
Anul XII • Nr. 158 • iulie 2019 • editat de ECOSTAR 21 prin INTOL PRESS • www.culturaarsmundi.ro

Preacuviosul arhimandrit veniamin 
Micle – voievod al slovei duMnezeiești

cuvânt omagial la împlinirea vârstei de 80 de ani 
a Preacuviosului Părinte arhimandrit veniamin Micle

cuprins:

PetRe cicHiRdan - PReMiul uzPR/2016 PentRu „Revistele cultuRale ale RÂMnicului”
cultura Ars Mundi • cultuRa vâlceană • Povestea voRBii 21 • senioRii • FoRuM vâlcean

• Preacuviosul arhimandrit ve-
niamin micle - voievod al slovei 
duMnezeieștiÍ 
Dr. VARSANUFIE ......................................pag. 1

• din nou MaRe sĂRBĂtoaRe la 
MÂnĂstiRea BistRiȚa... 
Simona Maria KIS, Petre CICHIRDAN..............pag. 2

• sÂMBĂtĂ, 06 iulie 2019, zi de MaRe 
sĂRBĂtoaRe la MnĂstiRea BistRiȚa! 
Gheorghe JIANU .....................................pag. 4

• aRHiM. veniaMin Micle - un titan  
al știinȚei RoMÂnești  
contemPorane 
Ilie GORJAN ...........................................pag. 5

• arhimandritul veniamin micle 
Tudor NEDELCEA .....................................pag. 5

• MĂRtuRie desPRe ÎntÂlniRea cu vlai-
cu ionescu În olanda și În BelGia
Pr. Dr. Ioan DURĂ ....................................pag. 6

• cĂRȚile lui constantin zĂRnescu
Mircea POPA .........................................pag. 7

• 13 iunie - 14 iunie 1990
Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU ........................pag. 8

• MulȚuMiRi PuBlice
Gh JIANU............................................pag. 10

• BĂlcescu În eteRnitate 
Adina ENĂCHESCU ................................pag. 10

• PĂRintele veniaMin Micle - dascĂl  
de teoloGie la 80 de ani! 
Pr. Dr. Constantin CILIBIA ...........................pag. 11

• noutĂȚi editoRiale 
pcickirdan ...........................................pag. 11

• adevĂRuRi incoMode desPRe liMBa 
RoMÂnĂ 
Constantin MĂNESCU - HUREZI .....................pag. 12

• școala de vaRĂ 2019 - PaRoHia  
JiBlea-nouĂ 
Mircea VASII .........................................pag. 12

• „ReMeMoRĂRi cu Gust de Pelin” 
Mihai SPORIȘ........................................pag. 13

• Permisia 
Ion Nelu PĂRĂIANU ...............................pag. 14

• inteRviu cu „aMBasadoRul”  
liteRatuRii RoMÂne În GeRMania, 
doctorul schenK 
Cristian Ovidiu DINICĂ .............................pag. 14

• Festivalul cultuRal „teodosie 
Rudeanu”. ManiFestaRe aMPlĂ, 
selectĂ 
Gheorghe PANTELIMON ..........................pag. 15

• aRtista, RoMÂnia și RePuBlica 
moldova 
Simion PETRE ......................................pag. 16

Asociația Ecologică a Oamenilor de Știință și Artă   ECOSTAR21

Preacuvioși și preacucernici părinți, 
Preacuvioasă maică stareță,

Preacuvioase maici,
Distins auditoriu,
Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. 

Veniamin Micle s-a născut acum 80 de 
ani într-o familie ce descinde atât pe linie 
paternă, cât și maternă, din nobilii români 
ai Maramureșului voievodal, însă pentru 
noi este mult mai clar că Arhimandritul 
Veniamin Micle este un călugăr nobil în 
cel mai profund sens al cuvântului, 
întrucât a înțeles vocația sa monahală 
așa cum foarte puțini o mai înțeleg astăzi; 
a renunțat cu adevărat la viața sa personală, închinându-se total 
slujirii Domnului nostru Iisus Hristos și semenilor. Și-a început viața 
monahală la mănăstirea Rohia de la vârsta de 16 ani și, pasionat de 
studiu, și-a închinat întreaga viață unei munci colosale, de cercetare 
și documentare științifică, concretizată până la vârsta de 80 de ani 
în peste 100 de cărți, dar și sute de studii și articole. A fost pe rând 
asistent universitar la Institutul Teologic din București, Institutul 
Teologic din Sibiu, profesor la Seminariile 
Teologice din Curtea de Argeș, Craiova 
și director al Seminarului Teologic din 
București, însă cea mai mare realizare 
a sa a fost aceea de a străjui și rectitori 
Mănăstirea Bistrița – locaș de cultură și 
spiritualitatea din cele mai vechi timpuri.

A participat la o serie de simpozioane 
și congrese, unde a susținut diferite co-
municări și conferințe, ce reprezintă fie-
care o valoroasă și originală contribuție 
la clarificarea unor teme privind istoria 
bisericească și națională, dar mai ales în 
câmpul Cateheticii și Omileticii unde este 
și va rămâne un punct constant de referință. Cărțile sale dovedesc o 
erudiție impresionantă, cu un aparat critic uimitor și o rigurozitate 
științifică autentică, captează cititorul intelectual și îl stimulează spre 
cercetare și adâncirea fiecărei teme tratate.

O muncă titanică, împlinită cu o conștiinciozitate impresionantă, 
care dovedește marea lui iubire față de carte, în general. Însă ceea 
ce reliefează iubirea lui față de carte nu 
este doar preocuparea sa scriitoricească, 
ci mai mult decât atât, Sfinția Sa își tehno-
redactează singur lucrările, le îngrijește 
și le imprimă cu grija cu care ai crește un 
copil.

Cu toată jertfirea sa față de carte, 
nu a uitat datoria de căpetenie a unui 
călugăr, și anume: rugăciune și creșterea 
de fii duhovnicești. Părintele Arhimandrit 
Veniamin Micle este un rugător neobosit 
la Sfântul Altar de 60 de ani de când a fost 
hirotonit ieromonah, un duhovnic apreciat 
și căutat nu doar de către credincioșii 

din apropierea mănăstirii Bistrița, ci din 
întreaga țară. Smerenia sa dovedită nu o 
dată, refuzând, rând pe rând, chemarea la 
arhierie sau în alte demnități, împlinește 
chipul duhovnicesc al acestuia. A scris mult 
despre ieromonahul Macarie, renumitul 
tipograf cărturar al monahismului nostru, 
dar el însuși a devenit ”un Macarie” al 
vremurilor noastre. Ctitorind cu trudă în- 
delungată o operă de literatură duhov-
nicească originală, durabilă, de o valoa-
re certă pentru spațiul românesc. Ajuns 
acum la vârsta la care dovedește puterea 
sa duhovnicească, după cuvântul psal-

mistului, s-a străduit, cu timp și fără timp, prin toate puterile sale să 
împlinească chemarea lui Dumnezeu: „Iar voi sunteți seminție aleasă, 
preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca 
să vestiți în lume bunătățile Celui ce v-a chemat din întuneric, la 
lumina Sa cea minunată” (I Petru II, 9).

Călugăr cărturar și model de acrivie intelectuală și monahală, 
Părintele Veniamin Micle este un adevărat stâlp, nu doar al Ortodoxiei 

vâlcene, ci al întregii Ortodoxii. Astfel 
Părintele se dovedește nu doar cel mai 
prolific scriitor de istorie bisericească din 
Biserica Ortodoxă Română, ci mai mult, 
cel mai prolific monah al zilelor noastre 
ziditor de slovă dumnezeiască în inimile 
credincioșilor. Zidirea Cuvântului lui Dum-
nezeu în sufletul credincioșilor a fost și, 
după cum vedem rămâne, prioritatea ma- 
joră a Preacuvioșiei sale, sub toate for-
mele: cuvânt scris, predică și cateheză 
și, mai mult decât orice, exemplul vieții 
sale personale. Așa încât nu este nicio 
exagerare să afirmăm că Părintele Arhi-

mandrit Veniamin Micle de la Mănăstirea Bistrița Vâlcii trăiește de 
acum Împărăția lui Dumnezeu prin îmbogățirea duhovnicească a 
culturii române.  

Voievod al slovei dumnezeiești, Părintele Veniamin este pentru 
Biserica noastră un model viu, care, cu adevărat, face să ardă inima 
în noi (Luca 24, 32); exemplu autentic nu doar pentru orice monah, 

ci, mai mult, pentru orice slujitor al lui 
Hristos și, totodată, pentru toți cărturarii. 

Acum la împlinirea vârstei de 80 de ani, îi 
urăm și noi să îi dăruiască Dumnezeu multă 
sănătate, bucurii duhovnicești, putere de 
muncă și ani mulți în slujirea lui Dumnezeu 
și a aproapelui, așa cum a făcut-o neobosit 
până astăzi. 

La mulți ani întru mântuire, Preacu-
vioase Părinte Arhimandrit!

 † dr. vaRsanuFie,
aRHiePiscoPul RÂMnicului

Mănăstirea Bistrița, 6 iulie 2019



După momentele strălucitoare care au avut loc în Biserica 
Mânăstirii de la Bistrița din dimineața zilei de sâmbătă, 

6 iulie 2019: Liturghia și Te Deum ținute de ÎPS Varsanufie 
în onoarea Arhim. Veniamin Micle la împlinirea a optzeci de 
ani de viață și acordarea Crucii Râmnicului-înaltă distincție a 
Arhiepiscopiei Râmnicului, participanții s-au deplasat în Sala de 
Festivități, unde cu toții l-au celebrat pe înaltul monah, om de 
credință, dar și cercetător istoric și mare cărturar…

  Pr. Dr. Ștefan Zară a moderat această parte a doua de la în- 
tâlnirea de la Bistrița legată de sărbătorirea părintelui arhiman-
drit, prezentând cele două cărți pe care Arhiepiscopia, Editura 
Praxis, le pregătește pentru editarea în condiții de lux, amândouă 
scrise de Arhim. Veniamin Micle, și care vor fi lansate la Arhi- 
episcopie. Apoi, consilierul cultural al Arhiepiscopiei, a continuat 
cu invitarea participanților să adreseze, care doresc, cuvinte de 
apreciere sărbătoritului, urmând ca mai apoi să se procedeze 
la lansarea celor două cărți scrise și tipărite de Arhimandrit: 
„Aniversarea a 80-a” și „Adevărata Posadă: Defileul Bistriței”. Spu- 
nea dl Ștefan Zară că părintele Veniamin Micle este acum con- 
siderat un „Voievod al cuvântului”, reiterând într-un fel și subli-
niind afirmația făcută mai devreme de ÎPS Varsanufie, care în cu- 
vântul Domniei Sale din Sfânta Biserică a Mânăstirii spunea că 
Arhim Veniamin Micle se trage dintr-o „Familie voievodală a Mara- 
mureșului”. Prin această afirmație-Voievod al cuvântului-subtilul 
moderator a făcut legătura cu preoții prezenți în sală și la masa 
prezidiului, foști elevi și studenți ai sărbătoritului, care au avut 
ocazia să-i asculte deosebitele prelegeri rostite în fața altarului 
și la catedră…

Pr. dr. ion Gavrilă a fost primul care a luat cuvântul:  - Arhim.
Veniamin Micle mi-a fost profesor de când am fost elev la Semi-
nar, apoi student, masterand și doctorand. Dânsul mi-a fost pro- 
fesor tot timpul! Pentru că i-am citit opera, pentru că tot timpul 
l-am căutat simțind nevoia de a dialoga cu dânsul…ca să ne întă- 
rim convingerile despre viață, despre voință, adaptare și multe 
alte lucruri…Pentru mine părintele Veniamin Micle, mă iertați că 
pot exagera, este un munte de om! Lovit de Soarele Hristos, care 
strălucește, de Soarele Dreptății și al Luminii…cu toate că a 
fost împiedicat! fiind chemat la treptele mai înalte ale Ierarhiei 
bisericești, a rămas să strălucească în smerenie și uneori foarte 
singur, decât cu bunul Dumnezeu. Este un lucru extraordinar 
pentru vremurile pe care le trăim fiindcă vedem în jur foarte mulți 
oameni care se prăbușesc…Tocmai pentru că sunt îndepărtați, 
sunt ostracizați, împiedicați…Este un munte, nu numai că a 
scris foarte mult și foarte bine!...ci pentru că a rezistat la toate 
vânturile pe care le suportă un pisc…Da îl cunosc de 43 de ani! 
Aș mai spune că deși a fost și rămas un munte, pentru mine cel 
puțin, este un munte de smerenie și demnitate! Este foarte greu 
să ții acest echilibru între smerenia monastică și demnitatea de 
om!...pentru că de multe ori demnitatea poate fi confundată cu 
mândria! Și între ele poate exista un joc în care cei din dreapta 
fie din stânga pot să cadă, după cum le este puterea! menirea!…
Părintele a fost întotdeauna de partea celor care nu cad niciodată.

Gheorghe Jianu:  - …Am onoarea să vă prezint mesajul pe 
care părintele l-a primit de la Cluj Napoca: 

„Mesaj de la iubitorii și admiratorii  
clujeni ai oprei arhimandritului veniamin 

micle

Cei care, la fel ca și noi, urmăresc cu dragoste și înțelegere 
opera Bisericii noastre, de la  capii ei cei mai venerați la slujitorii 
și cărturarii care împodobesc cu lumina lor existența noastă 

din nou MaRe sĂRBĂtoaRe la MÂnĂstiRea BistRiȚa
aRHiM. veniaMin Micle a ÎMPlinit 80 de ani! 

 BĂtĂlia de la Posada a avut loc În dReaPta oltului!

de fiecare zi,  ținând nestinsă flacăra harului critstic, prin acele 
locașuri pline de taina și mireasma de tămîie și sunet de toacă 
și clopot, care ne însoțesc la marile sărbători ale creștinătății, în 
acele lăcașuri de cult care ne definesc și ne sublinază ortodoxia, 
au întâlnit fără doar și poate numele arhimandritului Veniamin 
Micle, unul dintre  adevărații purtători de spirit dumnezeiesc.  

Noi, cei de la Despărțământul Cluj al Astrei, care am fost 
aproape de mitropolitul nostru de excepție, Bartolomeu 
Anania, și de opera sa oratorică și teologală, activând în cadrul 
Frăției Orotodoxe Române, pe care sub înaltul său patronaj am 
înființat-o pe lângă Mitropolia clujeană,  am întâlnit cu bucurie, 
stimă și respect,  numele duhovnicului Veniamin  Micle și ne-
am dat seama că acolo, în Vâlcea natală a prealuminatului 
ierarh, există o oază de muncă și credință pe care arhimandritul 
Veniamin Micle o reprezintă cu aleasă strălucire.

Acum când asistăm la sărbătoarea de vârstă a acestui ales al lui 
Dumnezeu, îi transmitem din partea Astrei Clujene sentimentul 
nostru de prețuire și admirație, urându-i Multă sănătate, bucurie 
și har divin în munca sa de ocrotire și îndrumare spirituală !

