, se scufundaseră în pacea răcoroasă și întunecată. 
A cutezat saltul în lan.  S-a ascuns ca o umbră în porumbii al căror 
lan începea chiar din fața casei și-a stat iar, un timp, la pândă, 
tremurând de frică. Era liniște. Apoi și-a făcut un culcuș într-o 
scobitură de pământ, covrigându-se acolo, ghemuindu-se cu ge-
nunchii la gură. De jur împrejur se auzeau zgomote necunoscute 
ei, care o vreme au ținut-o trează. Apoi zgomotele s-au auzit din 
ce în ce mai încet ca și când s-ar fi depărtat...tot mai încet...A 
adormit plângând, epuizată.

S-a trezit tremurând de frig, udă de rouă și plină de  pământ. 
Soarele se ridicase pe cer de ora zece. S-a apropiat de casă și 
și-a aruncat ochii pe ușa deschisă. El plecase. Prudentă a intrat 
în casă ca să- și schimbe hainele. Atunci, involuntar, și-a arun-
cat ochii la sobă și-a înțepenit: pritre perete și sobă nu se putea 
trece, locul era doar de o cărămidă pe lat. Nu știa cum a trecut 
pe acolo prin micul spațiu dintre perete și sobă. Nici azi nu știe. 
Și totuși prin altă parte nu se putea trece.

S-a rugat de cei de la birouri să o lase să lucreze la ei câteva 
zile pentru bani de drum.A lucrat doar o zi. În noaptea următoare 
taică-său n-a venit acasă, nu știa unde a fost, nu l-a mai văzut, dar 
ea tot în culcușul din porumbi a dormit, iepurește, acoperită cu 
o pătură. Apoi  plecată acasă, i-a povestit totul  mamei căreia i-a 
părut rău că a lăsat-o acolo, la Bârsești.  Ea, însă, ani buni a dor-
mit tot iepurește, trezindu-se brusc în accese de crize de spaimă 
cu respirația tăiată, cu sufletul la gură, lac de apă și cu groaza în 
ochi dacă cineva punea mâna pe ea, atingându-o prin somn.

De atunci, de câte ori e lună plină, mulțumește  lunii pentru 
cărarea ei de lumină care în acea noapte a trezit-o, a călăuzit-o și 
a ajutat-o să scape din capcană. Cărarea Lunii...

                                                                 Horezu / 18 03 018

Ion PREDESCU

Dacă literatura modernă începe cu 
sentimentul prieteniei, cu episodul 

Ghilgameș - Enchidu, dacă plutește imagina-
rul, incisiv, spre metamorfozele fișei de lectură, 
întâlnirea cu părintele Nicolae State Burluși 
duce spre întâlnirea cu lecturile admirative. 
Părintele Nicolae State Burluși are ceea ce 
se numește cultul prieteniei. În primul rând 
teologice. L-a cunoscut pe Valeriu Anania  în-
deaproape. Îmi amintesc de intâlnirea cu Vale-
riu Anania, de după 1989, de la Filarmonică. 
Era acolo, alături de Marian Creangă, directorul 
Bibliotecii Județene și de Ioan St Lazăr, cu efluvii 
de matrice stilistică, pentru a organiza întâlni-

UN CARACTER E UN CARACTER ȘI NU SE NEGOCIAZĂ, AR SPUNE 
ACADEMICIANUL EMILIAN POPESCU… PĂRINTELE NICOLAE STATE BURLUȘI

rea cu Valeriu Anania, episcopul din închisorile 
comuniste. Cu opera lul Valeriu Anania nu poți 
să ai decât prolegomene meditative. 

Am vorbit despre teologia și filosofia 
occidentală și  răsăriteană. Am scris un studiu, 
folosind sintagma „mirungerea poemului”, citat 
de episcop și de Ovidiu Ghidirmic, hermeneutul 
dispărut nu de mult. Părintele State-Burluși era 
acolo, organizând, de la suflet la suflet, o sală 
întreagă. Portretele/ efigii, de preoți, sculptate 
de Valeriu Anania în „Cerurile Oltului”, sunt tex-
tualizarea unde poate fi încadrat și părintele 
Burluși. Când sosește la Vâlcea, academicianul 
Emilian Popescu întreabă de părintele State, 
ca de un prieten vechi. Întreabă protector și 
meditativ, gândindu-se, probabil, la caracterul 

și demnitatea părintelui. Academi-
cianul Emil Popescu este unul din-
tre cei mai însemnați bizantinologi 
ai lumii. În SUA, este membru al 
Societății Internationale a Bizan-
tinologilor, la Dumbarton Oaks 
(Washington), unde colaborează 
elita bizantinologilor. Academia 
Româna i-a conferit premiul 
„Vasile Părvan”. A condus Școala 
Doctorală de la Cluj. După cum 
apreciază Academia Română, prin 
exigență a format caractere. Între 
ele și părintele State. L-a cunos-
cut în profunzime pe George Anca, prietenul  
fonemelor și al lexemelor, poet în sine, semnifi-

cant cu excelență. George Anca 
este poet, antropolog, eseist… A 
scris volume citate în Biblioteca 
Congresului American, Ibsenienii, 
Sonete tailandeze, Eminescologie, 
Poemele părintilor, Manuscrise 
de la marea vie… Erudiția pro-
ducerii fonematice este caseta 
ocupată de George Anca în Isto-
ria literaturii române. Prețuirea 
lui George Anca pentru părintele 
State coboară din aceeași viziune 
despre literatură, bunătatea le-
xemelor… Exemplele pot continua 

spre a augumenta aceeași concluzie, un carac-
ter e un caracter și nu se negociază.
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Dumitru Bogdan ALECA 

Timpul aduce şi face 
Şi ce vrei şi ce nu-ți place. 

Reconstituirea trecutului s-ar dovedi searbădă dacă cei 
care îşi asumă această sarcină ar utiliza doar acte oficiale, 

legislație, presă chiar. Abia corespondența, memoriile, jurnalele, 
însemnările zilnice fac să palpite peisajul istoric, îi conferă expre-
sivitate şi, trebuie să recunoaştem, incită la cercetări, confruntări 
de informații, dispute asupra veridicității unor relatări. 
Protagoniştii rândurilor următoare sunt arhimandritul Mânăstirii 
Govora, Nicandru Vasilescu, prietenul său de la Mitropolie, Ble-
hen, negustorul vâlcean Nicolae Temelie, Elena Leculescu şi... o 
scrisoare pierdută. 

La 2 februarie 1876, Nicandru scria unui funcționar al  
Primăriei Râmnicului, cel mai probabil primarului oraşului, 
Costache Avramescu, cu care coresponda încă din anul 18521: 
Stimabile şi scumpul mieu amice, iartă-mă dacă vă supăr cu 
această scrisoare ce am fost adresată doamnei Elena Leculeas-
ca, de aci din oraş, ce au căzut în mâinile neîmpăcatului mieu 
vrăşmaş, Nicolae Temelie. I-am cerut-o să mi-o dea, mi-au pro-
pusu nişte condiţii pe care nu i le poci îndeplini. Apoi văzându că 
nu i le pociu satisface, au împrăştiat vorba că are să o publice cu 
toba poliţiei prin oraş, cu scopul infernal ca să mă lovească şi să 
rămâie satisfăcut. Arhimandritul face apel la autoritatea desti-
natarului asupra polițaiului orăşenesc2  şi cere: Acestea vă declar 
în secret, rugându-vă cu stimă a chema pe poliţai şi a-i pune în 
vedere ca, îndată ce să va ivi inamicul meu adresându-se către 
poliţie sau primărie, să v-o aducă în primirea dumneavoastră, 
păstrând-o până voi veni a vă arăta în detaliu scopul pentru el. 
Totodată, însă, vă mai rog ca să obligaţi pe poliţai a fi secretu, 
ca să nu simţă persoana, căci poate să o tăinuiască, fiind sigur 
că veţi face tot a nu cădea victimă unui inamic cunoscut şi de 
dumneavoastră3. 

Vor fi aflat râmnicenii slăbiciunea arhimandritului nu ştim, 
căci nu s-au păstrat documente care să urmărească povestea, 
dar personajul principal este întâlnit de-a lungul altor epistole 
din epocă. Ele redau mici orgolii locale, neînțelegeri politice sau 
personale între notabilități vâlcene în deceniul opt al secolului 
XIX. 

Nicandru Vasilescu Govoreanu a fost protosinghel, egumen 
al Schitului Fedeleşoiu, arhimandrit al Mânăstirii Govora între 
06.10.1863 şi 17.06.1882. Paşii săi se poate a se fi întâlnit prin 
Râmnic cu cei ai lui Ion Luca Caragiale, revizor şcolar al județului 
din februarie 18824. Nu ştim cum se va fi terminat pățania arhi-
mandritului cu scrisoarea buclucaşă, dar poate Caragiale o va 
fi auzit povestită la terasele din Râmnic şi a transpus-o în cheie 
politică în piesa atât de cunoscută. 

Nicandru era un personaj cunoscut al protipendadei vâlcene, 
angrenat în afaceri locale, aflat în relații proaste cu episcopul 
Athanasie Stoenescu5 şi cu Lahovareştii, care doreau, în anul 
1871, să-l scoată din funcția ocupată, în ministeriatul lui Chris-
tian Tell. Ocrotitorul său de la Mitropolie, un oarecare Blehen, 
îl informa: Lahovareştii au revenit asupra anchetelor spre a te 
scoate, dar pentru că ministrul a văzut contradicţiunea între 
cele anchete şi dovada notabililor de acolo ce au prezentat cu 
petiţiune, a cerut părintelui Locotenent relaţie despre morali-
tatea Sfinţii Tale, despre care te anunţ a-l vesti înainte, puind pe 
toti cunoscuţii a-l convinge să fie în favoare-ţi. La caz contrariu, 
mai înainte de a trimite rezultatul, trimite Ministrului un protest 
arătător de unde vine persecuţia domnului Lahovari, făcâd astfel 
uz de epistola ce vă înapoiez, comunicându-mi şi mie tot atunci. 
Fă însă tot spre a-l lovi. De nu vei face întrebuinţare de dânsa, 
trimite-mi-o înapoi, vom vedea6. O altă scrisoare de folosit la ne-
voie! Moravurile timpului!

SCRISORI
Lahovareştii chiar au reuşit pentru puțin timp să-l scoată 

din funcția de superior al Mânăstirii Govora, fiind trimis la Polo- 
vragi. Totul a pornit de la reclamația suprefectului Bârsescu, care, 
în în anul 1870 îl acuza pe Nicandru de „lipsă de moralitate”: 
„Am găsit biserica închisă şi numai o singură cameră clăduroasă 
unde se afla un singur pat şi întrânsul pe monahia Ecaterina, ce-i 
zice şi Epracsia, din Schitul Surpatele, făcând la un ciorapu, iar 
pe marginaea acelui patu se afla curatorele, fumnându ţigară. 
Despre care monahia m-au încredinţat că este venită în acea 
mânăstire de sânt zece zile trecute (...) şi se aduce de curatore 
şi şade cu săptămânile în acea mânăstire, părăsindu-şi chilia 
ce-i este încredinţată la Schitul Surpatele”. Nicandru se apără în 
fața acestor uneltiri politice şi aduce în sprijinul său o scrisoare 
a notabilităților vâlcene, printre care fostul prefect, Ghiță Goles-
cu: „Actu prin care subscrişii, regretând depărtarea Sfinţiei Sale 
părintelui Singhel Nicandru din calitatea de curator al Mânăstirii 
Govora, atestă că onorabilitatea acestui părinte şi distinsa 
conduită în relaţiunile sale morale în societate în intervalul de 
peste 20 de ani de când trăieşte între noi ca egumen al Mânăstirii 
Govora şi Goranu au atras stima tuturor. Scoaterea Sfinţiei Sale 
din acest loc au inspirat mâhnire în suflete tuturor şi am rugat să-
şi poată recâştiga dreptatea, pacea şi odihna ce reclamă vârsta 
înaintată a Sfinţiei Sale şi serviciile ce a adus societăţii. Ghiţă 
Golecu, Anastasie Leculescu, Dincă Olănescu etc.”. 

Lipsa de moralitate s-a dovedit a fi un gest de dragoste 
creştinească față de un om grav bolnav, maica Ecaterina, astfel 
încât, într-un sfârşit, „Ministerul face cunoscut că recunoaşte 
inocenţa îngrijitorului Bisericii Govora”. 

O caracterizare indirectă i-o face un personaj rămas necu-
noscut, într-o scrisoare în care tratează funcția de arhimandrit 
al Schitului Fedeleşoiu cu epitropul Casei Spitalului Pantelimon: 
Cocoane Stănciucule, deşi la Schitul Fedeleşoiu să află părintele 
Alecu îngrijitor, în calitate de egumen, nu zic doar că omul este 
rău, dar fiindcă este de un sistem strein, cu oarecare osebire, 
de care nu-mi pociu întinde condeiul a vă declara cusururile lui, 
chiar şi schitul nu-l poate suferi. Cu toate acestea, acum, după o 
ştiinţă ce am luat din zvon, că de anul nou este a se face oare-
care schimbări în igumeniile casei Pantelimonului, unde astăzi 
dumneavoastră vă aflaţi epitrop cu deplină putere, nu ştiu dacă 
şi la schitul Fedeleşoiul este să se facă  vreo schimbare pentru 
alt igumen, supt iscălitul am îndrăzneală şi totdeodată vă rog 
ca să binevoiţi a orândui în locul părintelui Alecu pă Sfinţia Sa, 
părintele Nicandru Gorăneanu, pe care vi-l recomand că este un 
om de caracter cu calităţi bune, atât în regulile bisericeşti cât şi în 
cele politiceşti, activ în toate. Nu mă îndoiesc că nu veţi şi îndepli-
ni cu orânduirea lui la această casă. Vă garantez că, cât se atinge 
de mulţumirea domneavoastră, voi veni însumi în persoană în 
sărbători la dumneavoastră, când vom şi săvârşi7. Omul potrivit 
la locul potrivit, numai bun să dea o mână de ajutor în arendarea 
profitabilă a proprietăților schitului!