La mulți ani! spre folosul tuturor celor care împărtășesc 
credința veneratei noastre biserici!
        Prof.univ. dr. Mircea Popa, 
  Președinte al Despărțământului Cluj al Astrei, 

senior al Clujului”

doru Moțoc:  - Am întrebat pe cineva apropiat mie ce fel 
de preot, de monah, înalt ierarh ar avea în vedere atunci când 
ne referim la o față bisericească? și mi-a răspuns imediat: - „Ai 
fost la Bistrița?” Surpriză, nu fusesem la Bistrița!   – „Încearcă 
să-l cunoști pe părintele Veniamin Micle și ai să te lămurești”! 
Până să-l cunosc constatasem că foarte multe fețe bisericești 
sunt marcate numai de uniformă, dar nu și de harul interior…
de duhul sfânt al oamenilor aleși. Ei bine, când l-am cunoscut pe 
Veniamin Micle am constatat că prietenul meu a avut dreptate 
și că am în față un om dăruit cu har!...am simțit deodată ceva 
mistic, deși sunt o ființă rațională… a fost ceva de genul, parcă, 
a unui cutremur interior. Am trait senzația că găsisem ceea 
ce căutasem! Între timp cunoscusem opera impresionantă a 
părintelui, cum s-a spus aici…de o valoare științifică deosebită; 
am rămas absolut uluit că o față bisericească este capabilă să 
facă o incursiune în lumea științifică cu o astfel de acribie de 
rigoare intelectuală…oricare din lucrările lui Veniamin Micle 
probează că ne aflăm în fața unui cercetător de elită. În topul 
meu personal, cartea despre Macarie rămâne încă de neatins; 
a făcut un act de dreptate și de iubire față de neamul românesc 
de a-i reda ceea ce de fapt era al său….faptul că Macarie este cel 

care a tipărit prima carte românească!...sunt surprins că o parte 
dintre literați, istorici literari, încă sunt parcă puțin sceptici! Și nu 
acceptă integral această demonstrație care este impecabilă! În 
urmă cu cinci ani când l-am sărbătorit la șaptezeci și cinci de ani, 
am venit cu Felix Sima și am realizat un reportaj de televiziune 
despre cartea consacrată lui Macarie și cu acel prilej l-am 
cunoscut mai bine pe părintele Veniamin în sensul că mă aflam 
în fața unei ființe excepționale care nu avea de loc sentimentul 
excepționalității sale! Se purta ca un mierean oarecare, avea față 
de noi o atitudine colegială, pe care evident nu o meritam fiind la 
distanțe astronomice față de Sfinția Sa… Părintele Gavrilă vorbea 
de echilibrul dintre demnitate și mândrie și pot spune că și noi, 
atunci, în fața lui Veniamin Micle ne-am dat seama de acest 
lucru…că este un model de echilibru între smerenie, demnitate 
și mândrie…

ilie Gorjan: Impresionantă carte, cercetare, 1036 de note de 
subsol...E greu să numeri până la o mie, dar să cauți să citești 
atâtea cărți, chiar să le răsfoiești...Am studiat în Academia 
Militară în 1980 diverse tehnici de luptă, chiar despre Lupta de 
la Posada...(Generalul în rezervă și poetul Ilie Gorjan ne-a trimis 
la redație, a doua zi, un material cu observațiile dânsului-pe care 
le-a expus și la Bistrița-și pe care îl publicăm în acest număr deci 
nu vom continua cu redarea poziției domniei sale)

marian Petrescu:  - …Nu sânt eu în măsură să mă pronunț 
asupra unei opere estrem de vaste a unui mare creator…Întâi și 
întâi că nu știm totul despre tot și despre nimic și să încercăm 
să învățăm tot timpul…Părintele cărturar de la Sfânta Mânăstire 
Bistrița, Veniamin Micle a avut nu odată naturalețea fermecător 
de dezarmantă bazată pe știința cercetării și interpretării 
izvoarelor documentare vechi inclusiv de la Sfeta Gora (Sfântul 
Munte - Athos n.n) să ne spună și altceva decât am cunoscut, 
am învățat sau am fost noi cu priceperea noastră limitată învățați 
să auzim, redeschizând teme asupra cărora se dăduseră deja 
verdicte tendențioase și definitorii prea degrabă și de multe ori 
prea superficial…(După părerea noastră un cuvânt extrem de 
frumos la adersa sărbătoritului, plin de bun simț, și cu trimiteri 
discrete la adresa cercetării istorice, corecte, care trebuie să 
existe astăzi! n.n)

George călin:   - …Eu vin dintr-o zonă la fel de controversată 
este vorba de Cetatea Helis unde Sf Apostol Andrei a început 
creștinarea dacilor!...Se spune că este ba în Bărăgan în Ialomița, 
ba la Turnu Severin, ba la Caracăl…acesta este stilul nostru, de a 
trăi în controverse! Problema este mult mai cruntă, cu Posada! 
Vreu să vă anunț solemn că ieri la ora 17.00 (05 iulie n.n) urmașii 
lui Carol Robert de Anjou ne-au învins! De ce? Pentru că în 
Monitorul Oficial, contrar Constituției României, s-a publicat 
Codul Administrativ în care limba maghiară devine a doua limbă 
oficială în România!...Trecem la alte probleme! …Eu vin ca un 
sol al plaiurilor natale ale regretatului Arhiepiscop Gherasim, 
din Ialomița, eu am fost acum o săptămână la CJ Ialomița și CJ 
Lalomița acordă Arhim. Veniamin Micle, Medalia Centenar! 
S-au acordat numai o sută de medalii, din care una a venit aici 
la Bistrița!...și pentru că și eu conduc o Asociație, „Apolon”, pe 
care cei mai mulți o cunoașteți, conduc și alte ziare și reviste, îi 
acordăm o Diploma de Excelență-Înaltă Cultură și Civilizație cu un 
„motto” al Societății noastre…în care se subliniază exact ce face 
și arhimadritul, anume că „slova dăinuiește, mâna putrezește”!

eugen Petrescu:   - Ce aveam de spus, am scris într-un volum 
pe care l-am publicat acum câțiva ani. Nu o să mai spun acum 
ceea ce s-a mai spus. Totuși aș vrea să vă transmit, că pe lângă 
faptul că scrie, editează și tipărește carte, și donează!  Anul trecut 
a donat în cele două acțiuni pe care le-am avut în Basarabia, 
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când am donat trei mii de volume, unele dintre acestea fiind ale 
părintelui! Vreu să vă spun că părintele face parte din Consiliul 
Științific al Centrului de Cercetări „Dumitru Bălașa” din cadrul 
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și centrala 
din București i-a acordat cu această ocazie o Diplomă, care, din 
păcate, nu a ajuns la timp… 

tudor nedelcea:  - Vreau să fac și eu o paranteză, poate 
se supără unii, vreu să spun că poate Dumnezeu a orânduit ca 
părintele arhimandrit să locuiască în acele cămăruțe în care 
Mareșalul Antonescu a avut domiciliul forțat, un erou al neamului 
românesc care a luptat împotriva bolșevismului…Dumnezeu a 
vrut, iată, ca Arhim. Micle, să sfințească acest loc, și nu pot decât 
să mă închin în fața dvs să vă doresc viață lungă și să mai scrieți 
multe cărți!

   dinică ciobotea:  - Ideea că aici a fost primul tipar românesc 
apare în 1922, când în revista „Arhivele Olteniei” se menționează 
acest lucru; după care încet, încet, idea a fost deplasată înspre 
mânăstirea Dealu! fiindcă Târgoviște a devenit capitală. Dacă 
veți urmări argumentele veți găsi mult mai multe pentru Vâlcea-
Bistrița decât pentru Târgoviște…Prima întrebare este cât de 
capitală era Târgoviște la 1508!? Eu sunt total de acord cu acest 
mare centru cultural care a fost și iată că mai este Mânăstirea 
Bistrița Olteană, comparabilă cu Bistrița Moldoveană…Eforturile 
pentru implementarea unei idei mărețe trebuiesă fie mult mai 
importante… Am fost de curând în Spania și am constatat că 
numai pentru o singură expoziție, cu cartea „Don Quijote de la 
Mancha”-primat universal s-au cheltuit nici mai mult nici mai puțin 
de două miliarde și… de euro!! Așa că mă gândesc și la cartea din 
1508 pentru că această carte-demonstrație cu „Macarie tipograf 
român” al primei cărți tipărite în România ridică o problematică 
de ordin european! Este un munte al culturii (cum spune Tudor 
Nedelcea) acest Arhimandrit, Veniamin Micle, și noi toți trebuie 
să-l îmbrățișăm și să-l poziționăm acolo unde îi este locul! 

Referitor la cealaltă carte, referitoare la Posada, și noi 
am îmbrățișat idea aceasta și dragostea pentru zona istorică 
a Vâlcii, în concluzie:  echipa noastră, cu dl Eugen Petrescu în 
frunte, a hotărât satul Pripoarele com. Perișani ca loc unde s-a 
dat bătălia hotărâtoare…Trebuie să menționăm că Posada nu 
este un nume exact, el trebuie identificat, care aparține, întreg 
spațiului româneasc. Bătălia de la Posada are consecințe atât 
de mari pentru unitatea și existența neamului nostru, pentru 
credința ortodoxă, cum nu vă puteți închipui! De la Posada nu se 
poate triage linie decât la 1918!! Toate consecințele de la această 
victorie de la 1330 sunt pentru existența neamului româneasc 
și pentru tot ce a rezultat pentru unitatea acestui neam! Orice 
conștiință românească trebuie să-și apropie valoarea aceasta a 
bătăliei celei mari dusă de români împotriva Apusului catolic…
Orice om trebuie să și-o asume ca idee! …eu dacă aș putea aș 
duce-o la mine acasă! De aceea vreau să vă spun că îmbrățișez 
într-un totul această râvnă și muncă a părintelui Veniamin Micle! 
De a demonstra că Posada este aici…Iată, Posada devine o 
problemă de conștiință! a oricărui român. Pământul româneasc 
este un pământ al Posadelor. Nu trebuie să dezarmăm, cine aduce 
argumente mai multe are drept de câștig! Vreau să-i dăruiesc 
părintelui arhimandrit niște cărți care amintesc de alte Posade. 
…Posada de la Peștișani, Posada de la Novaci! Și o monografie a 
comunei mele…

i st lazăr: ...După cum s-a menționat și în pericopa evanghelică 
de astăzi, Arhim. Veniamin Micle a construit o temelie de piatră 
pentru casa cărții pe care o reprezintă în cugetele noastre. 
Trebuie să-i mulțumim Arhiepiscopului nostru că ne-a prilejuit 
să-l vedem din nou iarăși, aici, după cinci ani, să-l sărbătorim din 
nou pe părinte ca pe un reper al Teologiei românești din zilele 
noastre, ca pe un cărturar desăvârșit. Aș vrea să spun că pentru 
Fundația Sf Antim Ivireanu părintele este de foarte mulți ani un 
colaborator de nădejde...Una din lucrările dumnealui prezentată 
la simpozioanele anuale, cea despre „Școala mânăstirească” de 
la Bistrița a reprezentat, nu numai un eveniment, ci un reper în 
istoria noastră bisericească și culturală...Apoi trebuie să amintesc 
și eu despre acea carte despre Macarie unde părintele face o 
demonstrație impecabilă...Remarc  și mă bucur de acest lucru că 

suntem în sală mulți de la întrunirea de la Biblioteca Județeană 
de acum zece ani la aniversarea vârstei de șaptezeci de ani...Cu 
studenții prezenți atunci în sală, în 2008, am mers la Târgoviște 
unde se serba sub egida Academiei Române 500 de ani de la prima 
carte tipărită, românească...Vă dați seama ce efect a avut vizita 
noastră...Această carte, despre Macarie, a părintelui Micle, este 
perfect construită!...bine realizată pas cu pas până la capăt. Stilul 
este foarte clar. La fel și cea de astăzi! Sigur, suntem surprinși, 
cartea este de prea mare noutate...Posada de la Bistrița! Posada 
adevărată! Ne e greu să reacționăm noi aici, acum, la această 
idee...pusă astăzi pe masă. În 1980, când reputatul cercetător 
Nicolae Stoicescu a venit la Râmnicu Vâlcea cu o carte despre 
Lupta de la Posada au fost discuții aprige, pentru că noi eram 
partizanii Posadei de la Loviște...În sală era tatăl lui Doru Moțoc, 
era Doru Moțoc, doi aprigi apărători ai Loviștei. Atunci Nicolae 
Stoicescu a spus: „Cu cât vorbim mai mult despre ideea unei 
Posade bine documentate, cu atât vom putea ajunge mai repede 
la adevăr...

ion soare: Nu voi repeta nimic din ce s-a spus. Când l-am 
cunoscut am fost impresionat de atmosfera de lucru, în care 
părintele a scris carte după carte, m-a impresionat biblioteca 
în care cred că găsești orice carte, tot ce este mai important... 
Istorie bisericească, Patristică, Teologie etc. Apoi când mi-a 
arătart o mostră de carte editată și tipărită  cap coadă de dânsul 
am avut o viziune prin care am văzut întreg șirul de mari cărturari 
din mânăstirile noastre...Prin ceea ce a făcut și face d-sa egalează 
pe marii noștri cărturari: scrie cartea, o tehnoredactează, 
o tipărește, o leagă, o taie la dimensiune, îi face coperta, o 
ilustrează...În fond despre acești cărturari domnia sa a scris în 
special despre cei din mănăstirile vâlcene. Uimește pe toată 
lumea cu diversitatea extraordinară a preocupărilor d-sale. Nu 
am întâlnit o asemenea diversitate la nicio față bisericească. În 
afară de omiletică și catehetică în care dumnealui și-a pregătit 
un doctorat d-sa a scris nenumărate cărți despre istoria bisericii 
ortodoxe române, despre spiritualitatea românească în general...
despre ce a scris d-sa privind cartea româneaască veche, istoricii 
care îi urmează nu vor putea ocoli scrierile sale, de la acestea 
trebuie să pornească. Acum, iată vine cu o nouă ipoteză, am citit 
cu atenție toată cartea. M-a impresionat documentarea strictă, 
extraordinară. Nu omite nici un amănunt:geografic, isrtoric, 
documentar...a bătut cu pasul toate aceste locuri...Metoda 
este deosebită, ca și în cartea despre Macarie... Argumentația 
d-sale este de o logică stringentă, parcă te obligă să accepți 
demonstrația...Sunt de acord și eu cu ceilalți care spun că atâta 
vreme cât nu apar și dovezi palpabile nu se va pune capăt acestor 
căutări de noi locuri pentru această Posadă, un lucru fiind până 
acum de toți asumat: Luptele de la Posada s-au desfășurat pe 
teritoriul județului Vâlcea...

veronica Jidoveanu:  - Nu lipsesc de la slujbele din această 
Biserică, de aici de la Mânăstirea Bistrița, unde simt că renasc 
mereu în fața moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul și în 
fața părintelui Veniamin Micle…(Iată alături de marele cărturar 
duhovnicul se află la aceeași înălțime! n.n) 

veniamin micle:  -  Referitor la a doua carte, un titlu cam 
curajos: „Adevărata Posadă: Defileul Bistriței”...cum spunea un 
scriitor când am spus „Ieromonahul Macarie tipograf român”:  - 
„Părintele Veniamin lovește cu ciocanul, adică spune adevărului 
pe nume”! Sper ca și această carte să descopere adevărul, pentru 