Scrisoarea pierdută şi incriminatoare către Elena se pare că a 
fost făcută publică, căci ocrotitorii lui de la Mitropolie îi reproşau, 
în februarie 1877, comportarea: Aşadar, rău şi fără cale v-aţi îm-
potrivit a da bani pentru calendarul bisericesc, ba încă ai vorbit 
şi vorbe ce nu ţi se cădea a le vorbi şi încă nu numai atât, dar ai 
apucat a zice ceva şi până aici s-au făcut mai mare decât Colţia 
(Spitalul Colţea n.n.). Şi după stăruinţele ce am făcut împreună 
cu chir Calist şi cu cu fratele Blehan, abia s-au mai domolit ceva. 
Aşadar, lasă prostiile ce urmezi şi nu mai face fleacuri şi împotri-
vire asupra celui ce nu poţi a răzbuna;(...)8. Eu îndată ce mi-a spus 
Cleopa, m-am dus la fratele Blehan şi l-am făcut a-i mai scrie, 
rugându-l a ţine promisiunea ce au dat-o. Şi nu numai atât, ba 
încă au zis către Cleopa, ba chair şi către mine, că ce crezi? Că 
el nu ştie mişcările frăţiei tale cu călugăriţele, ba şi acum chiar 
cu Ilinca9, că stai săptămâni întregi pitit prin Râmnicu şi apoi tot 
tu te porţi cu aşa nebăgare de seamă şi câte vrei şi câte nu faci? 

Lasă toate fleacurile astea, că nu merge, bagă bine de seamă, 
căci să nu rămâi pe drumuri. Vezi-ţi de beleaua astalaltă şi nu fi 
nepăsător, fiindcă în timpul de faţă este prea greu să rămâi fără 
căpătâi şi fără rost10.

Răspunsul arhimandritului venea la 25 februarie 1877 şi de-
monta toate acuzațiile:  Pentru un momentu zicu că are dreptate 
(episcopul Atanasie) să fie aşa tare supărat pe mine, fiindcă sunt 
oameni găsiţi din timpul răposatului Calinic, măgari şi intriganţi, 
cărora le place să se ocupe de a face felurite intrigi. Dar nu mă 
mir atât de dânşii, pe care îi ştiu că s-au servit în trecut şi să ser-
vescu a calomnia până a înegri pe orice om cărora nu le place 
ochii şi a-l discredita în faţa părintelui episcop, ci mă mir cu atât 
mai mult de Prea Sfinţia Sa, de ce să fie aşa de credul şi să se 
exprime cu atâta uşurinţă, să zică ca să mă dea şi din eparhie 
afară (...), deoarece Sfinţia Sa, ca persoană înaltă, trebuia să 
se gândească că nu o fi toate adevărate, să cugete multe şi să 
hotărască puţine. Pentru că au zis că m-am dus în ziua de Sfântul 
Atanasie de i-am dat vizită cu culionul, fără a-mi lua potcapul 
şi crucea, nu e adevărat. La zilele solemne m-am dus cu toată 
uniforma. Ce Dracu! Atâta lucru să nu ştiu şi eu cum trebuie să 
mă prezint la o zi onomastică! Prin urmare nu e decât o acuzare 
nedreaptă pe mine. 

Câtu despre ceea ce zice Prea Sfinţia Sa că ştie că mă duc în 
Râmnicu, nu tăgăduiesc că mă duc la două săptămâni, la trei şi la 
o săptămână. Mă duc şi pă la Ilinca, pe care o găsesc cu alte pri-
etene de ale ei şi şez câte un ceas, două şi plec. Dar că l-au infor-
mat că şez cu săptămânile pitit, aceasta este cu totul neadevărat. 
Şi dacă a-şi fi fost acolo, după cum zice, cu săptămânile, oare nu 
m-ar fi găsit trimişii din partea marelui credincios, a părintelui 
Ghelasie, ca să mă surprinză acolo? Deoarece Ilinca i-au dus 
până şi la privată ca să-i încredinţeze dacă sânt la dânsa. Iar o 
urmărie nu cu săptămânile, ci o dată, de două ori sau de trei ori 
cel mult era imposibil ca să nu izbutească. 

Iată dar că se silescu a-i umple capul cu felurite mârşăvii spre 
a putea zice că numai dânşii sânt oameni de onoare şi de bună 
credinţă. 

Puținele epistole rămase din acei ani arată faptul că Râmnicul 
era un loc de atracție pentru superiorii mânăstirilor vâlcene, un 
loc în care patriarhala viață mânăstirească era înlocuită cu una de 
socializare: Iubite frate, aş fi vrut să viu şi eu până-n Râmnicu. Dar 
nu mai am curagiu să mai călăresc, ca să nu-mi mai zgândăresc 
boala ce abia a dat Dumnezeu de sânt mai bine acum. Dacă eşti 
bine, te rogu trimite-mi cu Ion calul Sfinţiei Voastre ca să-l cercu 
la brişcă, doar o trage, ca să viu să ne mai revedem, până va 
da Dumnezeu să-mi iau şi eu alt cal. Sunt cuvintele lui Nicandru 
către superiorul Mânăstirii Cozia, aflat tot în Râmnic. Iar ultimile 
sale gânduri le păstrează pentru o doamnă necunoscută nouă: 
Vă rogu arătaţi şi cuconii, vecinii Sfinţiei Voastre, binecuvântări şi 
complimente din parte-mi. 

Din păcate, sunt puține scrisori particulare rămase în arhive 
din acestă perioadă. Ele reconstituie legături, pasiuni, interese ce 
fac dintr-un număr de ființe o colectivitate omenească. Prin in-
termediul acestor puține documente putem reconstitui o socie-
tate râmniceană mai puțin oficială decât cea oferită de arhivele 
instituțiilor publice. 

1  Arhivele Naționale, Serviciul Județean Vâlcea (în continuare A.N., 
S.J.V.), Colecţia Documente Istorice, Pachet 94, doc. 6.
2 Alexandru Niculescu, polițaiul oraşului Râmnic în februarie 1876. 
3  A.N., S.J.V., Colecţia Documente Istorice, Pachet 94, doc. 23., doc. 27.
4  Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L. Caragiale, Bucureşti, 1940, p. 15.
5  Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, editura 
Conphzs, 2009, p. 218. 
6  A.N., S.J.V., Colecţia Documente Istorice, Pachet 94, doc. 23. 
7 Ibidem, doc. 13. 
8  Este vorba de Episcopul Râmnicului. 
9  Elena Leculescu?
10  A.N., S.J.V., Colecţia Documente Istorice, Pachet 94, doc. 28. 

Eternitate reversibilă

Sub pleoapele pe veci închise
Se-acoperă pe veșnicie
O viață, bucurii și vise...
Și nimeni n-o să mă mai știe.

Rondelul 

hoților mărunți

Noi spargem numai bancomate,
Furăm din trenuri portofele,
Mobile, ceasuri și inele
Din piețele aglomerate.

Trăind acuma vremuri rele
Căci gărzile păzesc palate,
Noi spargem numai bancomate,
Furăm din trenuri portofele.

ION MICUȚ
POEZII

Acolo timp nu mai există
Și nici un răsărit nu vine 
Doar infinitul gol persistă
Inert și fără rațiune.

Din componentele de lut
Mă dezmembrez și mă scufund,
Atras spre zero absolut,
În întunericul profund.

Nimic întreg nu va rămâne,
Atomii se vor descompune

În neutroni, mezoni, fărâme
Zdrobiți de gravitațiune.

Și în abisurile reci,
Doar un boson va întreține,
Un foc ce-o străluci în veci,
Slăvind iubirea pentru tine...

Iar din nimic pe undeva
Un nou Big-Bang va exploda
Și-alt Univers se va creea
Și-o nouă Viață ne-o reda.

Sunt cadre azi calificate:
Mulți demnitari cu funcții grele,
Meseriași de șapte stele,
Ce sparg bugete, bănci blindate,

Pe când noi spargem bancomate.