că eu când scriu o carte îmi place să mă documentez. Să cercetez 
toate documentele toate izvoarele și apoi să recurg la redactarea 
cărții. Din cercetarea izvoarelor am găsit niște diplome regale 
emise de regele Carol Robert de Anjou în care acesta spune niște 
lucruri foarte interesante pe care nu le-am găsit citate la nici un 
autor! El spune în diploma din 02 noiembrie 1332 că „a străbătut 
Țara Românească în pace”! De aici rezultă că în stânga Oltului 
nu a existat nici o bătălie! Deci mie îmi place să spun ceva mai 
poetic, că toate localizările sau toate Posadele din stânga Oltului 
le dărâmă chiar Carol Robert de Anjou...pentru că recunoaște că 
nu a fost nici o bătălie în această parte a Oltului. Tot în diploma 
respectivă spune că „după ieșirea noastră de acolo”, adică după 
ieșirea din Țara Românească, dincoace de Olt, „Basarab cu o 
furie nebună ne-a atacat o parte din oastea noastră”! Deci, de 
aici rezultă că bătălia a avut loc în partea dreaptă! Este adevărat 
că sunt câțiva istorici care localizează bătălia în partea dreaptă 
a Oltului; însă ei nu au ținut cont de un lucru și au localizat-o în 
partea Severinului;  însă regele nu mai vroia să străbată drumul 
de la Râmnicu Vâlcea la Severin pentru că drumul era devastat. 
Nu mai găsea hrană nici pentru animale nici pentru oameni...și 
voia să găsească o cale mai scurtă spre Transilvania; și a ajuns 
la un pact cu Basarab ca acesta să le arate o cale mai scurtă. Și 
lui Basarab i-a convenit și cred că ideea a fost a lui, i-a sugerat-o 
regelui pentru că capcana era pregătită din timp. Când trimite 
Basarab un sol regelui când acesta ocupase Severinul, îi spune: 
- „Maiestate întoarce-te înapoi pentru că dacă vei mai avansa 
nu vei putea evita pericolele care te pasc”. Chiar unii istorici 
maghiari susțin că capcana a fost pregătită din timp. Deci 
lucrurile după documente sunt foarte clare. Acum este adevărat 
că istoricii au localizat bătălia din Dâmbovița până în Severin. Noi 
conchidem că Posada a fost aici în dreapta Oltului... (O voce din 
sală îi spune: - „Până la dvs au fost unsprezece localizări, asta 
este a douăsprezecea!” n.n )... -  Nu, am găsit douăzeci și două 
de localizări (răspunde Micle, dar firul naraținii doveditoare se 
năruie n.n.). ...  -  Mi-ai dat ideea peste cap!...(Se spune din sală 
să nu fie întrerupt vorbitorul)... Și, ca să continui mai departe, 
după ce am prezentat opiniile tuturor am prezentat opina mea 
care nu este chiar a mea, ci este a documentelor! Sunt și niște 
argumente arheologice; în primul rând într-un document Carol 
Robert de Anjou spune că „bătălia a avut loc dincolo de Poartă”! 
Unde a fost poarta respectivă? A fost la intrarea în Cheile 
Bistriței. Bătrânii locului spun că de mult stâncile care străjuiesc 
această intrare erau unite deasupra! Și locul părea a fi o poartă 
și care a fost dărâmată prin o mie nouăsute treizeci și ceva când 
a fost dărâmată când s-a construit calea ferată... Ea afost pictată 
de pictorii vremei: Carol Pop de Szathmary, Herinc Trenk. Dar cel 
mai important argument este cel al Schitului Sfântului Procopie! 
Când m-am ocupat de Monografia Mânăstirii Bistrița am aflat că 
înainte de construcția ei, pe acest loc a existat un Schit închinat 
Sf. Mucenic Procopie! Sf Procopie este sfânt militar, și pe mine 
m-a intrigat cum de un schit monahal se închină militarilor fiindcă 
aceste așezări se închină cuvioșilor! Dar am găsit la un cronicar 
polonez, Maciej Strijkowski, ideea că „pe locul bătăliei s-a 
construit un schit închinat Sfântului Procopie”. Și spune că l-am 
și văzut! Era un schit la Gherghița pe Valea Prahovei. Dar de când 
dispăruse schitul de la Bistrița trecuseră o sută și ceva de ani! E 
logic că poporul i-a păstrat memoria schituluide la Gherghița...
Deci nu este schitul acela, ci este cel de aici! ...Acum, eu am 
făcut apel la autoritățile locale ca să descoperim osemintele! 
Dacă le desoperim, am încheiat definitiv această problemă. Niște 
specialiști mi-au spus că au obsevat prin satelit niște osuare, 
aici, pe defileul Bistriței! Aștept aparatul cu care vom continua 
investigațiile căutând depozite de oase, când, cred problema va 
fi definitiv încheiată!

simona maria Kis
Petre cichirdan

erata

Redacția ziarului  Cultura vâlceană nr 157 pe luna iunie 
2019 își cere scuze pentru eroarea strecurată la pag. 3 în 

articolul „Damian Ureche...”, col. 1, alin. 2, corect este Bolborea 
în locde Valburdea...



Gheorghe Jianu

i
Bunul Dumnezeu ne-a hărăzit cu darul 

de a avea în mijlocul nostru a Bisericii 
noastre Creștin Ortodoxe, unul din cei mai 
mari cărturari recunoscut la nivel național și 
internațional. Este vorba de PreaCucernicul Pă- 
rinte, Dr. Arhimandrit Veniamin Micle, cer-
cetător, istoric, tipograf… cunoscător a mul-
tor limbi străine, restaurator de biserici, fost 
profesor de seminarii și instituții teologice și, nu 
în ultimul rind, făcător de carte…în număr de o 
sută trei titluri, și călugăr înzestrat cu mult har 
de Bunul Dumnezeu.

Părintele nostru a împlinit venerabila vîrstă 
de 80 de ani, prilej ca Arhiepiscopia Râmnicului 
prin Preasfințitul Arhiepiscop Varsanufie și 
preotul profesor dr. Ștefan Zară, consilier cul-
tural arhiepiscopal, au dispus să organizeze la 
Mănăstirea Bistrița sărbătorirea cum se cuvine 
a părintelui Veniamin, susținuți și de omul de 
cultură și producător de presă  Petre Cichirdan, 
preotul Nicolae State Burluși și Gh Jianu-
președinte al Asociației A. Z. I. 

La aniversarea părintelui au venit și au 
onorat cu prezența: intelectuali, istorici, preoți 
și călugări, rude, poeți, scriitori, presa, prie- 
teni și credincioși cărora părintele le este 
duhovnic.

 Evenimentul a început în Biserica Mănăstirii 
Bistrița cu sfânta și dumnezeiasca Liturghie sub 
directa oficiere a ÎPS Arhiepiscop, însoțit de un 
sobor de preoți și un arhidiacon, în prezența  
obștii maicilor care au format și un excelent cor 
condus de maica stravoforă Anastasia Honcioiu.

La finalul slujbei s-a continuat cu un Te 
Deum urmat de cuvântul omagial rostit de ÎPS 
Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului:  „Prea 
Cuviosul Arhimandrit Veniamin Micle - Voievod 
al Slovei Dumnezeiești”.

După frumoasele cuvinte meritate după o 
viață de călugăr, sub grija Bunului Dumnezeu, 
adresate de Arhepiscop, acesa i-a înmînat 
parintelui sărbătorit cea mai înaltă distincție 
a Arhiepiscopiei Râmnicului,  „Crucea 
Râmnicului”, precum și volumul „Sântul Grigorie 
Decapolitul” scris de Arhim. Veniamin Micle, o 
ediție tipărită de Arhiepiscopie în cadrul Editurii 
Praxis…

După cuvîntul blînd de mulțumire al 
părintelui, cei prezenți au cîntat un „La Mulți 
Ani” si au urmat felicitările, și florile ca gest de 
reală recunoștință și respect.

În finalul primei părți  al desfășurării 
evenimentului omagial de la Mânăstirea 
Bistrița, în numele redacției A. Z. I., și al meu 
personal,  transmitem gîndurile noastre bune, 
urmate de dorința ca părintele să aibă parte de 
sănătate în grija lui Dumnezeu, să aibă dorințele 
împlinite și să rămînă Un Munte de Om, cum îl 
știm, și să ne bucure la infinit de prezența Sa.

La Mulți Ani! cu sănătate și fericire! 
Preacucernice Părinte, Arhim. Veniamin Micle…

sÂMBĂtĂ, 06 iulie 2019, zi de MaRe sĂRBĂtoaRe 
la MĂnĂstiRea BistRiȚa!

ii
Sărbătorirea preacucernicului părinte 

arhimandrit dr. Veniamin Micle, la venerabila 
vîrstă de 80 ani, va rămîne o filă importantă 
în analele istoriei Bisericii noastre Creștin 
Ortodoxe, cît și în sufletele celor prezenți la 
eveniment, privind „Omul Munte”, cum îl 
definesc, lăsînd în urma Sa un adevărat Tezaur 
pentru: Biserică, Istorie și Cultura neamului 
nostru, prin cele  o sută trei titluri de carte 
scrisă și ce va mai urma, cît și ca Arhimandrit 
Călugăr  înzestrat cu har de la Bunul Dum- 
nezeu. 

MesaJe, 
FelicitĂRi,tRansMise de 

invitaȚi sĂRBĂtoRitului!
După Sânta și dumnezeiasca Liturghie 

încheiată cu un Te Deum în cinstea sărbătoritului, 
invitații au fost poftiți în sala de festivități, 
pentru încă două momente frumoase ca darși 
prețuire oferite Arhimandritului. 

Amfitrionul dezbaterii acestui moment a 
fost preot prof. dr. Ștefan Zară, consilier cultural 
al Arhiepiscopiei Râmnicului. 

După o prezentare a personalității părintelui 
Arhim. Veniamin Micle a invitat pe cei ce doresc 
să adreseze un mesaj la ceas de sărbătoare. 

Primul care a deschis lista a fost Părintele 
Prof. Dr. Ion Gavrilă, fost elev la seminar al 
parintelui, după care au urmat: Gheorghe Jianu, 
Prof. dr. Doru Moțoc, Prof. dr. I St Lazăr, Prof. 
dr. Ion Soare, General (r) Ilie Gorjan, Prof. dr. 
Dinică Ciobotea-Craiova, Prof. Tudor Nedelcea-
Craiova, Col (r) Marian Petrescu, Prof. Veronica 
Jidoveanu, George Călin - fost ambasador ONU 
etc.

Cu toții au apreciat munca depusă atît ca 
față bisericească, cât și ca om al slovei, făcător 
de carte, fericiți că sînt contemporani cu 
personalitatea sa. 

Am zărit în sală și alte personalități cum 
ar fi: Prof. Dr Ion Predescu, Prof. Dumitru 
Garoafă, Familia Laurențiu și Eugenia Stilea, 
Ion Măldărescu, Petre Cichirdan, Constantin 
Lazăr, Gh Dumitrașcu de la Forumul Cultural 
al Râmnicului, Prof. Mihai Mustețea, Prof. Gh 
Pantelimon, Prof. Ion Stoican, consilier local-
Costești. Îmi cer scuze dacă am uitat alte 
persoane prezente la eveveniment.

diPloMe, Medalii, 
PlacHete, cĂRȚi oFeRite 
PĂRintelui aRHiM. dR. 

veniaMin Micle!
Momentul acesta a fost unul special, 

prin aceste daruri s-a scos in evidență, cît de 
importantă este această personalitate, atât în 
Biserica Noastră cât și în Cultură. 

Vă prezint câteva din darurile primite: I St 

Lazăr a oferit părintelui „Hrisov cu Cinstire” din 
partea Fundației Culturale „Antim Ivireanu” și 
i-a mai înmânat o „Diplomă de Excelență” din 
partea Primăriei Rm. Vâlcea;

Biblioteca Județului Vâlcea „Antim Ivireanu” 
i-a înmînat o „Diplomă de Excelență” din partea 
directorului Remus Grigorescu; George Călin 
i-a înmînat „Diplomă de Excelență”din partea 
Editurii „Apolon” Urziceni și o Plachetă din 
partea Consiliului Județean Ialomița. 

Totodată a primit în darși foarte multe cărți, 
scrise de cei prezenți la eveniment.

Părintele a mulțumit pentru aprecieri și 
darurile de recunoștință primite, declarînd: 
„Încă pot crea cărți de interes general să bucur 
cu truda mea semenii”.   Chiar dacă nu au fost 
prezenți la eveniment din motive obiective, 
trebuie să transmitem mulțumirile părintelui 
Veniamin Micle următorilor: Consiliul Local 
și Primăriei Costești-primar Toni Peștereanu, 
Constantin Banacu-primar al localității Bărbă-
tești; Mihai Mateescu-primar orașul Băile 
Govora. 

lansarea 
celoR douĂ cĂRȚi 

de ReFeRinȚĂ
„Anniversare a -  80 - a”, Sfânta Mânăstire 

Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2019 și „ 
Adevărata Posadă: Defileul Bistriței”, Ed. Intol 
Press, Râmnicu Vâlcea 2019 și Sfânta Mânăstire 
Bistrița, Eprahia Râmnicului, 2019.

Prima este o carte de referință a vieții sale  
de călugăr si cărturar.  În carte sînt cuprinse 
etapele vieții, începînd de la ucenicia calu-
găritului, pînă la starea de doctorand în teo-
logie, cît și munca de: cercetător, istoric, tipo-
graf, cărturar, etc. 

A doua poate fi considerată o carte document 
privind controversele legate de locul bătăliei de 
la Posada, deoarece este o carte bazată si scrisă 
în urma cercetarii, documentării, în baza multor 
documente ale timpului… 

Cei apropiați parintelui, cei care îl cunoaș-
tem foarte bine știm că  nimic nu apare in pa-
gină pînă nu are argumente solide. Această 
carte, sunt conștient că va isca discuții, 
controverse, dez-bateri publice, atît la istorici și 
cercetători, dar și în cadrul iubitorilor de adevăr 
istoric.

După prezentare, distinșii invitați au 
comentat sumar pe marginea cărții cu respect 
pentru autor dar si cum ar fi sau nu ar fi locul 
conform titlului cărții. 

La finele acestei minunate zile de cinstire a 
cărturarului și călugărului Arhim. dr. Veniamin 
Micle la împlinirea celor optzeci de ani, 
preacucernicul părinte a invitat asistența la o 
agapă, ca drept mulțumire. Invitații au adresat 
urări și s-a incheiat cu un „La Mulți Ani”!, cântat 
de cei prezenți în cinstea și onoarea domniei 
sale… 

Mulți ani cu sănătate și fericire Părinte 
Arhimandrit Dr. Veniamin Micle! 

4 iulie/2019
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Sub soarele torid al lunii lui Cuptor, la 6 
iulie 2019, am avut privilegiul să particip 

la Mân. Bistrița la aniversarea a 16 luștri de 
viață a eminentului om de știință, arhim. 
Veniamin Micle, una dintre personalitățile 
de prestigiu ale Bisericii Ortodoxe Române 
și ale  județului nostru, eveniment care a 
prilejuit și lansarea celor mai recente cărți 
ale domniei-sale: Aniversarea a-80-a (Sfânta 
Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2019) 
și Adevărata Posadă: Defileul Bistriței (Editura 
Intol Press, Râmnicu-Vâlcea, 2019). Prima carte, 
cu un pronunțat caracter autobiografic, oferă 
cititorului principalele aspecte din viața plină 
de asperități a autorului, precum și titlurile 
lucrărilor aparținând vastei opere a domniei-
sale, cunoscut de opinia publică și apreciat ca 
unul dintre cei mai mari creatori contemporani 
de valori cultural-științifice, care întregesc 
patrimoniul cultural și spiritual al țării noastre.

Cel considerat un “adevărat Macarie al 
vremurilor noastre” a scris 105 cărți, o cifră 
impresionantă dacă ne gândim că ea depășește 
numărul anilor autorului, dar și că prima 
carte i-a apărut la vârsta de 43 de ani, ceea ce 
înseamnă că acel număr impresionant de cărți 
științifice au fost create în acest interval de timp, 
adică în doar 37 de ani, aceasta în condițiile în 
care, la cele 105 cărți, se adaugă 98 studii de 
specialitate, 322 de articole, 18 predici, 14 
reportaje, 32 comentarii și 31 recenzii, toate 
aceste creații bucurându-se de aprecierea unui 
număr de 180 de personalități științifice și 
specialiști în domeniu, care au sesizat eforturile 
titanice de cercetare științifică depuse de autor.

Cea de-a doua carte, cu un titlu mai mult 
decât incitant, este pentru mine una dintre 
cele mai bune cărți de istorie din câte am 
citit în ultima vreme, și nu sunt puține, este 
o frumoasă poveste de istorie despre acel 

teribil an, 1330, al istoriei românilor, an care a 
însemnat începutul devenirii noastre istorice, 
în urma cuceririi independenței depline în 
raporturile cu puternicul Regat Maghiar. Cartea 
este rodul unei cercetări științifice extrem de 
laborioase din partea autorului, fapt dovedit 
de vasta și interesanta bibliografie inserată la 
sfârșitul cărții, și mai ales de cele 1066 note de 
subsol prezente în carte la fiecare pagină, ceea 
ce ne dovedește că lucrarea beneficiază de o 
susținere științifică de excepție. Știm cu toții că 
e foarte dificil să numeri până la 1000, dar să 
mai și cauți, să găsești și să analizezi în scopul 
fructificării 1066 de surse bibliografice, una mai 
interesantă decât alta.    

Cartea include în economia ei aproape toate 
actele, scrisorile oficiale și diplomele regale 
care se referă la bătălia de la Posada, aceasta 
fiind o altă dovadă peremptorie privind munca 
de Sisif depusă de autor pentru întocmirea 
acestei prestigioase lucrări. Autorul realizează, 
de asemenea, o analiză temeinică a teritoriilor 
pe care s-a desfășurat conflictul din anul 1330 
dintre Regatul maghiar și Țara Românească, 
analiza referindu-se la teritoriul Regatului 
Maghiar, Voievodatul Românesc și Banatul de 
Severin, în legătură cu care autorul clarifică 
numeroasele confuzii privitoare la localizarea 
și întinderea acestui teritoriu. Cititorul are 
la dispoziție, totodată, numeroase date și 
informații, multe inedite, despre biografia celor 
doi protagoniști ai respectivului conflict, Carol 
Robert de Anjou și Basarab I, fiul lui Tihomir, un 
exemplu fiind faptul că Timișoara a fost capitala 
Regatului Maghiar în timpul lui Carol Robert, ca 
și acela că minele de aur din Transilvania aveau 
atunci cea mai mare producție de aur din lume.