NICOLAE NISTOR
POEME

POEMELE EULUI 1
 

Când vorbiți despre mine,
ardeți pereții refugiului meu.
Găsiți voi ceva,
inventați ceva,
un om gol de sine
golit de lume,
triumviratul,
viața în trei furtul în trei,
perfecțiunea tăcerii.
Tabloul ăsta are femeia ascunsă
în culori pandemice, 
nimic nu se poate fără femeie.
Când vorbești despre mine
slăbește cătușele șarpelui.
Cântă ceva să nu adoarmă judecătorii-
încornorați de mintea mea.
Pentru siguranță, construiți orașele din sferele 
lui Einstein,
să fie o ascultare generală cu umbre rotunde.
Desființați tihna eului,
timpul și spațial amiezilor.
Condamnați-mă,
dar lăsați liberă femeia,
singura care știe
ce simt între pereții acestei lumi!

POEMELE EULUI 2
 

te dezamăgesc
pe acest tărâm nimeni nu aude
lipsesc notele muzicale
păsările nu fac zgomot
dar au picajul mortal
nu sughița
nu avem apă a vieții
vegetăm
așa cu burta la soare
care se pregătește să moară
între timp confecționăm
altă lumină
alt zgomot înainte 
de apariția mașinilor zburătoare

până atunci ține acest felinar
să nu te calce
întunericul 
sau păsările care ne domină
noaptea visele sunt confiscate
economia de cunoaștere
a unei lumi unde dezvoltarea
a eșuat
și scrie pe podul palmei
codul salvator
0000
poate ai noroc
să fi mutat
pe altă față a soarelui.

POEMELE EULUI 3
 

Tu credeai că femeia este a ta
calul senator care aleargă oștile
nu a dat foc orașului
poate nebunul care voia toate femeile
nimeni nu știe să fure femeia din versurile tale
dar le poate copia
sau farda cu botox 
oricare declamator
atunci 
de unde crezi că apar 
coarnele centaurului
și copitele
păi atunci nu au existau doi bărbați
Dumnezeu i-a spus lui Adam
-Alege!
năucit nu a comentat
nu a cerut altă femeie
poate au existat mai multe femei și bărbați
treaba Lui cu cine a început multiplicarea
așa a apărut mistificarea
cine pe cine înșală
și de ce aleargă nebunii pe stradă
în straie regale la paradă
credeai că femeia este a ta
cine are putere nebună
te poate salva
de femeia ideală din mintea ta!

SETEA MĂ FACE SFÂNT
 

Pot eu să pedepsesc pe cineva
ca pata de ulei pe albul pur?!

Nu-l pot scoate din rețea pe El,
care a început căința,iertarea...
Până și tendonul nemuritor
amestecă ploaia cu sângele.
Atunci care sete mă face sfânt,
să iert și apoi să invoc învierea?!

NEPOEMUL LACRIMILOR
 

Lacrimi pe cearcăne pătate 
în suflete cu ochii ascunși, 
pasărea care doare 
când trebuie să cadă 
în cascadă… 
Se scurg lacrimi 
din furci, 
cade pământul 
pe soare urcând 
până te usuci.

COPACUL CARE PLEACĂ

Plecând ne transformăm în vise
și-n anotimpuri rostogolite-n amintiri,
Despre trăirile spuse și nespuse,
așterne timpul cearcăne-n priviri.
Nimeni nu știe ce ascunzi în sine,
și câte patimi ai trăit pe ascuns,
câte speranțe nu mai vin la tine,
şi câte inimi naive vei fi străpuns.
Plecând, redevenim copacul obosit,
spălat de viață-n adieri de vânt,
Ne desfrunzim singurătatea, spășit,
fără să să cerem cuiva legământ.
Ne vor înlocui alți puieți de viață,
cu rădăcinile profunde în viitor,
iar noi vom adormi, fără speranță,
ca elefanții care știu când mor!

NU REGRETA
(suntem ca frunza unui copac)

 

Niciodată să nu regreți paşii pierduți,
Atâtea dorințe şi speranțe trecute.
Câtă lume ignoră viața şi resemnați,
Îşi petrec tristețile, ascunse şi mute!
Niciodată să nu regreți frunzele căzute,
Anotimpurile sunt amprente ce fug,
Aleargând pe străzi iubirile nude,

Nicolae Nistor s-a născut la 24 martie 1958, în comuna 
Mihăeşti, județul Vâlcea, actualmente fiind domiciliat în 

Râmnicu Vâlcea.
Volume publicate: Scrisori către Eva, 2014; Îngerul timpului, 

2015; Baleiajul vieții sau impedanța spamei, 2016; Iubire cu gust 
de marsala, 2016 – toate la Editura Singur, Târgoviște; Elefantul 
din vitrina de cristal, Editura Ecreator, Baia-Mare, 2018.

Nicolae Nistor este unul dintre fondatorii Societății Culturale 
„Anton Pann”, cât și membru în Consiliul Director, membru al 
Uniunii Scriitorilor de Limbă Română din Moldova, al Uniunii 
Internaționale a Oamenilor de Creație, al Asociației Jurnaliștilor 
și Scriitorilor de Turism din  România, al Cenaclului Poetic Schenk 
și al Cercului Literar de la Cluj. A primit Premiul de Excelență 
eCreator și a fost laureat pentru poezie cu Mențiune Specială, 
la Festivalul eCreator, ediția a II-a. De asemenea, Nicolae Nistor 
a fost laureat al Concursului Național de Poezie „Radu Cârneci”, 
locul VI,  mențiune și diplomă de onoare semnate de Florian 
Copcea. Publică în mod constant în reviste de specialitate și în 
antologii. Dintre revistele cu care colaborează menționăm: „Poe-
zia”, „Cenaclul de la Păltiniș”, „eCreator”, „Creneluri Sighișorene”, 
„Qpoem”, „Cervantes”, „Glasul Iubirii”, „Mirajul Oltului”, „Vatra 
Veche”, Algoritm Literar”„Urmuz”, „Sintagme literare”, „Revista 
Nouă” Convorbiri Literare, Oltart, Ante Portas, Arte, Cafeneaua 
Literară,Argeș, în care publică poezii, are cronici sau este con-
semnat în aceaste reviste etc. 

REFERINȚE CRITICE
Cronici senmnate de Daniel Marian în revistele Argeș, 

Luceafărul, Vatra Veche, Sintagme Literare ș.a.
Cronici la Elefantul din vitrina de cristal, în revista „Argeș” și 

revista „eCreator”, semnate de Ioan Romeo Roșiianu. La același 
volum semnează o cronică Daniel Luca, dar și scriitorul Marian 

Ilea, în ziarul „Glasul Maramureșului” și pe www.axanews.ro. 
Elefantul din vitrina de cristal se bucură și de o microcronică 
realizată de Milian Oros.

Cronci la patru volume de poezii în Filoverba - Repere critice 
(în numerele 2,3,4) și Filoverba Magna, semnate de Dan Șalapa;

Cronică la creațiile publicate în  Antologia „Cercului Literar de 
la Cluj”, semnată de Ionel Bota. 

Alte referințe critice filmate sau sub semnătura 
unor membri U.S.R., critici de specialitate, ziariști, 
dintre care menționăm pe: Mihai Antonescu, Doru 
Dăncuș, Cornel Udrea, Florian Copcea, Ilorian 
Păunoiu, Nicolae Dragoș, Ștefan Cazimir, Nicolae 
Sava, Marian Ilea, Nicu Sava, Ionel Bota, Mihai Trai-
sta, Marian Ilea Daniel Marian, Daniel Luca, Ioan 
Romeo Roșiianu, Dumitru Sârghie, Dan Salapa, 
Milian Oros, Serghie Bucur, Ana Podaru, Mihaela 
Rădulescu, George Voica etc.