În lucrare, arhim.Veniamin Micle descrie, pe 
larg, conflictul dintre Carol Robert de Anjou și 
Basarab, punând accent pe reliefarea cauzelor 
acestuia, instigatorii lui, încercarea nereușită a 
lui Basarab de a stinge conflictul și deplasarea 

Boala 
cuvintelor

 Celor care abuzează de răbdarea
 și timpul participanților la diverse
 activități culturale

Suferim
de boala cuvintelor
și suntem robi ai
netimpului,
mai suntem și prizonieri
ai literelor
strânse cu furca
și aruncate în clăile de fum
ale secundelor.

Punem
lacăte din vorbe fără chei
la ușile și ferestrele
răbdării!

aRHiM. veniaMin Micle - un titan al știinȚei RoMÂnești 
contemPorane

tudor nedelcea

Sub cerurile Oltului – ca să folosim expresia mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu Anania – se află, ca într-o constelație 

monastică, mândra Mânăstire Bistrița din satul vâlcean Costești, 
ctitorită de marea familie a boierilor Craiovești, care au dat 
însemnați domnitori. Sfântul lăcaș este amintit, în 1491-1492, 
în Hrisov sau Cartea banului Barbu Craiovescu. Aici s-au scris și 
hrisoave, între care se remarcă Cronograful lui M. Moxa din 1620, 
prima istorie universală, Viaţa Sf. Grigore Decapolitul, scrisă de 
Matei al Mirelor. Și tot aici, din păcate, a fost și domiciliul forțat 
al generalului (ulterior mareșalul) Ion Antonescu.

Pe urmele acestor mari cărturari (să amintim că pictorul 
Gh. Tătărescu a pictat pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe) și, foarte 
curios, chiar în cele două cămăruțe ale mânăstiriiîn care a fost 
nevoit să stea (arest la domiciuliu) Ion Antonescu, sălăsluiește 
vrednicul cărturar, arhimandritul Veniamin Micle.

Veniamin Micle se trage dintr-o familie de viță nobilă, 
descendentă a cnejilor maramureșeni din Țara Chioarului. Un 
strămoș al său, Ioan Micle de Șugatag a fost ridicat la rangul de 
baron de către Matei Corvin și s-a stabilit în Maramureșul istoric, 
în 1477. Alții descind din cneazul (nobili feudali, stăpâni ai satelor) 
Giula din Giulești-Maramureș, creștini ortodocși, menționați în 
Diplomă din 1349 a regelui maghiar Ludovic I. Antroponimul 
Micle apare documentar în 1419. Între descendenții celebri îl 
situăm pe universitarul ieșean, Ștefan Micle, soțul Veronicăi 
Micle, participant la Revoluția din 1848, absolvent al Școlii 

oștilor maghiare pe teritoriul Țării Românești, 
începând din luna septembrie, după intrarea 
în țară, și terminând cu apriga bătălie din 
zilele de 9-12 noiembrie 1330. Autorul face o 
analiză amănunțită a tuturor ipotezelor ce s-au 
emis de către numeroși istorici și oameni de 
știință, din rândul cărora nu putea să lipsească 
marele nostru istoric Nicolae Iorga, referitoare 
la locul unde s-a desfășurat celebra bătălie de 
la Posada, ipotezele fiind clasate în două mari 
părți, pe de o parte, cele care susțin că bătălia ar 
fi avut loc în stânga Oltului, și pe de altă parte, 
cele potrivit cărora s-ar fi desfășurat în dreapta 
Oltului. În finalul cărții, autorul ne prezintă 
ipoteza domniei-sale, potrivit căreia bătălia a 
avut loc în Defileul Bistriței, argumentele care 
susțin această idee fiind atât de zdrobitoare, 
încât cu greu poți să nu-i dai dreptate autorului 
cărții. 

Ca militar de carieră, mi-amintesc cum am 
studiat această bătălie la Academia Militară, în 
anul 1980, sub forma unei informații lapidare 
prezentă în cursul de Istoria artei militare, 
însoțită de o schemă din care rezulta, fără 
echivoc, locul desfășurării bătăliei în Țara 
Loviștei, fără ca informația să fie argumentată 
în vreun fel anume, sau să fie prezentate și alte 
ipoteze, care, la vremea aceea, se vehiculau din 
abundență. După pensionare, am participat 
la o acțiune de cercetare a locului bătăliei 
din Țara Loviștei, inițiată de istoricul Eugen 
Petrescu, și am avut prilejul să văd locul  de la 
Perișani,  acceptat și de Academia Română. Am 
fost profund deziluzionat văzând acel spațiu, 
întrucât nu corespunde cu descrierea lui în 
documentele pe care le citisem, adică o vale 
îngustă, adâncă, având pereți abrubți de o parte 
și de alta a văii, de la înălțimea cărora oștenii 
lui Basarab aruncau asupra oștilor maghiare cu 
bușteni, stânci, pietre, săgeți, cazane cu smoală 
încinsă etc. Știind că acolo a fost amplasat 
dispozitivul de luptă al unei ambuscade clasice, 

mi-am imaginat, la fața locului, cum ar fi dispus 
Basarab elementele acelui dispozitiv, și anume 
două grupări de închidere, două grupări de 
asalt, punctul de comandă și rezerva. Având în 
vedere că valea de la Perișani este una largă, 
mi-a fost foarte greu să dispun imaginar acele 
elemente de dispozitiv în terenul respectiv.

De aceea, deși arhim.Veniamin Micle 
elaborează tot o ipoteză privind locul bătăliei 
din acel an 1330, analizându-l din punct de 
vedere militar, înclin să-i dau dreptate, și să 
sper că lucrarea domniei-sale îi va incita pe 
marii noștri istorici și pe membrii Academiei 
Române să continue cercetările până la aflarea 
adevărului privind locul desfășurării bătăliei de 
la Posada, cea întregitoare de neam și țară.

LA 80 DE ANI

arhimandritul veniamin micle
Politehnice din Viena, profesor de fizică și chimie la Academia 
Mihăileană (1858-1860), profesor universitar la nou înființată (de 
către A.I. Cuza) Universitate ieșeană, fiind ales decan, prorector, 
rector. Aici reputatul universitar a organizat primul laborator de 
chimie și Observatorul astronomic din Iași.

Cu o asemenea moștenire spirituală, studiată și tipărită 
în vol. Genealogia familiei Micle (2006) și în Memorial (2008), 
arhimandritul cu care suntem contemporani, Veniamin Micle, a 
ținut stacheta morală, teologică, didactică și științifică la un nivel 
ridicat, de care să nu se rușineze în fața iluștrilor ascendenți.

S-a născut la 7 iulie 1939, în satul maramureșean Plopiș-
Șișești, în familia cu șase copii ai Eudochiei și Timoftei. „Părinții 
mei, moștenitori ai principiilor tradiției nobilimii române și ai 
creștinismului ortodox, ne-au crescut în acest spirit al virtuțiilor 
superioare, caracterizate prin rugăciune, muncă și disciplină” 
(Memorial, p. 7).

A învățat cititul la cinci ani, a urmat primele clase în mai 
multe localități (Plopiș, Făurești, Cavnic) între 1946-1953. La Satu 
Mare urmează un an la Școala Medie Tehnică Mecanică (care se 
va deființa), este transferat la Liceul „M. Eminescu” din aceeași 
localitate. Urmându-și vocația, la 11 noiembrie 1954 intră novice 
la Mănăstirea „Sf. Ana” din Rohia-Maramureș, sub protectoratul 
teologic al protosinghelului Iustin Chira (viitorul episcop), care 
l-a îndemnat spre Seminarul Teologic din Cluj (1955), pe care-l 
absolvă în 1959, pe primul loc între cei 40 de seminariști. La 19 
iulie 1958 a depus voturile monahale primind numele Veniamin. 
Tot pe primul loc intră, în 1959, la Institutul Teologic din Sibiu. La 

această vârstă, încep necazurile: prin Decretul bolșevic 410/1959, 
a fost înlăturat din facultate și din mănăstire. Este obligat să se 
angajeze la un atelier de pictură și confecționat rame în orașul 
Dej, urmând și Școala Populară din localitate.

La intervenția starețului Justinian , este reprimit la Mănăstirea 
„Sf. Ana” din Rohia, hirotonit ierodiacon (20 decembrie 1959), 
ieromonah ( a doua zi), desfășurând activitate misionar-pastorală 
în parohii vacante (Vima Veche, Mașca, Fânațe, Căpâlnic, Suciu 
de Sus). La îndemnul episcopului Teofil al Clujului a reluat 
cursurile universitare în 1962, pe care le-a finalizat în 1966, 



examenul de licență având tema Conştiinţă pre scurt a „Istoriei 
bisericești” de Samuil Micu (îndrumător: pr. prof. Sofron Vlad, 
rectorul; calificativul „excepțional”). Rectorul Vlad îl povățuiește 
să-și dea doctoratul la Institutul Teologic din București, Secția 
Practică, specialitatea Omiletică și Catehetică (1966-1968). Teza 
de doctorat: Problemele predicii creştine în vremea noastră. Ca 
doctorand, obține de la președintele francez Charles de Gaulle 
o bursă pentru Teologia Ortodoxă Română, la Facultatea de 
Teologie Catolică din Strassbourg (1968-1971).

Întors în țară în 1971 este înștiințat că va fi asistent și 
duhovnic la Institutul Teologic din București, dar „prin intrigi de 
culise, țesute în cercuri mai înalte” ajunge profesor la Seminarul 
Teologic Special din Curtea de Argeș (1971-1972), apoi este 
numit, prin concurs, asistent la Catedra de Omilitică și Catehetică 
a Institutului Teologic din Sibiu, fiind delegat și împuternicit pe 
lângă Institutul Teologic Ecumenic „Tantur” din Ierusalim (1973). 
Își aprofundează studiile în Grecia și Spania.

O nouă dezamăgire: este propus episcop vicar la Arhiepiscopia 
Sibiului, dar este prelucrat, cum îi spune patriarhul Justinian 
Marina: „abia în clipa aceea am avut revelația lumii în care 
trăiesc! Însă, ca prin miracol, sufletul mi-a fost învăluit într-o 
pace divină, care îmi va ajuta în restul vieții să privesc totul cu 
detașarea înțeleaptă a monahului”.

Neocupând funcția de episcop vicar la Sibiu, a fost transferat 
la Seminarul Teologic din Mofleni (Craiova), ca profesor de 
franceză, engleză, rusă, filosofie, logică, ecumenism, istoria 
religiilor. Mitroplitul Olteniei, Teoctist, îi acordă rangul de 
„protosinghel” (22 martie 1975).

Din 1 septembrie 1977 este numit director al Seminarului 
Teologic din București și profesor de Omiletică, apreciat de 
patriarhul Justin Moisescu. Sfântul Sinod îi acordă rangul 
de „arhimandrit”. În timpul directoratului său „apare «cazul 
Calciu»; cei interesați profită și mă biruie”. Părintele Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa a rostit atunci, în 1978, la Biserica Radu-Vodă, 
Şapte cuvinte către tineri, care au circulat pe ascuns, în copii 
dactilografiate (Vezi Testamentul părintelui Calciu (1925-2006), 
București, Editura Christiana, 2007). Un caz delicat, folosit cu 
parșivenie de ateii agresivi din România, cu funcții și atribuții 
dubioase.

Arhimandritul Veniamin Micle hotărește să se retragă 

definitiv la mănăstire, la vârsta de 40 de ani și după 25 de ani de 
viață monahală. Se stabilește inițial la Mânăstirea Cozia, ca preot 
slujitor, apoi eclesiah al Catedralei episcopale din Rm. Vâlcea 
(1982-1984). Împreună cu Episcopia Râmnicului, a intervenit 
ca Mânăstirea Bistrița (aflată sub administrarea Ministerului 
Muncii) să fie redată scopului pentru care a fost ctitorită. E o 
izbândă, arhimandritului Micle încredițindu-i-se stăreția pentru 
restaurarea și organizarea vieții monahale. Aici s-a creat un 
centru de restaurare și conservare a bunurilor de patrimoniu 
(icoane și cărți vechi), un muzeu al tiparului românesc, s-a 
amenajat o bibliotecă cu săli de lectură și pentru simpozioane 
științifice. În 1992, prin transformarea mânăstirii într-una de 
maici, arhimandritul a devenit preot-slujitor al mânăstirii, dar 
și-a valorificat și a doua vocație, cercetarea științifică, teolgică. A 
scris 103 cărți, 98 studii, 322 articole, 18 predici, 32 comentarii 
etc., din domeniul teologice, istorie națională, spiritualitate 
ortodoxă. Majoritatea  acestor cărți le donează, așa cum recent 
a donat Basarabiei peste 3.000 volume). Aceste studii aduc 
remarcabilele contribuții documentare despre mânăstirile 
Coșuna-Bucovăț, polovraci, Bistrița olteană, Călui, Arnota etc., 
despre personalități ecletiastice: Sf. Grigore Decapolitul, Samuil 
Micu, Eufrosin Poteca, Sf. Antonie de la Iezerul, Sf. Grigore de 
la Bistrița, arh. Teofil S.Niculescu, Chiriac Râmniceanu, Ștefan 
cel Mare și Sfânt, exegeze precum: Trepte spre amvon. Studii 
omilitice (1993), Iniţieri catehetice (1993), Antihristica (1994), 
Cultul Sfinţilor (1994), Citirea şi interpretarea Sf. Scripturi (1994), 
Minunile Mântuitorului nostru (1999), Iisus  Hristos şi Evanghelia 
mântuirii (2000), Lumină pentru suflet (2002), Ortodoxia, 
adevărata credinţă (2003), Fecioara Maria,Maica Domnului 
(2003), Exorcizarea (2001), Făclii nestinse (2005), Sf. Cruce, 
apărătoarea creştinilor (2006) etc.

Contribuțiile arhimandritului în probleme controversate 
de istorie și literatură română veche sunt bine cunoscute 
specialiștilor. De pildă, despre Ieromonahul Macarie. Tipograful 
român (1508-1512) a scris prima monografie din cultura 
română, în 2008, considerându-l pe autorul tipăririi primei cărți 
românești, Liturghierul în 1508, la numai 53 de ani de la prima 
carte tipărită de Gutenberg (Biblia cu 42 de rânduri, 1455), pe 
Macarie „român, transilvănean de origine, din Codlea, identificat 
în persoana lui Matinus Burciensis de Cseidino, devenit «Macarie 

ieromonahul», prin adoptarea voturilor sinodale și primirea 
harului preoției” (Veniamin Micle, Ieromonahul Macarie, 
tipograful român, Mânăstirea Bistrița olteană, 2008, p. 134).

Un alt subiect controversat în istoriografia română, abordat 
și de arh. Micle, a fost/este Bătălia de la Posada. Din cele 22 de 
localizări ale celebrei bătălii conduse de Carol Robert de Anjou, 
Micle consideră că adevărata Posada este Defileul Bistriței oltene. 
Cu prilejul lansării acestei cărți, pr. N. State-Burluși a sublinat că 
Posada reprezintă, de fapt „neamul și limba română”.

Nu lipsit de importanță este faptul că arhimandritul 
Veniamin Micle concepe, scrie aceste cărți și studii în cele două 
cămăruțe ocupate altădată de un om demn și bun creștin, Ion 
Antonescu, le „acoperă” cu sugestive coperți, le tehnoredactează 
computerizat, le imprimă în tiparnița modernă aflată într-una din 
aceste cămăruțe, le leagă și le expediază celor interesați. Totul 
este făcut numai de cele două mâini ale arhimandritului, dirijate 
de un creier supradezvoltat și pus, creștinește, în folosul tuturor. 
Este încă o dovadă de admirație pentru scriitorul și tipograful 
total, arhimandritul Veniamin Micle, un Macarie contemporan. 

***
La cele opt decenii de viață ai arhimandritului au venit să-l 

sărbătorească la Sf. Mânăstire Bistrița din Vâlcea, prietenii și 
admiratorii săi. După Sf. Liturghie, oficiată de I.P.S. Varsanufie, 
Arhiepiscopul Râmnicului și de un sobor de preoți, a urmat 
un simpozion omagial, moderat cu înțelepciune și pioșenie de 
consilierul cultural, pr. Ștefan Zară, directorul editurii și tipografiei 
episcopale „Praxis”. Cuvinte de laudă, binemeritate, i-au adresat 
părintelui Micle oameni care-l cunosc personal sau îi cunosc 
opera sa: I. Gavrilă, Mircea Popa, (Cluj-Napoca), Doru Motoc, I.Șt. 
Lazăr, Eugen Petrescu, Tudor Nedelcea și Dinică Ciobotea (ambii 
din Craiova), I. Soare, Ilie Gorjan, Marin Petrescu, Gh. Jianu, G. 
Călin, N. State-Burluși.

În cadrul oficial, în Sf. Mânăstire Bistrița, I.P.S. Varsanufie 
i-a acordat Crucea Râmnicului, diplome și medalii primind de 
la Primăria Râmnicului, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, 
Fundația „Antim Ivireanul”.

Cum rar se mai întâmplă pe la noi, Biserica noastră 
strămoșească știe să-și aprecieze valorile, personalitățile care sunt 
adevărate repere morale și spirituale, cum este contemporanul 
nostru, arh. Veniamin Micle. 

În decembrie 1982 aveam să cunosc în locuința mea de atunci, din 
Zoetermeer-Olanda, pe Vlaicu Ionescu din SUA, fiu de preot ortodox 

și binecunoscut pentru scrierile sale.               
Vlaicu Ionescu, care locuia în SUA, a venit atunci în Olanda la nepotul 

său de soră, Doru Teodorescu, enoriaș al parohiei Sf. Grigorie Teologul, al 
cărei ctitor și slujitor eram. De altfel, în timpul venirii sale în decembrie 
1982, Vlaicu Ionescu a fost naș de botez al fiului celui mare al nepotului 
său, George, pe care l-am botezat.                                                                               

Aproximativ cinci ani mai târziu, în mai 1987, Vlaicu Ionescu, aflat din 
nou în vizită la nepotul său din Olanda, a venit însoțit de acesta și familia 
sa la Bruxelles, unde locuiam de data aceasta. Apoi, în anul următor, la 22 
octombrie 1988, Vlaicu Ionescu, însoțit acum de soția dânsului, m-a vizitat 
din nou la Bruxelles. Prilej cu care Vlaicu Ionescu mi-a dăruit un exemplar 
al voluminoasei sale lucrări, ,,Nostradamus. L’histoire secrète du monde’’, 
Editions du Felin, Paris, 1987, cu următoarea dedicație:

MĂRtuRie desPRe ÎntÂlniRea cu vlaicu ionescu 
În olanda și În BelGia  

,,Părintelui Ioan Dură, cu adâncă prețuire pentru lupta pe care o duce 
întru promovarea românismului ortodox, din partea autorului.’’

Vlaicu Ionescu  
22 Oct. 1988

Deși preocupat de ,,Nostradamus’’, Vlaicu Ionescu era creștin ortodox și 
enoriaș activ al parohiei sale ortodoxe române din SUA. Și, firește, cu Vlaicu 
Ionescu am vorbit despre starea Bisericii ortodoxe a românilor din SUA dar 
și din Europa Occidentală, precum și despre situația de atunci din România 
care continua să se înrăutățească iar numărul bisericilor demolate să tot 
crească, din păcate. 

Românul și cărturarul Vlaicu Ionescu a adormit în Domnul la 22 februarie 
2002. Să-i fie țărâna ușoară răposatului Vlaicu Ionescu, de vrednică amintire.

Pr. dr. ioan duRĂ                     
Bruxelles, iunie 2019
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mircea PoPa

Când se va studia odată aportul 
elementului oltenesc la viața cetății 

clujene, din lungul șir de personalități creatoare 
nu se va putea face abstracție de numele lui 
Victor Papilian, al doctorului Dumitru Dumi-
trașcu, al scriitorilor D. R. Popescu, T. D. Savu sau 
Constantin Zărnescu. Multă vreme redactor al 
„Tribunei” clujene, legat ombilical de redactorul 
șef de atunci, D.R.Popescu, care și-a făcut un 
nume de glorie din promovarea confraților săi 
mai tineri, C-tin Zărnescu a intrat în literatură cu 
un fel de Bildungsroman al vieții unui tânăr pe 
cât de nefericit (din cauza surzeniei sale) pe atât 
de ambițios, „Clodi Primus”, un alter ego al său, 
care se zbate între afirmare și mediul neprielnic 
pe care îl traversează.  Tânăr ambițios, dorind a 
fi „primul” în toate, el traversează o etapă difi- 
cilă de experiențe personale, care îl fortifică și-l 
pregătesc pentru viață. Există în roman un epi- 
sod cu o muscă buclucașă, în jurul creia el bro- 
dează o întreagă teorie a vieții, a sensului înalt 
al sacrificului pentru o cauză nobilă. Am amin- 
tit acest amănunt, deoarece el poate fi desco-
perit și în nuvelistica lui Victor Papilian, iar perso- 
najele de „suciți” le împrumută de la D.R.P. 

După debutul în roman, încununat cu 
un premiu,  care poate fi considerat și un fel 
de dar al lui DRP, care i-a devenit un fel de 
părinte literar și îndrumător în ale scrisului, C. 
Zărnescu, ale cărui lecturi  beneficiază de pe 
urma influențelor la modă, de la școala „noului 
roman francez”, la școala freudistă la modă, 
combinată cu experimentul realist al marilor 
clasici, C. Zărnescu încearcă mai multe formule 
de înnoire a romanului, alternând presiunea 
biograficului cu sugestii clasice și moderniste. 
Intră într-o nouă etapă de scriitură romanescă,  
considerîndu-se  un fel de favorit al muzelor, 
dacă nu un răsfățat al lor, sperând că numele 
său poate să însemne un început în reformarea 
romanului contemporan  al școlii clujene de 
proză. A fost încurajat în acest sens și de D. 
R. P., care dorea ca echipa cu care el lucra la 
„Tribuna” (Augustin Buzura, Radu Mareș, Marcel 
Runcanu, Mircea Vaida, C-tin Cubleșan, Dan 
Rebreanu, Vasile Sălăjan, D. T. Savu și alții), mulți 
dispărând fără urme în orizontul suprasolicitat 
de foiletonism și de școala reportajului literar, 
considerat un fel de apogeu al realismului 
socialist, dar și de constrângerile social-politice 
ale epocii, încorsetate de o cenzură excesivă 
și de un plan editorial suprasolicitat „Școala 
Tribunei” din acel moment a înregistrat unele 
succese pe plan național, dacă ne raportăm 
la direcția prozei S.F., unde C-tin Cubleșan, 
apoi Mircea Opriță, au ajuns un fel de clasici 
contemporani, Augustin Buzura cu „Absenții”, 
un fel de expermentator  al existențialismului 
camusian, Vasile Sălăjean, un resuscitator al 
romanului istoric, în timp ce Radu Mareș, cu 
„Caii sălbateci” și clasic al romanului de analiză.  
Și T. D. Savu a făcut mult zgomot cu  romanul 
său mitico-fantastic de tip Ștefan Bănulescu, 
redescoperind lumea Deltei, a pescarilor și a 
cherhanelelor dobrogene, înșurubate într-un 
fel de neobizantinism crepuscular, lume pe 
care anterior o livrase Europei Panait Istrati, 
dar odată cu trecerea anilor interesul pentru 
proza unora dintre aceștia s-a stins destul de 
repede. Același lucru s-a petrecut și cu scrisul 
trudnic al lui V. Sălăjan, despre care astăzi nu 
mai vorbește nimeni, retrăgându-se aproape 
total din zona literelor. 

Mai constant în cultivarea calităților sale 
de prozator s-a dovedit a fi Radu Mareș 
scriitor care și-a luat misiunea de prozator în 
serios, oferind o serie de construcții narative  

CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!

cĂRȚile lui constantin zĂRnescu
privind mediile social-politice, istoria familiilor 
și a descompunerii unor clase ale societății 
românești de tip chezaro-crăiesc, sau din zonele 
de graniță ale Bucovinei, efort de construcție 
recunoscut  de juriilor de premiere ale Uniunii 
Scriitorilor în atenția cărora a intrat beneficiind 
și el de un premiu de recuoaștere.

Un efort romanesc distinct se poate 
identifica și la C. Zărnescu, care, bazat pe fibra 
sa sudistă, a produs de-a lungul timpului mai 
multe romane, în care autobiograficul este 
drapat în înfățișări epice revolute, urmărind 
nu atât scenarii socio-politice cât drame ale 
individului. Prietenos din fire și prins în mirajul 
unor combinații de tip sociologic extrem de 
dinamice, el a țintit să devină într-un anume 
fel un îndrumător literar și un sfătuitor pentru 
tinerii care băteau la porțile literaturii. Pe cât de 
retractil și însingurat era colegul său de redacție 
Radu Mareș, pe atât de expansiv, de dornic 
de apariții publice s-a dovedit C-tin Zărnescu, 
specializat într-un fel de discurs public prin care 
se credea chemat să dea girul său de excelență 
unor debutanți.   Convins că el reprezintă un pol 
epic referențial, scriitorul nostru și-a impus un 
comportament social adecvat, dorind să apară 
în ochii celor dispuși să-l asculte în postura unui 
șef de școală, de îndrumător și sfătuitor al unor 
tineri dornici să li se deschidă anume uși până 
atunci interzise, mai ales că invitația venea din 
partea unui ins dominat de o generozitate care 
îmbrățișează deavalma talente reale sau numai 
aspiranți nebuloși și exasperați de așteptare. 
Dispunând între anii 1960-2000 de o locuință 
confortabilă, el a început să țină casă deschisă, 
punând pe ușa de la intrarea în curte un imens 
panou prin care anunța pe trecători că se 
află în vecinătatea Asociației internaționale 
„C.Brâncuși” sau a cenaclului literar săptămânal 
C-tin Zărnescu. Acest tip de cenaclu era 
deschis o dată pe săptămână, tututor celor 
care doreau să facă schimburi de idei, să afle 
noutăți  din diverse sfere culturale, un fel de 
birou de consiliere publică (scriitorul era în 
acest domeniu neîntrecut, obținând printre 
primii fel de fel de informații de cancan,  pe care 
le comunica și comenta cu o adevărată artă a 
bârfelii subțire). Oaspeții și convivii dornici 
de socializare mai beneficiau și de atenția 
amfitrioanei, dna Lucica, soția scriitorului, care, 
precum odinioară la Junimea erau tratați cu tot 
felul de bunătăți, însoțite de câte un pahar de 
tărie sau de vin, șezătorile sale erau adevărate 
proptele de susținere pentru boema clujeană 
și studenți famelici, inclusiv pentru un fel de 
Țuțea clujean, un prototip tipic de oblomovist 
al spiritului nihilist, numit Bădică, care în lipsă 
de mijloace materiale se aciuiase pe lîngă casa 
sa, iar Zărnescu îi tolera totala decădere și 
decrepitudine, lăsându-l să doarmă pe câte o 
bancă de sub ferestrele casei sale, unde, în cele 
din urmă, obosit de sastisit de lume, a și decis 
să-l viziteze în nemurire pe Diogene. Lumea era 
diversă și pestriță, de la tineri și tinere studente, 
la poeți și prozatori, eseiști și redactori de 
reviste, amestecați în masa informă de boemă 
literară, unde anecdota părea să primeze. 
Tinerii debutanți, dornici să fie lansați cum se 
cuvine prin festivități organizate prin librării 
sau ceainării, găseau în șeful de cenaclu un 
susținător generos și cultivat, care se prezenta 
la aceste evenimente îmbrăcat după ultima 
modă, oarecum în stil macedonskian, de la 
care împrumutase și gestica aferentă și oratoria 
exaltată, în care oficia botezul literar al noilor 
veniți. 

Prietenos din fire și generos în calificative, 
scriitorul nu era zgârcit cu laudele, pe care 
le risipea cu o năsăbuință de nabab, părând 

să trăiască efectiv bucuria acestei revelații, 
conferind ceremonialului la care lua parte 
acea notă de distincție și eleganță pe care 
lumea rafinată a Clujului o întreținea cu bună 
știință. Vorbea în cascade ingenios studiate 
și pregătite, poate, la modul maiorescian în 
oglinda din hol, iar cu ocazia apariției în public, 
se manifesta prin incursiuni documentate 
făcând nu de puține ori paradă de erudiție și 
dovezi de enciclopedism. Fiind o gazdă bună 
și gata oricând să-și susțină ciracii, scriitorul 
se bucura de o adulare generalizată, motivată 
prin invitațiile numeroase de a vorbi la lansări 
de cărți, la medalioane și expoziții. Din acel 
moment în jurul lui au început să roiască tot 
felul de veleitari sau aspiranți la gloria literară, 
unii dintre ei caracterizați mai ales prin ifose și 
pretenții, decât prin real talent (Dan Drăgan, 
Florin C-tin Verdeș, Fl. Muntenuș et ejusdem 
farinae). Unora dintre ei le-a facilitat debutul, 
pe alții i-a sfătuit sau prefațat, oferindu-se cu 
magnanimitate să le confecționeze (uneori 
și contra cost) prefețe sau postfețe, însoțite 
de recomandări super elogioase, care se 
transformau în adevărate osanale cu ocazia 
lansărilor acestora în public, încât unele spirite 
mai critice ridicau semne de întrebare la adresa 
credibilității  acestor vorbiri deloc improvizate. 
În aceste condiții, C-tin Zărnescu a devenit 
obiectul unui pelerinaj  straniu, ceva în genul 
Petrache Lupu. Acest mod de viață a devenit 
pentru el un fel de afrodisiac, care îi zgândărea 
orgoliul și îi întărea sentimentul solidarității cu 
o generație care urma  să-i gestioneze viitorul 
și pentru care a scos și unle reviste cu totul 
efemere. 

Din păcate, la acest nivel s-a adunat și multă 
mușiță literară, numeroși inși contaminați 
de boemă (unii recrutați la acest viciu de pe 
vremea lui Bădică), iar ceremonialul casei avea 
avea înscris în program nu numai venerarea lui 
Pontifex Maximus,  dar  și  urale și aplauze în stil 
caracudic („Prost îi Paicu!”), cu ieșiri la grătarul 
din grădina casei. A editat și o revistă efemeră 
(„Faptă transilvană”) pentru a impune public 
câteva din aceste nume, s-a străduit să le fie un 
„naș”cât mai vrednic.

Creația sa literară este diversă și interesantă 
sub raport tematic, deoarece  scriitorul și-a 
concentrat intențiile eseistice și prozastice în 
jurul câtorva  subiecte cu mare iradiere literară, 
pe care le-a exploatat până la ultimele lor 
consecințe. Cea dintâi dragoste literară a sa a 
fost marele  Brâncuși, cel care a revoluționat  
sculptura modernă, fiind recunoscut în întreaga 
lume ca un mare precursor și deschizător  
de drumuri în arta modernă. A plecat de la 
valorificarea aforismelor brancusiene, cărora 
le-a consacrat mai multe ediții, întrucât cererea 
a fost de fiecare mai mare decât tirajul pus în 
circulație. Odată dragostea mărturisită, au 
urmat noi dezvoltări ale temei, care au dus la 
redactarea unor exegeze a operei, el înscriindu-
se printre comentatorii de frunte ai sculptorului 
nostru, căruia i-a dezvăluit noi puncte de 
rezistență, dar și noi idei și soluții pentru 
interpretarea simbolisticii operei. Multe dintre 
ele sunt de vădită noutate și au fost recunoscute 
ca atare de recunoscuți exegeți brâncușieni.  
Nu a trecut mult și scriitorul a detonat o nouă 
bombă literară: Dracula, cu întreg cortegiul ei de 
studii și interpretări sofisticate, cu supralicitarea 
efectelor unui atare demers critic, istoric și 
funambulesco-demoniac, pe care autorul l-a 
transformat într-un adevărat spectacol de 
erudiție și homerism documentar, căruia îi 
conferă suficienetă vrajă și culoare exotică de 
proveniență străină dar și națională, deoarece 
relația dintre fantezie și realitate este tratată 

cu toată seriozitatea și cu studierea tuturor 
etapelor de degajare a mitului Dracula, în raport 
cu contaminările suferite în procesul terecerii 
de la medieval la modern. Un loc important 
în acest demers este studierea documentelor 
germane din Transilvania și metamorfozele 
suferite de ele în timp. Ca element coagulant l-a 
constitutit romanul lui Stoker cel care a înscris 
o pagină nouă în horro-ul mondial. Plecând de 
la Dracula, nume puternic ancorat în sistemul 
de recunoaștere internațională a fenomenului 
vampirist, prin  care C. Zărnescu își depășește 
simplul rol de monografist spre a trece în zona 
comparativismului, a antropologicului și a 
sistemului de proliferare prin contaminare. E 
vorba de o carte care a stârnit multe comentarii 
și va mai stârni.