Scriitorul Marian Ilea dedică celui mai recent 
volum de versuri  Elefantul din vitrina de cris-
tal, articolul de critică literară „Magazionerul” poet și sutele 
de poeme aflate pe stoc, în care afirmă că „(...) Nicolae Nistor 
lucrează cu cuvântul, construieşte versul, obține atmosfera, apar 
poeme după poeme pe care le poți solicita ca extremă urgență 
în crize existențiale. Poetul ți le oferă ca piese de schimb, care 
înlocuiesc nişte piese uzate în propria-ți existență. Elefantul din 
vitrina de cristal oferă piesele de schimb pe care cititorii le pot 
folosi înlocuind gânduri uzate, drame în desfăşurare, tristeți 
aparent ireversibile. Un poet ca Nicolae Nistor are blândețea şi 
înțelepciunea celui trecut prin multe, poemele lui oblojesc rănile 
celor aflați în nevoie. Şi Nicolae Nistor nu se dezminte nici în fe-
lul în care-şi trăieşte viața-i spectaculoasă. E şi posesorul unui 
umor de calitate şi antrenor cultural şi om ce „atacă” plin de 

înțelegere durerea fiecăruia. (...) Soi rar poetul acesta, aşa că e 
util să ne uităm în magazie (vitrina de cristal) unde, într-o ordine 
desăvârşită, aşteaptă poemele cititorii. Primul poem (merită citit 
în întregime!) care ne-a atras atenția e, fireşte, cel care dă tit-
lul volumului: Elefantul din vitrina de cristal. Cităm: „Călca atent 
printre bibelouri/ să nu strivească visele/ de porțelan ale acestei 

lumi/ pe lângă el treceau coloane de muribunzi/ fără 
conştiință care mergeau/ în pădure să moară/… sin-
gurul loc sigur/ în afara vitrinei/ unde era scos/ la 
vânzare/ o vânzare de lux/ pentru că era alb/ apoi 
închis în el/ refăcea visele/ prin descătuşarea cuvin-
telor/ ca un galop de elefant tânăr/ care împrăştie 
cristale”. Apare şi-n acest poem şi-n altele din volum 
arta şi plăcerea de a povesti pe care Nicolae Nistor o 
foloseşte adeseori când vine vorba de evenimentele 
majore ale lumii: naşterea, viața, iubirea, moartea. În 
Fecioare dansând, aproape esenian, poetul trăieşte 
fiorul misterului iubirii: „Mă doreşti ca un vin/ ador-
mind spre seară/ gustul iubirii/ de la genunchi în 

sus/ teasc cu scurgeri rose/ dansante/ te simt plutind/ peste 
linişte/ în nopțile/ când fecioarele/ cu tălpile calde/ îşi deschid 
coapsele“. Umorul dă în clocot şi e de factură rară - englezească 
- în poeme ca Sarmale englezeşti. Cităm: „Se terminaseră sar-
malele/ de la bodega de lângă anticariat/ unde dormeau cărțile./ 
Câte un autor dansa pe mesele/ unui vânzător de speranțe/ fără 
papagal./ Atunci vigilența mea era trează pe Tamisa/ atâta frig 
din lipsă de whisky/ au tras obloanele pe singurătate/ pe un re-
fugiat rătăcit de Crăciun/ lângă o singurătate beată/ o doamnă 
ce ținea pe Dickens în geantă“. Şi exemplele ar putea continua. 
În magazia magazionerului poet se găsesc multe piese de schimb 
în destinul fiecăruia, nemăsluite, originale, cu grad de utilitate 
practică ridicat!” 

UN SURPRINZĂTOR CV

Ele sunt culori care ard ca un rug!
Niciodată frunzele desprinse din copac,
Nu se întorc crude să danseze uimirea.
Anotimpurile cu mirosul tău ne plac,
Iar pe străzi bucuria vieți este iubirea!
Niciodată să nu regreți că respiri,
Aerul dimineața, cu rouă se spală.
Viețuitoarele ca şi noi au bucurii,
Dumnezeu greşelile noastre le iartă!

IUBIRE NEROSTITĂ 
 

Deseori, am trecut pe lângă tine, 
întotdeauna prea târziu, 
nu am avut nici o întâlnire, 
doar priviri care-mi făceau fiori, 
noi niciodată nu vom fi împreună, 
dar te sărut pe frunte închipuit, 
n-ai mai trecut demult pe acolo, 
fără să știi m-ai părăsit 
sau ai plecat după o iubire 
mărturisită trist!

NICOLAE NISTOR
Poet

M
ulți umblă astăzi și au umblat dintot-
deauna după măreața șI colosala stare 

poetică, umblă de secole, și umblă mai bine de 
două mii de ani, chiar trei, căci și Iacov, și Moise 
înainte de a muri s-au jelit în stare poetică. Dar 
unii după ce au privit bine în jurul lor ca tinere 
vlăstrare de pomi roditori ai poeziei s-au trezit 
în noul secol, noul mileniu, și ne asigură  că poe-
zia nu a secătuit, că starea poetică adevărată și 
plină de libertate abia a început…că trăim mo-
mente de importantă cotitură în istoria literară, 
că a venit momentul să constatăm că abia acum, 
în secolul XXI, au început să se afirme marii scri-
itori și artiști vâlceni… Bun venit poete în noul 
mileniu al acestei nemuritoare stări!...geaba 
a perorat filosoful că „Secolul XXI va fi religios  
sau nu va fi de loc”… Secolul XXI deschide era 
noii poezii și noii stări poetice: vorbite, cântate 
și în frăție adevărată cu știința și arta…tehnolo-
gii spiritualizate!

p cickirdan

14 iunie/2019



iunie/2019 15

Simion PETRE

Vineri, 31 Mai 2019, în frumoasa și valoroasa vilă din cen-
trul orașului  Curtea de Argeș, numită și „Casa Norocea” 

s-a desfășurat vernisajul expoziției de 
pictură a artistei plastice  vâlcene Au-
relia Drăghici Rogojinaru la care am 
fost prezenți și noi, cei de la trustul 
de presă culturală „ Intol Press” din 
Râmnicu Vâlcea, invitați de autoare, 
pentru ca să ne spunem gândurile fi-
ind, în urmă cu nouăsprezece ani, în 
aceeași breaslă, neoficială, a artiștilor 
independenți. 