De altfel, fiecăreia din scrierile sale s-a 
străduit să-i asigure o cât mai mare popularitate, 
Regina Iocasta, piesa cu subiect clasic, a ajuns 
la un moment dat inclusă într-un repertoriu 
marca Paris, ca apoi să fie jucată pe scena unui 
teatru din Tg.Mure cu Gina Patrichi în rolul 
principal; romanul Meda, mireasa lumii, în care 
a încercat să transpună destinul unui parvenit 
în ascensiune, care nu se mai mulțumea doar 
cu grațiile soției, ci, se bucura și de grațiile unei 
tinere studente, pe care care are ambiția s-o 
promoveze cât mai sus pe scara socială, aspect 
tratat de autor sub forma unei șarje critice 
oarecum amicale. În personajul caricat care s-a 
recunoscut la un moment dat un important lider 
local de partid, pornit  să declanșeze o reacție 
punitivă,  dacă intervenția octotitoare a lui D. R. 
P., n-ar fi salvat situația.  În orice caz, romanul 
a făcut vâlvă, deoarece în el erau creionate 
mai multe figuri contemporane din mediul 
universitar al Clujului, iar femeia „inaccesibilă”, 
în jurul căreia roiau numeroși curtezani a rămas 
până în ceasul de față un fel de icoană adorată  
în  sufletul și biografia spirituală a scriitorului.  
Un alt roman, Elegie pentru Teii Irinei, expunea 
pe o treime din spațiul cărții criza erotică 
adolescentină a unui tânăr luptând din greu cu 
fornicația hormonală, fapt care a făcut din el un 
roman foarte căutat de tineri.

Schimbând în mod radical registrul, Titel 
Zărnescu s-a îndreptat înspre romanul de ins- 
pirație istorică, încercând tentativa de a imor-
taliza într-o carte de căpătâi momentul Marii 
Uniri  (Ziua cea Mare, Sărbătoarea sărbătorilor), 
roman care aglutinează un mare număr de scene 
documentare,  ilustrative pentru justificarea 
năzuințelor românilor transilvăneni pentru 
a se reuni cu frații lor de dincolo. Personajele 
sunt bine conturate, succesiunea de episoade 
creionată cu pană de prozator exoetimentat, 
ceea ce face din această scriere a lui un roman 
istoric de mare actualitate.  Recomandarea are 
în vedere și faptul că scriitorul l-a reluat în acest 
an aniversar sub titlul de Ziua zilelor, într-un 
fel de înțalegere superioară a unui eveniment 
memorabil din istoria neamului.

Așa cum am arătat deja, C-tin Zărnescu 
își datorează popularitea de scriitor temelor 
și motivelor legate de destinul internațional 
al unor mari personaje care au făcut istorie, 
precum  Dracula sau Brancuși, lucrări prin care 
numele lui a intrat într-un circuit internațional 
de referință. Impactul cultural scontat a fost 
unul de mare efect, pentru reușita căruia 
autorul a participat la numeroase  discuți, 
simpozioane, lansări de cărți, contribuind în 
mod efectiv la instituirea unor discipline aparte, 
ca „vârcolacia” sau „țepologia” și conferind 
„brâncologiei” o nouă dimensiune, prin mulți-
mea de studii, articole, intervenții apărute în 
numeroase reviste și publicații din țară. 

(Continuare în pag. 9)
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Mă uit la titlul  pe care l-am scris deja deși, de obicei, titlul  
îl scriu la urmă. Nu de puține ori plecam cu un titlu ce 

reflecta o idee și la sfârșit se potrivea mai bine altul. Mă uit la 
titlu, amintindu-mi câtor persoane și personalități le-am propus 
să le ofer amintirile mele din zilele acelea. Nimeni n-a vrut. Frică? 
Poate! Cu siguranță! Ar trebui să-mi fie frică?? 

Doamne, ajută! Aș dori  să-mi amintesc cât mai multe 
amănunte despre și din acea zi crucială atât pentru mine cât și 
pentru țară...deoarece au trecut de atunci douăzecișinouă de 
ani...o viață. 

                                        
deci, despre 13 iunie 1990...și despre 

„Piața universității”
Dimineața de 13 iunie era una obișnuită, de vară, în Bucureștiul 

cu cer senin, albastru. Împreună cu Theia, fetița mea care atunci 
avea șase ani, locuiam la soacră-mea, la Universitate, în blocul 
Colonade, azi Caragiu. Fusesem aleasă  lider al minerilor din 
bazinul Berbești în comitetul executiv al Federației Sindicatelor 
Miniere. Federația lucra în clădirea Ministerului Geologiei din 
Piața Romană, unde ministrul Dicu ne repartizase câteva camere 
pentru activitatea sindicală pentru care ne alesese țara. De la 
Universitate la Piața Romană era o stație de metrou. Când eram 
în întârziere luam metroul, când nu, mergeam pe jos. 

Cu o zi în urmă, cerul noros promitea ploaie.După ce mi-am 
aruncat o privire de pe balcon, am renunțat  la umbrelă. Am ieșit 
din bloc pe la ora șapte și jumătate. Deja, după trei luni, se instalase 
rutina zilnică a automatismul traseului cotidian. Gândindu-mă la 
ale mele, am cotit dreapta pe lângă clădire și-am dat să cobor 
la metrou. La gura de metrou, o persoană postată acolo, oprea 
lumea să coboare. Nu-mi mai amintesc motivarea, am luat-o ca 
atare și-am pornit pe jos, fără să-mi pun vreo întrebare, nu pe 
bulevard ca să nu mai străbat „Piața Universității” unde erau 
manifestanții și m-ar fi tentat să mă opresc pentru un timp, ci, 
cumva prin spatele clădirilor, spre calea Victoriei. Tot mecanic, 
am cotit la dreapta pe strada Onești. Abia aici am început să 
realizez că ceva nu e bine. Pe dreapta străzii erau parcate una 
lângă alta mașini de armată, verzi, cu caroseriile  pline ochi cu 
jandarmi sau polițiști. Cred totuși că jandarmi.  Mi-a sărit în ochi 
faptul că erau foarte tineri. Toți. Nu cred să fi avut mai mult de 
douăzeci de ani. Stăteau pe bănci în caroseria mașinii, liniștiți, 
îngândurați și mai ales tăcuți. Cred că erau acolo pe puțin șapte, 
opt mașini cu jandarmi. Cîți or fi? m-am gândit. Pe puțin o sută. 
Mi-a atras atenția că erau foarte tineri, foarte mulți și foarte fără 
motiv, gândeam eu.

Drumul pe unde am mers eu pe străduțe, ocolind aglomerările 
de mașini posibile, până la Ministerul Minelor și Geologiei unde 
era Federația, pe marele bulevard  atunci numit Titulescu, era 
destul de gol. Lumea se grăbea la serviciu, era aproape opt. 
Totuși, sitagma care era cel mai des auzită de vreo două- trei 
săptămâni, era acum rostită cu alt ton, parcă în altă gamă, 
superioară, mai șoptită: 

-„Piața, Piața Universității”...unii o rosteau, în propozițiile 
care-o conțineau, cu speranță, unii cu mândrie, cu admirație, 
alții cu frică...Totuși, caregoric, ceva se petrecuse, se schimbase...
Orașul simțea asta...Orașul sta la pândă. Aștepta gata de reacție...
Ceva se întâmplase... ceva care speriase orașul, care-l amuțise 
aproape în spațiul de la Cilop la Piața Romană...

Ajunsă la Minister, am aflat. Atacaseră Piața dimineața cu 
trupe, poliție sau jandarmi, așa ceva,,,  

În fiecare zi, ducându-mă acasă, poposeam în „Piață.” Am 
văzut-o născându-se din cântece, versuri și visuri și murind 
mizerabil din ură, bătaie și frică. Era ca o școală. Era o școală. 
O școală unde învățai despre democrație, istorie, adevărul gol-
goluț cum l-a făcut mă-sa. Veneai cu ideile tale (sau fără) și plecai 
cu altele. Dacă nu măcar cu îndoieli cu privire la...și la...și la... 
pentrucă din euforia zilelor de „revoluție”, „Piața” te arunca 
direct în îndoieli obligându-te să gândești. Dubito, ergo cogito!!  
„Piața” ne învăța să ne naștem din aceste îndoieli, altfel decât ne 
știam a fi, căci Cogito ergo summ!!! 

Îmi amintesc primele zile și primele seri. Arhitectura scosese 
pe unul din geamurile de la etajul I un televizor cu ecran mare 
unde se rulau în buclă episoade din epopeea așa-zisei revoluții 
prin care tocmai trecuserăm punctând viguros pe episoade cărora 
nu le acordaserăm importanță la vremea lor. De exemplu, când 
mult îndrăgitul personaj cu gâtul în puloverul pe gât anunță ritos 
că poate face parte din echipa care urmează să conducă deoarece 
„m-au văzut și pe mine...” Sau când altul, se autopropune a face 
parte din... alt personaj mult-iubit...enumerând: X...Y...Z... și 
„EU, dacă nu vă supărați”...Așterneam pe asfalt ziare, ne așezam 
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pe ele, pe stradă, jos, și urmăream revoluția cu încetinitorul 
râzând amar de naivitatea noastră juvenilă. La balconul 
Geologiei se perindau cântăreți de folk. Se spuneau poezii, se 
țineau cuvântări... Lumea venea cu copii de mână sau cu ei în 
brațe sau în cârcă, se cânta se dansa...Simțeai în aer o dorință 
imperioasă de libertate adevărată pe care o inhalai, o absprbeai 
cu toți porii, cu orice risc, doreai o altfel de viață...Cu orice risc, 
deoarece riscurile au început repede să apară. Tovarășul Iliescu 
ne-a făcut „golani” într-o cuvântare ținută cu „înverșunată 
indignare civilă- proletară” în fața Teatrului Național. Nu ne-am 
simțit jigniți, ba mai mult, ca-ntr-o poezie de Coșbuc, „noi am 
schimbat lângă metrou, porecla în renume” , cu mic, cu mare 
am devenit „golani” ...baricadând bulevardul până la teatru. Ca 
la șah, mutarea lor a dispus închiderea tuturor wc-urilor publice 
, începând cu cele din metrou apoi la toate unitățile care aveau 
toalete pe o mare distanță. În scurtă vreme locurile respective 
de lângă „Piață”se umpluseră de  fecale și urină. Așa am devenit 
„murdarii, nespălații, drogații care nu mai știu ce fac”...

A apărut și Vali Sterian care-l striga pe Dumnezeu să vină, să 
vadă ce-a mai rămas din oameni...Ana Blandiana spunea poezii 
...Au apărut pe esplanada TN corturi, câțiva oameni au declarat 
greva foamei... Apoi printre „golanii” adevărați au apărut 
personaje dubioase...au apărut vânzătorii de valută... Așa am 
devenit „cumpărații liberalilor sau a țărăniștilor”. Un pas și gata: 
eram trimiși de „Agenturili străine”... N-au fost îngeri, e adevărat. 
Dar nu erau turma, adunătura aceea ce s-a dorit și s-a reușit a 
determina lumea să creadă că era, pentru a justifica acțiunea în 
forță care a urmat. Venită din provincie, sora mea a refuzat cu 
groază să treacă prin fața Universității. 

-Ne bat, ne omoară dacă nu strigăm :„jos Iliescu!” Pentru ea 
a fost un șoc veritabil adevărata „Piață” după ce am convins-o 
să trecem pe acolo, dar a priceput repede mârșăvia regizată și 
odată ajunsă acasă a răspândit acest adevăr. Ca ea au fost mulți 
care venind și cunoscând adevărul, l-au răspândit în țară.

Fostul monolit de oameni care mai ieri se răzvrătise violent 
împotriva comunismului se spărsese. Deja eram împărțiți. Apele 
se aleseseră de noroi. Aveam deja conștiința faptului că „Noi” am 
fost păcăliți de „Ei”. Într-un fel, „Piața” își făcuse datoria arătându-
ne adevărul pe care oamenii îl percepuseră repede. Periculoasă 
deja, „Piața” trebuia să dispară, riscând să se transforme în forma 
socială superioară care ar fi urmat logic. Deja fenomenul „Piață” 
devenise amenințătoare pentru ei. Și atunci, după ce au murdărit 
tot ceea ce era curat și frumos, după ce au reușit să creeze 
ideea de golan mizerabil, drogat și plătit de partidele istorice 
în spatele cărora erau agenturi străine, trimis de aceștia pentru 
a destabiliza tânărul stat  nou creat de imaculata revoluție, au 
justificat acțiunea care a urmat și care a ucis „Piața”. Căci în 13 
iunie 1090 „Piața Universității” a murit în sânge, cu gura plină de 
flori proaspăt răsădite...

În 13 iunie 1990 am fost de serviciu la Federație la telefon 
împreună cu un coleg, inginer, excepțional om, cult, manierat, 
vorbitor de patru limbi europene. Îmi amintesc cum în ziua 
aceea, telefonul zbârnâia necontenit. Din toate colțurile țării, din 
cinci în cinci minute eram sunați cu același mesaj:

-Alo, Federația, am auzit că ați fost atacați de huligani! Venim 
să vă salvăm!

-Alo, Federația, suntem deja în mașini! Rezistați! Venim!
-Alo, Federața, ne-ați chemat, aveți nevoie de noi?

Sute de telefoane cărora le-am răspuns la fel:
-N-am pățit nimic! Nimeni n-a pățit nimic! NU VENIȚI! Nu 

v-am  chemat noi!
Cei „din Vale”,din valea Jiului, plecaseră toți, cu o zi sau două 

înainte, acasă la ei. Cei care am rămas eram năuciți de telefoanele 
din teritoriu, telefoane care anunțau intenția lor de a veni să ne 
salveze de huligani și de legionari. Până la ora patru după-amiază 
am tot respins intențiile lor de venire la București.

La ora patru am plecat spre casă. Nu-mi aduc aminte dacă am 
plecat împreună cu ceilalți. M-am trezit vis-a-vis de blocul Ciclop, 
într-o vânzoleală de lume superagitată. Un dute-vino buimac. 

Oameni care fugeau dinspre „Piață” se izbeau de oamenii care 
fugeau spre „Piață”. N-am apucat nici măcar să-mi conturez 
inițiativa de a mă îndrepta mai departe spre „acolo” sau nu, când 
o mână fermă m-a ânșfăcat de braț și m-a împins brutal pe prima 
stradă la dreapta.

-Ești nebună, fato!? Nu vezi ce ai în mână? Ascunde repede 
sub bluză, nu arunca idioato! Cine naiba te-a băgat în porcăria 
asta, fire-ați ai dracului de mineri!

M-am uitat să văd ce-mi tot zgâlțâia, ce încerca să mă facă 
să ascund, în același timp încercând să văd cine era, cine mă 
cunoștea. Plecasem în mână cu cartea de caricaturi a lui Mihai 
Stănescu: „Acum nu e momentul...” Alăturea de mine alerga, 
trăgându-mă de mână unul din angajații de la Ministerul Minelor, 
cu care eram vecină,  în același bloc.

-Ce naiba te-a apucat? am îngăimat.
-Cum ce? Nu vezi? Au spart „Piața”!!!  Au intrat jandarmii 

peste ei, a fost bătălie nu glumă, capete sparte, oase rupte, 
arestări...Hai repede acasă!

-Da ce-ar avea cu noi?
-Mă, da tu ești proastă rău! Astea sunt vremurile în care, 

vorba bancului: „întâi le taie și pe urmă le numără”. Hai!!
-Și cu cartea...
-Zău ești proastă! Da tu, de ce-ai cumpărat-o? Ai luat-o că 

e o carte deșteaptă, cu „șopârle”! Asta vânează ăștia: revoltați, 
deștepți, ca ăia din „Piață”, ca tine...

Am ajuns acasă. El a rămas la cafeneaua „Jos pălăria”, eu am 
urcat. Soacră-mea era pe balcon. De undeva, din fața blocului, 
câteva grupuri de blocuri mai încolo ieșea un fum gros, negru.

-Arde o casă, cred pe calea Victoriei, nu-mi place! zise  ea 
îngrijorată

-Mă duc acolo! 
-Nu!
-Ba da! și am plecat. 
În câteva minute eram pe Victoriei. Ardea clădirea Polției. Dar 

fumul cel gros, mult și negru nu de-acolo ieșea ci de undeva din 
spate ba chiar mai spre dreapta. Pe stradă nu era multă lume, 
sau nu-mi mai amintesc eu bine. Puținii trecători discutau despre 
faptul că Poliția fusese atacată și vandalizată  de huligani. Am 
prins în zbor chiar cuvântul „legionari”. Vorbeau că polițiștii 
care fuseseră înăuntru au opus rezistență dar fugiseră după 
ce fuseseră, unii, bătuți bine și că oamenii priponiți din arest 
fuseseră eliberați de derbedeii care atacaseră Poliția și care 
umpluseră acum Bucureștiul, amenințându-i liniștea.

Strada era aproape goală. Ici-colo câte o persoană sau două 
se grăbeau să se îndepărteze.  De fapt, am văzut totuși  un grup 
cel puțin ciudat, care se grăbea coborând strada. Vorbeau agitat, 
în centrul atenției și discuției lor fiind un individ îmbrăcat în 
zeghe de pușcăriaș. Grupul compact, se mișca ciorchine parcă 
alunecând pe stradă, îl avea pe acest individ în mijloc, ca și când 
l-ar fi protejat. El țopăia literalmente, adresându-se histrionic, ba 
unuia, ba altuia, toți însă îl ascultau și sorbindu-i cu atenție și 
venerație cuvintele, îi răspundeau repede.      

Clădirea avea parterul cu ferestrele în flăcări. Și la etajul unu 
ardeau ferestre. Etajul superior avea doar ferestrele deschise. 
Ceva bizar m-a făcut să insist cu privirea asupra ferestrelor. În 
câteva clipe m-am lămurit: ardeau cum nu trebuie, ardeau anor- 
mal: cercevelele ardeau de jur împrejur în același timp. Flăcările lin- 
geau lemnul peste tot, în același timp și jos, și sus, și  pe verticala 
ferestrelor pe cercevele. Niciodată lemnul montat vertical nu 
arde așa. Combustia se propagă în sus, se urcă. Jos, dacă nu e 
stins cu ceva, lemnul este în faza de jar sau chiar tăciune. Flacăra 
se întinde spre zona mai înaltă. Deasupra poate fi chiar lemn 
nears încă. În același timp, de jur-împrejur, poate arde numai 
dacă cerceveaua, cadrul de lemn a fost anterior impregnat cu 
o substanță cu combustie rapidă care să determine propagarea 
flăcării aproape instantaneu peste tot. Sigur fuseseră „preparate”! 

Altă  bizarerie: la etaj toate perdelele erau liniștite, drepte, 
cuminți, dar ferestrele erau în marea majoritate deschise. 
Nu puteau fi ătât de „statice” decât dacă ușile birourilor erau 
închise. Dar cum să fie toate închise? Una singură de-ar fi rămas 
deschisă s-ar fi creat  curent de aer cu ferestrele sparte de jos iar 
la ferestre perdelele ar fi fâlfâit în vânt. Probabil, bieții polițiști, 
când au fost bătuți și au fugit, au cerut permisiunea să-și închidă 
sus, la etaj,TOATE ușile birourilor... apoi au fugit...

În fața clădirii altă lucru insolit: pe o masă pusă afară erau 
câteva vaze de cristal, ca și când cineva cumsecade, cu mult bun 
simț încercase să le apere de distrugere...

Am trecut strada și-am telefonat acasă de la telefonul fix 
montat pe perete, la intrarea în pasaj.

-Seamănă a butaforie. Nu știu de ce, sau poate știu, dar totul 
seamănă a teatru!
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-Vino acasă!
-Încă nu! Aveam aparatul foto la mine. Am făcut zeci de 

fotografii clădirii poliției și-am plecat mai departe spre magazinul 
Victoria.

Pe partea cu trotuarul pe care se găsea magazinul începea 
să se adune lume agitată. M-am dus repede acolo. Strada ce 
cobora înspre Dâmbovița era plină de mașini mici, arse. Lângă 
unele mai erau oameni. Nu cred că erau proprietarii, mai de 
grabă erau curioși, ca mine. Făceam mereu poze. Lângă mine 
mai mulți fotografiau și ei. Ne zgâiam la cadvrele acelea gri, 
calcinate și nu ne venea a crede. Totul era ars: tabla caroseriei, 
tapiseria, canapelele...Din unele încă mai ieșea fum...Umblam 
toți ca niște stafii care pluteau într-un lichid incolor vâscos care 
amortiza până și sunetele. Încercam să scoatem cuvinte, sunete 
dar din gâtleje nu ieșea nimic. În peisajul acela de coșmar, îmi 
amintesc bine apariția unei namile cu o bâtă în mână care s-a 
îndreptat către câteva mașini care scăpaseră. Ca într-un film 
derulat cu încetinitorul, toți ne-am oprit. Static, ca și când am 
fi fost marionete, l-am urmărit doar cu privirea atunci când s-a 
oprit lângă o Dacie. S-a oprit uitându-se cu atenție la numărul  
din spate al mașinii, i-a dat un târcol, iar s-a uitat, iar a ocolit-o, 
s-a uitat și la numărul din față, apoi a lovit! Cu o singură lovitură 
de bâtă i-a spulberat geamul din față. S-a mutat încet  spre 
laterale, pe care le-a terminat în câteva minute. Spatele mașinii 
a fost făcut praf în joacă, preț de alte câteva minute, așa că sub 
ochii noștri îngroziți, în mai puțin de un sfert de oră din biata 
mașină nu mai rămăseseră decât un morman de table îndoite 
și puzderie de geam securit împrăștiat pe jos. Cum a venit, așa 
a și plecat, fără ca nimeni să nu scoată un sunet. Pricepuserăm 
cu toții că știuse bine ceea ce avuse de făcut. Căutase cu osârdie 
mașina după numărul ei. 

   Eram deja un grup de șase-șapte oameni care umblam 
năuci pe stradă doar CA SĂ VEDEM. Nu înțelegeam nimic, 
bineînțeles nu știam nimic și căutam nebunește să înțelegem ce 
ni se întâmplă, crezând în dreapta noastră judecată-înțelegere 
a celor ce  vedeam, raportând omenește atunci doar la noi 
„întâmplările” prin care treceam și care se petrecuseră cu câteva 
minute înainte. Dincolo de „noi” lumea încetase să mai existe.

    Careva ne-a îndreptat și către garajul Ministerului de Interne. 
Am plecat către acolo. Ne grăbeam deja și ne înmulțiserăm. Cred 
că ajunsesem vreo două zeci de oameni. Ajunși la gura garajului, 
căci garajul era în subsolul clădirii, ne-am încurcat în aceeași mira- 
re încremenită: de-afară, căci n-am avut curajul de-a intra înăun-
tru, de-afară se vedeau  toate mașinile arse. Arse și atât. Arse scrum. 
Atunci, ca într-un glas, vreo trei oameni s-au întrebat cu voce tare: 
    - Cum mama naibii au ars toate aceste mașini de s-a făcut 
scrum dar n-a explodat nici una??? S-au strâns în mine atunci 
toate secvențele filmelor polițiste și nu numai, în care ardeau 
mașini. Toate explodau...Și atunci??? Am plecat cu întrebarea 
asta acasă, unde i-am întrebat pe șoferii mei, cum de s-a putut 
petrece ceea ce-am văzut:

- Oare goliseră înainte toate rezervoarele? Căci îmi era clar 
acum, mie și tuturor că, mașinile fuseseră „preparate”cu mult 
înainte de aceste evenimente. Dar cum?

- Nu, doamnă! Nici un rezervor nu se poate goli complet, căci 
lăcașul de scurgere, sorbul, nu se găsește chiar pe fundul rezer-
vorului ci mai sus puțin, cam cu un centimetru, altfel ar curge 
în instalații toate gunoaiele care se pot găsi în carburanți și s-ar 
îneca motorul. Nici nu poate fi vorba de incendiat mașini care mai 
au puțină benzină, fiindcă exact astea ar exploda violent. Vedeți, 
nu explodează „lichidul benzină” ci numai „gazul benzină”. Știți 
dumneavoastră...dilatarea prin aprindere a vaporilor, instan-

taneu, și toate celelalte...Un rezervor plin ochi cu benzină dar 
închis etanș, incendiat, nu explodează...dar unul care mai are 
puțină, da. Și încă urât. Și-apoi e destul de dificil să golești atâtea 
rezervoare...Există însă o soluție mai sigură și mai rapidă...

- Care?
- Demontarea rezervorului!!! În câteva minute e jos. Sunt 

doar patru prezoane de desșurubat...

Nu știam dacă era așa. Soluția șoferilor mei era însă cea mai 
plauzibilă.

Eu am plecat acasă, mă aștepta fiica mea căreia îi promisesem 
că-i cumpăr un acvariu cu peștisori scalari care-i plăceau ei 
la nebunie. Ceilalți au plecat în intenția de a ajunge pe splaiul 
Dâmboviței. 

Cred că se adunase de ora șase după-amiază. Mi-am luat 
copila de mână și m-am grăbit să nu închidă. Mergeam spre 
clădirea Gambrinus, lângă care, pe străduța ce o ocolea prin 
dreapta știam un magazin cu acvarii și peștișori. Era aproape de 
noi așa că am ajuns în câteva minute. Cum acvariul era arvunit, am 
ales peștișorii, am plătit, povestindu-i în același timp patronului 
ce văzusem și am dat să plecăm când proprietarul a dat drumul 
televizorului pentru știrile de la ora șase seara. Cu o mină gravă, 
ca de înmormântare, crainicul anunța în toată țara că în București 
situația scăpasede sub control și că pe străzi bântuie multe bande 
de huligani, derbedei care au devenit agresivi. Înmărmuriți ne 
uitam unul la altul, nevenindu-ne acrede ce auzeam.

-Ați văzut ceva pe stradă? m-a întrebat proprietarul.
-Nu! Niciun om care să dea de bănuit în afară de cel cu 

mașinile de lângă Victoria, și atăt. Dar asta a fost acolo și mai 
ales a fost acum două ore. Oricum, nu se vedea a avea ceva cu 
oamenii ci cu mașinile...

-Ce-i aia huligani? își ridică fata mutrița către mine. Sunt urâți 
și răi cum zice nenea de la televizor?

Iar ne-am uitat unul la altul, eu și proprietarul și ne-a bușit 
râsul.

Pe la ora șapte seara, după ce-i spălasem fetei câteva 
lucrușoare, în timp ce întindeam pe balcon cadrul uscătorului 
de rufe, am observat că jos în fața blocului cineva dăduse foc 
unui cauciuc de mașină. M-am enervat tare fiindcă ieșea un fum 
grozav de gros și negru care avea să lase urme de funingine pe 
hăinuțele copilului. Bineînțeles că am avut câteva cuvinte de 
„bine” la adresa nebunilor care... și abia atunci m-a fulgerat un 
gând, o constatare: nu văzusem în toate preumblările mele pe la 
„obiectivele” devastate nici un polițist. Nici unul. Nici dimineață, 
nici lîngă „Piață”, nici la Poliție, nici pe la mașinile arse, nici 
acum...Straniu...Cum au putut da foc unui cauciuc în mijlocul 
Bucureștiului și să nu-i întrebe nimeni de sănătate?

Comentam mirarea asta cu soacră-mea, la bucătărie, când un 

zgomot absolut asurzitor pătrunse în casă făcând copilul să urle 
de groază. Un elicopter zbura în lungul străzii la nivelul nostru, la 
etajul  7, împrăștiindu-mi toate rufele. 

La telejurnalul de la ora 20 am înțeles ce căutase acolo. 
Imaginile prelucrate profesionist ajutate de curenții de aer care 
au înprăștiat fumul, permiteau crainicului să anunțe țării ceva 
cum că Bucureștiul este sub asediu iar situația e cel puțin albastră 
și scăpată de sub control.

  Strada noastră începuse să se umple de persoane agitate care 
pendulau într-un dute-vino alert și zgomotos. În câteva minute 
toți vecinii care aveau mașinile parcate jos, le-au mutat pe alte 
străzi. Mai rămăsese una singură de la care ulterior s-a  înșirat 
o povest e nostimă de tot. Lucrurile începuseră să se precipite. 
În fața BCR-ului au mai incendiat câteva cauciucuri. De undeva 
a apărut împins de câțiva, un autobuz pe care au încercat să-l 
pornească, dar fără succes. Se strânseseră mai mulți în jurul lui 
încercînd iar să-l urnească. După ce s-au convins că nu se poate, 
au moșmondit la rezervor și au făcut sticle incendiare rupând 
niște cârpe pentru fitil. Pe lângă Universitate începuseră să alerge 
grupuri care se îndemnau a merge nu știu unde, strigau făcându-
și curaj și se tot măreau ca număr. Și totuși nici un polițist! Mă tot 
mutam de la un balcon la altul încercând să nu pierd nimic din ce 
se petrecea afară. Începea să se întunece. Cei care confecționau 
sticle Molotov probabil terminaseră „combustibilul” autobuzului 
și și-au îndreptat atenția către mașinuța rămasă sub bloc. 
Deschiseseră capota motorului și încercau să scoată benzina 
cu pompița de aerisire. Rezervorul era încuiat. Nu l-au deschis 
forțat. Și azi mă întreb de ce. Cineva care ca și noi avea balcoane 
pe partea asta a anunțat-o pe proprietară. Pe ușa blocului s-a 
năpustit către ei o femeie cel puțin planturoasă, de vreo sută de 
kilograme și ceva, în mână cu sucitorul de aluat.

-Fire-ați ai dracului de revoluționari! Vă trebuie benzină, hai? 
Las-că vă dau eu benzină de n-oți putea-o duce! și s-a aruncat 
literalmente ca o leoaică peste ei împărțind cu dărnicie lovituri 
de sucitor în dreapta și stânga. N-am apucat a număra până la trei 
că din cei cinci-șase „revoluționari”, unul n-a scăpat  nealtoit. Ca 
potârnichile au fugit spre Universitate pierzându-se în mulțimea 
ce viermuia acolo.

Afară se înnoptase. Agitația se mutase sub statui. Cel puțin 
atât mai vedeam eu. Pe soclul statuii lui Mihai Viteazu se 
strânsese lume ciorchine. Careva ținea o cuvântare din care 
n-am putut auzi decât vocalele pe care le lungea oratoric și care 
punctau probabil ce i se părea lui mai important. Dintr-o dată s-a 
făcut liniște apoi au izbucnit urlete de mânie și țipete ascuțite în 
același timp cu un zgomot pe care nu-l mai auzisem până atunci.

-Se trage! a strigat soacră-mea.
Am ieșit pe balconul mic și m-am uitat unde se striga. Statuia 

lui Mihai era plină de oameni care parcă roiseră așa stăteau 
ciotcă pe soclu și mai sus, Nu se vedeau clar dar în întunericul 
ce se lăsase, luminile becurilor îi proiectau  luminând cumva 
contururile lor. Se amestecau strigăte de încurajare cu țipete de 
groază și în acel moment a răsunat din nou zgomotul acela spart. 
Instantaneu, din statuia Mihaiului au început să sară scântei. Se 
trăgea de undeva „foc cu foc”spre statuie.  