Ajunși în acest important locaș, 
să adăstăm câteva momente asupra 
„Casei Norocea” și, veți afla și de ce… 
„Casa Norocea este încadrată în lista 
monumentelor istorice și reprezintă o 
vilă interbelică, armonios construită 
… în perioada anilor 1922-1923 la 
comanda și după planurile pictorului 
Dumitru Norocea, care lucra în acea 
perioadă la restaurarea frescelor de 
la Biserica Domnească” (wiki, 12 06 19). Biserica Domnească 
din Curtea de Argeș o considerăm cel mai valoros „document” 
de artă din Țara Românească-Valahia sec. XIV-în care pictura 
din naos a fost identificată ca fiind efectuată de un ucenic al 
pictorului italian Giotto di Bondone (1266-1337) care consacră 
acest stil de artă sacră…ecumenic. „… Faima îi este adusă în 1908 
de reușitele lucrări de restaurare a picturii murale de la biseri-
ca Mănăstirii Govora. (…) Dumitru Norocea este trimis în vara 
anului 1908 în Italia și la Muntele Athos cu o bursă de speciali- 
zare. Ajuns la Ravena a studiat pe îndelete arta bizantină din 
fosta capitală a Imperiului Roman de Apus (…) Timp de 10 ani 
pictorul va lucra cu dăruire și migală la descoperirea straturilor 
de pictură, reușind să descopere inscripția în limba slavonă care 
atestă anul morții domnitorului Basarab I (1352). (…) Lucrează 
la restaurarea frescelor bisericii (…) „Sf. Treime” din Măgureni-
Prahova (portretul ctitorilor Cantacuzini realizat de Pârvu Mutu), 
bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Bordești-Vrancea (aici 
descoperă un autoportret al zugravului Pârvu Mutu)…” (wiki, 12 
06 19)

«La vizita pe care i-am făcut-o zilele trecute, acasă, am pri-
vit zeci de lucrări în ulei, acuarelă, desen, lucrări de actualitate, 
tehnică şcolită. Cu părere de rău trebuie să  constat că artişti au-
tohtoni, de valoare, sinceri în expri-
mare şi care formează adevărata 
cultură locală, de interes pentru 
cei de afară, nu sunt luați în consid-
erare de puterea locală, se usucă-
dispar la „foc mocnit”, se pierd în 
anonimat.

Se întâmplă la noi ceea ce nu 
se întâmplă nicăieri: nu există in-
teres pentru specificul local, pen-
tru fenomenul local. Un dispreț, 
total anacronic, alimentat din inte-
rior şi nu din exterior, acolo, unde, 
amănuntul local este cel mai im-
portant (americanii păstrează pen-
tru ei obiectul bun, reuşit, şi trimit 
la export pe cel rebutat). 

Adevărata artă este necunoscută şi este intenționat ascunsă 
de cei interesați să nu existe decât o interfață a ei! (cea a breslei 
profesioniste! n.n 2019)

Acuarelele Aureliei Drăghici Rogojinaru, peisajele, de iarnă, 
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în ulei, desenele ei, ne determină să recunoaştemun un spirit a-
prins, un pictor prezent în actualitate, dar avid şi după o realitate 
de ieri. (...)

 Am remarcat uleiurile reprezentând Râmnicul în zăpadă, 
acuarelele, intonând o  toamnă 
întârziată, cu frunze ruginii, la fel de vii 
precum coroanele din fața ferestre-
lor, care, în amurgul acestui ano- 
timp, ne dau lumină în casă.

Un galben de aramă pe care nu-
mai govoreanul Hurjui, în ulei, ştie să 
le facă.

 Între imaginile aferente tablou-
rilor prezentate de Aurelia Drăghici 
Rogojinaru le întâlnim şi pe acelea 
care ne plac nouă cel mai mult, cele 
cu Râmnicul de altădată!»  (Noi-
embrie, 2007) » (Petre Cichirdan, 
„Interferența Artelor. Critice. Arta 
Plastică, Ed. Intol Press, 2011)

La Casa Norocea, acum, în 2019, 
remarcăm pe simeze tablouri real-
izate în aceeași tehnică, din 2007, 
dar executate destul de recent, unele 

dintre ele, stârnind admirația până și a invitațiilor italieni, de cali-
bru: Barbara Walder, pictor, Germania, Liechtenstein și criticul 
de artă  Giampaolo Trotta, Italia; prezenți în sală și dorind să fie 
martori la acest eveniment. A spus Giampaolo Trotta:  - „Aflându-
mă pentru prima dată în această splendidă casă construită 
după Primul Război Mondial vreau să vă felicit pentru această 
bijuterie arhitectonică. În ceea ce 
privește aceste exponate ale pictoriței 
prezentă aici, vedem, trădează o vi-
ziune intimă, pe ansamblu părând a 
fi ca o inimă care pulsează într-un or-
ganism și vedem un stil care  lucrează 
în tradiție, în figurativ, fără culori stri-
dente!... pasteluri, aquarele, și care 
după părerea mea sunt imagini care 
trădează intimitate, nostalgie, pare că 
artista are un trecut lipsit de durere, 
ci mai degrabă seninătate... Cu multă 
minuțiozitate sunt realizate lucrările 
expuse, sunt realizate cu vârful penelu- 
lui (realizând desenul n.n) dovedesc 
dragoste de oameni, de pământul acesta, de țară, dragoste de 

locurile unde s-a născut...” Cu domni-
ile lor au mai fost prezenți la vernisajul 
Aureliei Drăghici Rogojinaru: Germain 
Droogerbroodt poet, Belgia, și Gabri-
ela Calutiu Sonnenberg, poet, Spania… 
toți și-au exprimat părerea că lucrările 
pictoriței române, vâlcene, sunt re-
marcabile, au multă sensibilitate în 
exprimare și dovedesc o mare dragoste 
pentru natură; desigur, au remarcat, și 
domniile lor, stilul realist, la care cei mai  
mulți din întreaga lume au renunțat de 
mult.

Considerăm re-
marcabilă expoziția 
Aureliei de la Casa 

Norocea, în ton cu mediul și atmosfera acestui 
loc și care ne-a permis și nouă revederea unor 
lucrări, monumente, rarități, Curtea de Argeș 
fiind atât de legată de Râmnicu Vâlcea, Vâl-
cea, mai ales prin Basarab I și fiul său Nicolae, 

dar mai ales prin domnitorul Neagoe Basarab care a învățat la 
Bistrița Vâlcea și care a întronat în Țara Românească stema cu 
vulturul cruciat și la Curtea de Argeș a ctitorit  această minunăție, 
capodoperă bizantină, construită de Meșterul Manole….Să 
mai lămuim un aspect, la expoziția Aureliei Grăghici Rogoji-
naru delegația de străini a fost invitată, și a primit invitația 
cu plăcere, de directorul Muzeului Municipal din Curtea de 
Argeș, Ștefan Dumitrache…Cei patru ambasadori din Uniunea 
Europeană se aflau la Curtea de Argeș pregătind o expoziție 
în 04 iunie 2019 care va dura până în 27 iunie, când, tot așa, 
se va încheia cu o manifestare artistică literară și muzicală în 
care pe lângă participanții străini: Barbara Walder, Giampaolo 
Trotta, Germain Droogerbroodt, Gabriela Calutiu Sonnenberg  
va participa și doamna Maria Calleya, pianist, din București…și 
toate acestea prin grija neobosită a academicianului Gheorghe 
Păun.

La vernisajul din 31 mai în sală s-a aflat și renumitul scriitor 
și epigramist din Curtea de Argeș, profesor Gheorghe Piele, care 
nici una nici două le-a închinat celor doi protagoniști, gazdă și 
expozant, Marian Ghiță și Aureliei Rogojinaru aceste două epi-
grame produse la fața locului... „Dacă Doamna Pictoriță/ Nu-ți 
picta portretul, breazul/

Te-ai mai fi zbătut Guriță/ Să-i asiguri vernisajul?” și „Do-
amnei Pictorițe vâlcene Aurelia Drăghici Rogojinaru: Ați pictat 
în tehnici terne/ Care-n timp or să reziste/ Evitând sminteli mo-
dern/ Cubist-abstracționiste. Încântat-Felicitări! 

Semnat: Curtea de Argeș, 31 mai 2019, Prof. Gh. Piele”

Expoziție nouă, la Casa Norocea!
(Argeș Expres, Cristina DINCUȚĂ on 29 May 2019)

 Vineri, la Casa Norocea se va vernisa expoziția de pictură 
organizată sub genericul “Dialog cultural”. Lucrările ce se vor 
regăsi pe simeze sunt semnate de artistul plastic Aurelia Drăghici 
Rogojinaru, membru al Societății Culturale “Anton Pann” din Rm. 
Vâlcea şi a Cenaclului Literar-Artistic “Anton Pann”, membru al 
“IWS România” - Asociația internaționalã a pictorilor acuarelişti 
- filiala România şi membru simpatizant al Asociației “Cultul 
Eroilor-Regina Maria” - filiala Rm. Vâlcea. Evenimentul, care va 
debuta la ora 17.00, este pregătit de către Biblioteca Municipală 
(director, ing. Marian Ghiță) şi Muzeul Municipal (director, 
Ştefan Dumitrache) Curtea de Argeş, în parteneriat cu Societa-
tea Culturală “Anton Pann” din Rm. Vâlcea (preşedinte, prof. dr. 
Mihaela Rădulescu). Despre protagonista expoziției, aflați că 

este născută la 4 martie 1961, în comuna Ver-
guleasa, jud. Olt şi este absolventă a Liceului 
de Muzică si Arte plastice din Craiova, secția 
Pictură-Grafică, promoția 1980. A urmat cursuri 
de desen şi pictură (facultative) pe langă Institu-
tul de Artă “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti 
şi a fost membru al cenaclului “Theodor Aman” 
din Craiova până în 1962. 

(Continuare în pag. 16)
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

Marian PĂTRAȘCU

Pe YouTube, la link-ul https://www.youtube.com/
watch?v=dl2PufpvW9U, există un scurt metraj intitu-

lat „Fără apărare”. Vă invit, dragi cititori să vizionați cu atenție 
acest scurt metraj, mesajul său nu se referă doar la domeniul 
învățământului românesc, ci la toate domeniile socio-economice. 
Ați auzit, cred, des expresia „pe vremea mea”. Ei bine, pe vremea 
mea profesorii, deși foarte diferiți între ei ca mod de predare și 
atitudine față de noi, erau realmente respectați. Și asta din două 
motive: (1) pentru că așa fuseserăm educați în familiile noastre; 
și (2) pentru că profesorii erau toți foarte bine pregătiți și dedicați 
meseriei lor, diferențele între ei, ca pregătire, fiind minore și 
insesizabile. De exemplu la Liceul ”Nicolae Bălcescu” din Râm-
nicu Vâlcea, absolvit de mine în anul 1972 (actualul C. N. ”Ale- 
xandru Lahovari”), era o profesoară de chimie (sunt absolvent 
de chimie și am făcut chimia în liceu cu nu mai puțin de... șapte 
profesori, începând cu celebrul domn profesor Dumitru Ghiță, 
fie-i țărâna ușoară!) foarte exigentă și extrem de bine pregătită 
din punct de vedere teoretic, dar, realmente, era speriată de... 
problemele de chimie, însă niciodată noi nu ne-am permis să 
ne batem joc de dumneaei din aceată cauză - nu-i dau numele, 
este foarte cunoscută și din mâinile ei au ieșit mulți absolvenți 
de studii superioare care la admiterea în facultate dădeau exa-
men și la chimie; de altfel, pe atunci, în anul I de la orice facultate 
tehnică exista cel puțin un curs de chimie și era și normal să fie 
așa, fiindcă viața însăși este... chimie. 

Îmi amintesc spre exemplu de orele de matematică, pe care 
am făcut-o cu un alt profesor celebru - dl. Nicolae Păun, fie-i 
țărâna ușoară! - când, înaintea fiecărei ore de matematică în 
clasă era o liniște mormântală, iar asta nicidecum din cauză că dl. 
profesor ar fi fost un zbir, ci pur și simplu din adâncul repect ce i-l 
purtam domniei sale pentru modul în care preda și asculta - pen-
tru dânsul nu exista rubrica ”Absențe” în catalog, fiindcă punea 
cel puțin câte 10 note pe trimestru fiecărui elev, iar lângă un 3, 
nu ezita ca următoarea dată să pună un 10!; odată, mi-a dat un 
10 numai fiindcă am fost singurul din clasă care a știut cât face 0! 
(pentru cine nu ”le are” cu matematica, 0! înseamnă ”zero facto-
rial” și este egal cu 1). Sau - de profesoara mea de fizică, d-na 
Cristina Ștefănescu (pe atunci - Fota), de o frumusețe răpitoare și 
care preda excepțional, deși eu am prins-o încă foarte tânără, din 
al doilea an de la terminarea facultății, chiar și fiul meu a făcut 
cu dânsa fizica unul sau doi ani - tot respectul și multă sănătate 
îi doresc! Vă vine să credeți că din clasa mea, seria B, promoția 
1972, dirigintă - d-na Olga Aftenie, fie-i țărâna ușoară! - clasă de 
”real”, au ieșit nu mai puțin de șapte medici? 

„FĂRĂ APĂRARE”
Apoi, nu pot să nu-i amintesc aici și să le mulțumesc tuturor 

dascălilor mei din școala generală (Greblești, Vâlcea), dintre care 
în mod special vreau să-i menționez pe Nelu Șandru (învățător), 
Mihai Daneș (matematică), Lili Șandru (științe naturale) și Flo-
rica Frântu (limba română, dirigintă), primii trei - decedați, fie-le 

țărâna ușoară! - iar d-nei Florica îi doresc multă sănătate și-i 
sunt recunoscător pentru totdeauna fiindcă mi-a insuflat pasiu-
nea pentru citit și literatură (datorită dumneaei am venit la liceu 
”croit” să urmez filologia, dar... ”ale vieții valuri”...).

De asemenea, i-am mulțumit toată viața d-lui prof. Grosu, de 
la Liceul ”Mihail Sadoveanu” (azi - colegiu) din Iași, cel care a 
răspuns de grupa mea la practica pedagogică, și care, deși mi-a 
dat 10, m-a sfătuit să nu merg în niciun caz în învățământ, fiindcă 
eram un antitalent pedagogic total (țin minte că fiind eu mai cu 
gura mare, i-am ținut locul o perioadă la catedră și când a venit 
s-a luat cu mâinile de cap - îi dădusem un 3 cât ea ea de mare 
fetei secretarului cu probleme economice al județului Iași din 
vremea aceea; menționez că în clasa în care am predat eu, una 
de-a X-a, era un băiat cu aceeași boală congenitală ca și mine - 
Maladia Little - dar cu mult mai gravă, nu putea scrie la tablă și 
vorbea foarte greu - avea și dizlalie - iar profesorul m-a rugat ca, 
dacă-l voi asculta, să-mi rezerv o oră doar pentru el, ceea ce am și 
făcut, fiind obligat să-i dau 10, fiindcă mi-a răspuns fără greșeală, 
deși ecuațiile reacțiilor chimice le vorbea, nu le putea și scrie, de 
altfel avea nu mai 10 pe linie în catalog!). 

Cum a ajuns învățământul românesc în halul în care este 
astăzi? Tocmai fiindcă, în condițiile libertății prost înțelese, după 
1989, apucăturile de neam prost ale nației noastre au început 
să-și arate ”roadele”, sau mai degrabă ”colții”, cele două motive 
menționate mai sus inversându-și pur și simplu sensul: (1) părinți 
îmbogățiți peste noapte prin furt și înșelăciune și-au abandonat 
misiunea educativă părintească, dându-le progeniturilor lor liber- 
tate totală și bani de cheltuit la discreție, aceleași progenituri 
care, văzând matraprazlâcurile la care se pretează părinții lor,  
și-au format o mentalitate amorală și antisocială, deci vina nu 
este a lor, fiindcă orice părinte își are copiii pe care și-i merită; și 
(2) salarizarea mizerabilă din învățământ a făcut ca în acest do-
meniu să apară dascăli din ce în ce mai slab pregătiți, absolvenți 
pe bani de ”particulare” sau chiar care n-au dat în viața lor pe 
la vreo facultate dar le-au cumpărat ”babacii” nu una, ci n-șpe 
diplome de absolvenți de studii superioare.

În încheiere - câteva cuvinte despre UMILINȚĂ. Toată viața 
mea m-am confruntat cu astfel de situații, culmea - mai mult 
după așa-numita revoluție, de unde până atunci cei mai mulți 
conaționali nu folosiseră niciodată cuvântul ”handicapat”, 
acum era pe buzele tuturor (de altfel, mulți nici nu-i cunoșteau 

semnificația). Cel mai ades eram urât și înjurat pe la spate fiindcă 
nu plăteam impozit pe salariu și că nu ezitam să critic în gura 
mare conducerea Oltchim-ului, în frunte cu ”gloaba” de Roibu, 
cel care pe-o mână cu politicieni și ziariști au furat la blană marele 
combinat chimic, încât astăzi este în faliment declarat! Numai că, 
toți cei care încercau să mă umilească, habar n-aveau cu cine se 
pun! Așa se face că de fiecare dată nu mă lăsam până nu le-o 
plăteam cu vărf și îndesat! Da, știu, răzbunarea este un păcat, dar 
cum puteam face față altfel provocărilor vieții? De altfel, deviza 
mea dintotdauna a fost: ”Orice pot înțelege și orice pot ierta cu 
excepția faptului de a fi luat de fraier / prost”, cu alte cuvinte - de 
a fi umilit. Fiindcă, dacă m-aș fi lăsat doborât de umilințele seme-
nilor mei și dacă m-aș fi uitat ”în gura lumii”, astăzi nu aș fi avut o 
familie, niște copiii excepționali și niște nepoți extraordinari, plus 
o carieră în cercetare cu multe realizări și apoi o participare, sper 
eu - deloc de neremarcat - la viața culturală a Râmnicului. Și pen-
tru toate astea îi mulțumesc lui Dumnezeu și le sunt recunocător 
părinților, familiei și dascălilor mei! 

Apropo de umilință, mai deunăzi, la biserică am auzit o 
doamnă în urma mea dojenindu-și mama, pe care o ducea de 
subbraț: ”Uite, lu’ domnu’ nu-i e rușine să meargă cu cadrul, 
ție de ce-ți e?”. Mândria prostească ne face de mutle ori să 
capotăm în fața greutăților vieții. Dar, nu mândria l-a căzut pe 
Lucifer? Ea este primul păcat al omului și sursa tuturor celorlalte! 
Eu l-aș numi chiar ca fiind un păcat național, caracteristic nouă, 
românilor, căci, în ciuda faptului că am ajuns de râsul lumii în-
tregi, noi ne credem ”miezul din dodoașcă”, alfa și omega ale 
omenirii, toate mințile luminate din istoria omenrii au fost daci 
sau români etc., confirmând astfel cu asupră de măsură prover-
bul românesc ”prostul până nu-i fudul, parcă nu e prost destul!”. 
Și încă ceva: niciun românaș nu ți-ar recunoaște adevărul nici să-l 
pici cu ceară, acesta având soarta gunoiului vârât sub preș, el nu 
este niciodată vinovat de nimic, întotdeauna alții sunt vinovați 
de ceea ce i se întâmplă lui rău, de obicei străinii, și în special 
evreii, uitând prostește că dacă cineva își bate joc de el o face 
pentru că poate și pentru că are de cine-și bate joc, iar pentru 
asta singurul vinovat este tocmai el! Vorba lui Grey Owl (”Oa-
meni și animale”): ”Învinuim de nenorocirile noastre soarele, 
luna și stelele - o admirabilă diversiune al cărei autor este omul!”. 

Spuneam la început că situația dezastruoasă din învățământul 
românesc se repetă aidoma la nivelul întregii societăți, în toate 
domeniile. Uitați-vă numai ce proastă patentată a ajuns prim-
ministru și ce repetenți, inculți, hoți și trădători au ajuns al doilea 
și al treilea om în statul român! Și, Doamne Dumnezeule - câți ca 
ei?! Pe de altă parte, avem fix ceea ce merităm, excepțiile fiind 
cantități neglijabile și pagube colaterale.

EVENIMENT PLASTIC MAJOR LA CURTEA DE ARGEȘ: 
AURELIA DRĂGHICI ROGOJINARU

(Urmare din pag. 15)

Aurelia Drăghici Rogojinaru a participat cu lucrări la expoziții colective, după cum urmează: 1977 - Galați, sala Universității; 
1979,1980 - Craiova, sala “Cromatic”; 1983 - Dragăşani, Casa de Cultură; 1984, 1985 - Rm. Vâlcea, Casa de Cultură; martie 2005 şi 
2006 - Rm. Vâlcea, Complex Winmarkt Cozia, expoziția “Culoare şi candoare”; aprilie 2005 şi 2006 - Rm. Vâlcea, sala “Antim Ivirea-
nul” din cadrul Episcopiei Râmnicului, expoziția “Icoane de Paşte”; martie 2005 - Piteşti, Expozitia Națională de Icoane; decembrie 
2005 - Rm. Vâlcea, Complexul Cultural al Episcopiei Râmnicului, expoziția “Icoana sufletului meu” (organizată de Centrul Județean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea); septembrie 2006 - Rm. Vâlcea, Muzeul de Artă, expoziția “Schituri 
şi mănăstiri”, coordonată de Direcția pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Rm. Vâlcea; 2007, 2008, 2009, 2010 - Rm. Vâlcea, expoziții 
la sala “C. Iliescu” din cadrul Consiliului Județean Vâlcea; 2011 - Grup Şcolar Oltchim Rm. Vâlcea, expoziția “Tradiție şi credință”; 
septembrie 2011 - Muzeul Satului Bujoreni, Expoziție organizată cu ocazia “Zilelor Europene ale Patrimoniului”. Dintre expozițiile 
personale, amintim: martie 1987 - Rm. Vâlcea, Galeria Fondului Plastic; noiembrie 1988 - Drăgăşani, sala “Gib Mihăescu”; august 
2006 - Călimăneşti, Casa de Cultură; septembrie 2006 - Rm. Vâlcea, Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul”, Expoziția “Râmnicul-oraşul 
domniei mele”; 2005 şi 2006 - Rm. Vâlcea, Şcoala Waldorf. 

Lucrări în colecții particulare în țară şi străinătate: Bucureşti, Craiova, Rm. Vâlcea, Slatina, Olanda, Franța şi Polonia. În ceea ce 
priveşte lucrările expuse la Curtea de Argeş, tematica este fie de portret, fie de peisaje şi cadre cu satul românesc ori natură statică. 
Mai multe veți afla vineri!

16 iunie/2019