-Se trage, ricoșează gloanțele! Se trage cu adevărat, cu 
muniție de război! Pleacă naibii din balcon! strigă soacră-mea la 
mine. Pleacă să nu pățești ceva că mă omoară bărbatu-tău!

Nu știu dacă a fost cineva rănit atunci, acolo. Știu doar că a 
doua zi, dis de dimineață, pe aceleași locuri, mișunau minierii.

A doua zi a fost ziua de 14 iunie 1990, zi care a însângerat 
Bucureștiul. 

                                                                4 decembrie 2018 / Horezu

(Urmare din pag. 7) 

În viziunea unor comentatori,  scriitorul 
nostru ar fi contribuit esențial la nașterea unei 
noi religii de consum, sub steagul căruia s-au 
înrolat cu o sinceritate și dorință de reușită 
de-a dreptul proverbială ridicând flamura luptei 
pentru afirmarea componentei naționale a 
protagoniștilor săi, metaforic vorbind,  până la 
înălțimea Coloanei Infinitului.  

Dacă Dracula și Brâncuși n-au reușit să 
deschidă întotdeauna drumul spre o consacrare 
defitivă, prozatorul a găsit o nouă personalitate 
coagulantă, Urmuz,  scriitorul cu destin atât de 
sigular, un precursor al avangardei românești 
și universale, propunând să i se dedice o 
nouă știință, „urmuzologia”, care e pe cale de 

constituire. Atent la mediul social și politic în 
care tăiește, C. Zărnescu a scris și o carte despre 
revoluția română, numărându-se printre 
„eliberatorii” d-nei  Cornea. Ca mator ocular la 
aceste evenimente, el a servit ca „bibliografie 
obligatorie” pentru mulți dintre cei care s-au 
arătat interesați de „revoluția română” și de 
enigma ei nezelegată, punând la dispoziția 
celor interesați o viziune proprie asupra acestor 
incandescente evenimente. Om de acțiune și  
curaj puțin temperat, el a fost prezent apoi la 
acțiunile culturale cele mai diverse organizate 
de zona sa natală din Râmnicul Vâlcii (prin 
intermediul lui Ion Barbu, lider al culturii locale, 
dar și prin revendicarea unei legături de familie 
cu Virgil Untaru (Ierunca) care e vhiculată tot 
mai insistent, dar și din spațiul adiacent Tg. 

Jiu-Craiova-Mehedinți, unde renumele său 
s-a perpetuat odată cu mitologia locurilor 
brâncușiene.

    De la Dracula, la Brîncuși și de aci la Urmuz e o 
cale lungă dar perfect motivată în interioritatea 
laboratorului de creație al autorului, care se 
arată preocupat de a afirma priorități românești, 
printr-un gen de proces de tip protocronic, în 
care aceste figuri de  plan prim sau  secund să 
fie puse în  valoare printr-o proză definitorie. 
Zărnescu se simte chemat să împlinească el 
acest program estetic de anvergură, luându-se 
la trântă, precum eroul din poveste, cu astfel 
de provocări urieșești sau zmeiești. E în ultimă 
instanță o invitație la lectură, la depășirea 
prejudecăților și infirmităților literare, un mod 
de valorificare a tradițiilor pe care C. Zărnescu 
și-l asumă. Scriitorul de care vorbim este de 
foarte multă vreme o prezență indispensabilă 
în viața orașului, un om care trăiește prin 

literatură și în literatură. Dacă în unele cazuri 
prioritatea sa în tratarea subiectelor mai poate 
fi subiect de dispută, în altele acest atribut 
de notorietate îi este pe deplin recunoscut, 
C-tin Zărnescu manifestându-se ca un birou 
de presă literară și de noutăți singulare. E 
momentul care îl consacră ca pe un adevărat 
purtător de cuvânt al grupului de literarați 
din cadrul Fundaței Culturale Carpatica și al 
revistei „Orașul”, unde și-a făcut cunoscută cea 
mai recentă apariție, dedicată mitului latin al 
originii noastre, cartea  Roma sorgintei noastre. 
Subiectul merită tot interesul cititorului zilei 
de astăzi, reconpensând munca pasionantă a 
acestui căutător de valori rare și prețioase, care 
fac din scrisul lui C-tin Zărnescu o adevărată 
și inestricabilă pată de culoare, prin imagina- 
ție, putere de documentare și slujire devo- 
tată literelor române timp de peste cincizeci de 
ani.  

cĂRȚile lui constantin zĂRnescu



La opt kilometrii de municipiul Rm.Vâlcea, în drum 
spre stațiunea Băile Olănești, se află fostul conac al 

Guvernatorului Băncii Naționale, cu numele de „Oromolu” din 
perioada interbelică a României.

În perioada comunistă clădirea a fost folosită pe rînd  ca 
Preventoriu pentru copiii cu probleme respiratorii si sociale si 
ulterior după, 89 ca secție a bolilor neuropsihice.

Zona este una mirifică, cu aer curat,înconjurată de o pădure 
de conifere si pomi fructiferi și un parc de recreere, format din 
arbuști, arbori seculari de foioase și multe flori, parc pe atunci 
dat în grija lui nenea Berbece, grădinar  priceput  la toate.

În urmă cu zece ani, propietatea a fost revendicată de urmași, 
vîndută, iar astăzi găsim propietar Banca Națională, lăsînd clădi-
rea în paragină, păzită de paznici,fără să aibă o destinație clară. 

Am incercat cu ani în urmă să conving autoritățile județului să 
cumpere conacul si să fie redat pentru sănătatea copiilor.

Promisiuni, promisiuni si nimic concret, poate guvernatorul 
Mugur Isărescu, vâlcean la origini se va gîndi să dea o utilitate 
socială atît de necesară.  

PeRioada În caRe conacul „oRoMolu” 
a avut destinaȚia de PReventoRiul 

t.B.c. PentRu coPii...
Ne place, nu ne place perioada comunistă cu toate relele ei 

a avut si lucruri bune,avînd o mare atenție cu prioritate pentru 
copiii cu probleme de sănătate si sociale, creând aceste instituții 
si reducînd mortalitatea infantilă foarte mult.

Preventoriu s-a înființat undeva prin anul 
1964. Copiii aduși si internați aici, aveau condiții
excepționale de hrană, îmbrăcăminte, școlari-
zare, cu personal medical si administrativ devo-
tați în ingrijirea lor. 

Copiii, beneficiau de trei mese pe zi și două 
suplimente între mese, cei care erau la școală 
V-VIII, beneficiau de transport cu masinile 
preventoriului la scoala din localitate, iar cei 
de grădiniță si I-IV, aveau scoala și grădinița  în 
interiorul locației. Toți beneficiau de profesori si 
învățători pentru meditații, între cursuri.

Celor care terminau cele opt clase si 
nu aveau posibilități materiale să continue 
școlarizarea, conducerea îi inscriau la licee s-au 
școli profesionale la oraș si le asigurau toate 
condițiile să finalizeze studiile,ba mai mult , unora le semna ca 
tutore contractele de scolarizare.

La sfârsit de săptămână s-au de sărbători administrația 

MULȚUMIRI PUBLICE

sĂ ne ReaMintiM de PReventoRiul Pentru coPii 
de la PĂușești-MĂGlași Jud.vÂlcea!

(mic istoric)

organiza excursii în stațiunii. Pe timpul 
vacanței de vară se organiza tabără unde 
veneau copiii din: Arges, Dolj, Dîmbovița, 
Teleorman și Vâlcea. 

Instituția era dotată administrativ 
cu toate serviciile necesare,incepind 
de la cadre medicale,conducatori auto, 
bucatari, infirmiere, grădinari etc.

Nu exagerez cu nimic, în urma unei 
răceli am fost internat aici și am beneficiat 
de tot ce am mentionat. 

Nu știu dacă astăzi copiii, cu diverse 
probleme beneficiază de astfel de 
condiții???.

Cei ce au beneficiat de sprijinul acestei 
instituții, au ieșit oameni, cu educație, cu sănătate si cu un drum 
bine definit în viață. 

Jos PĂlĂRia, PentRu conduceRea 
PReventoRiului!...

Această instituție a avut o administrație condusă de minunatul 
om și medic, dr.Alexandru Popescu (Pușică) și de economistul 
Petre Tătaru (Titică), avînd în spate o echipă devodată, de cadre 
medicale, si administrativ ce nu odată au trecut peste rigorile 
comuniste si aduceau plus condiții copiilor.

Doctorul Popescu, străbătea localități izolate ale județului si 
aducea copiii săraci, bolnavi, care într-un timp 
relativ scurt, deveneau copii sănătoși si cu alt 
statut. 

Mulți din aceștia sînt datori sa-i mulțu-
mească si astăzi si îi datorează respect si recu- 
noștință. Inclusiv copiii mei, după ce s-a trans-
ferat la Spitalul Județean au avut parte de grija 
domnului doctor. 

Domnul Tătaru, asigura bugetul si crea 
condiții de: hrană bună, îmbrăcăminte, dotare 
prin lupta de a convinge autoritățile de atunci si 
a obține fonduri suplimentare.

Eu am o vorbă pe care nu odată le-am spus-o 
celor doi titani ai bunătății: dacă mi-ar cere să 
traversez în genunchi strada în  centrul orașului , 
aș face-o cu mîndrie, ca drept mulțumire!...

Am fost ajutat si susținut într-o perioadă 
foarte grea a existentei mele, atît de sănătate, cît si socială. 

Astăzi dacă sunt om si persoană publică, lor li se datorează în 
mare parte si le mulțumesc. 

În vizitĂ la cele douĂ suFlete 
GeneRoase!

Nu există sărbătoare să nu îi sun și 
când timpul îmi permite mă deplasez la 
fiecare acasă să schimbăm impresii din 
trecut și amintirii.

La începutul lunii iunie a.c.,împreună 
cu un fost coleg Ion Neacșu, din Pitești, 
ne-am deplasat la domnul doctor acasă la 
Rm.Vâlcea. Chiar dacă vîrsta și sănătatea 
puțin șubrezită, îi crează un discofort vizi- 
bil, ne-a primit cu bucurie, fericit că nu 
este uitat de noi, cei care, pentru o 
perioadă ne-a avut în grijă și, astăzi, este 
mîndru și fericit de prezența noastră. 

Poate la citirea acestui articol de către cei care au trecut pe 
la Preventoriu se vor gîndi să-i facă o bucurie,mergînd în vizită. 

Pe domnul Tătaru, l-am găsit acasă la Păușești-Măglași, în 
formă bună, bucuros ca de fiecare dată când îl vizitez, spunînd că 
mai sînt oameni care i-a ajutat și nu l-au dat uitării. 

De fiecare dată când mă despart de cei doi, fauritori de 
drumuri pentru semeni, îl rog în gînd  pe Bunul Dumnezeu, să 
îi țină în pază, să  le dea sănătate și să ne bucurăm cît mai mult 
de existența lor. Fiecare dintre noi avem momente si simțim să 
mulțumim cuiva pentru sprijin la un moment dat.

Asta m-a determinat să fac acest articol ca semn al respectului 
și recunoștinței față de acești minunați oameni.

Dragi părinți spirituali ai binelui, cu har primit ca generozitate 
de la Bunul Dumnezeu, vă transmit cu plecaciune, drag si 
sinceritate, să fiți sănătoși, să vi se împlinească dorințele, fericirea 
să nu vă ocolească si să vă bucurați de căldura iubirii celor dragi.

Vă mulțumesc în numele meu și al colegilor pentru tot ce ati 
făcut pentru noi, pentru a ne găsi drumul în  viață.

„la MulȚi ani cu sĂnĂtate și FeRiciRe”!
Totodată transmit celor care au trudit pentru copiii acelor 

vremuri la Preventoriu și sînt în viață, că le mulțumim pentru tot, 
să fie sănătoși lîngă cei dragi, iar viața să le aducă împliniri.  Și 
celor ce au trecut la cele veșnice,  Lumină  veșnică! Ș ne rugăm 
pentru odihna lor. Familiilor îndurerate, condoleanțe! 

nota: Cu mulți din foștii colegi țin legătura, dar doresc pen-
tru restul colegilor cu care nu ne-am văzut din copilărie să mă 
contacteze la nr.de telefon: 0721585678. Poate reușim ca împreu- 
nă să facem o surpriză plăcută acestor minunați părinți spirituali!

Text și foto Gh Jianu

adina 
enĂcHescu

Bălcescu 
în eternitate

De-am putut să ținem pasul
c-o istorie beteagă,
prea puțini au fost aceia
ce-au putut să ne-nțeleagă.

Mioritici cât se poate
să încapă-n Zoroastru,
n-au văzut că ochiul nostru
se adapă din albastrul.

Cerului ce mi-e prieten
cu luceafăru-i și stele,
fiindcă ei credeau că limba
izvorăște din obiele!...

Chiar păstori cu toți, din veacuri,
de am fost, nu suntem primii,
că în Biblie se spune
cum sortit este mulțimii.

Să-și aleagă-ncepătorul,
ca să-i ducă spre lumină,
din acela care are
sevă dulce-n rădăcină.

Cum istoria ne-am scris-o
pe piei frgede de miel
și am pus pecetă roșă
ca stindarde pe-un crenel,

mulți și-au zis că-n Europa
nu ar fi loc și de noi,
că am fi precum un nufăr
care crește din noroi...

Chiar așa de-ar fi, să zicem,
e noroiul nostru sfânt,
care, iată, ne e leagăn
și ne fi-va și mormânt!...

În acest pământ, de veacuri,
sunt ai noștri, din vechime;
mai doinesc, poate, și-acuma
când din fluier, când în rime;

Nu avem vechime, spuneți?!
Nu am fi demult de-aici?!
Noi ne regăsim, probabil, 
doar în basme cu pitici!...

O, ce mari sunteți de-acuma,
voi, jefuitori nomazi,
ce-ați rămas cu pofta lumii
până-n ziua ce-a de azi!...

Nu avem noi catedrale,
nici palate, nici castele,
ca urcându-ne în turnuri,
să mișcăm pe ceruri stele;

să privim de-acolo lumea
c-un ochi rece și absent
și să credem despre alții
că nu au decât prezent.

Vă întreb însă de-acuma:
c-am pe unde erați voi,
când noi slobozeam săgeată
către cer, să curgă ploi?!

Ați știut vreodatʹ ce-i macul
care înflorește-n grâu?!
V-ați clătit voi inimi calde
în luminile din râu?!

Morții voștri-n cimitire
au avut ceva de spus?!
La acestea toate, iată,
eu aș vrea a-mi da răspuns.

Altfel cum să înțeleagă
bietu-acest popor român,
peste care voi, se pare,
toți ați vrea să fiți stăpâni?!

Nu e pâinea ca lipia
ce pe pietre o-ntindeați,
când, prin laptele de iapă,
vă făceați cu mânjii frați?

Nu e mierea de tei dulce
ca și carnea de sub șa?!
Nu e brazda, primăvara,
cum copita-n fier de grea?!

Noi am fost, să țineți minte,
(și să nu uitați nicicând)
De când fu zidită lumea;
chiar cu îngerii de-a rând.

Când din ape răsărit-a
aburitul, cald pământ
noi priveam cerul de-aproape,
ca pe lucrul cel mai sfânt,

căci de-acolo raze line
coborau chiar printre noi;
azi, voi credeți că ajuns-am
doar o ladă de gunoi,

unde-arunci tot second-hand-ul,
tot ce-n Europa-i hâd,
încât silă mi se face
când văd ochii cum vă râd!

Ce ați vrea din noi să faceți?!
mă întreb adeseori,
când văd Țara cum clipește
tot privind la monitori...

Pentr-un pumn de galbeni, frate,
vreți un munte cu rubine;
vreți toți tinerii în lacrimi
și-n veșminte de suspine...

Dar nu-i neamul ca negara
nici pământul preș sub talpă;
nu e inima în pieptu-mi
ca moneda voastră calpă!

Chiar de-oi plânge după pâine,
uite-acum, la bătrânețe,
neaua mea de pe obraz
nu s-o face fețe-fețe!

N-or păli în cimitire
umbrele ce mă-nconjoară,
câtă vreme casa-i casă;
câtă vreme Țara-i Țară!...

Nu m-au învățat străbunii
să ling talpa din țărână;
nici grumazu-i să se-aplece
sub, de bou, greaua lui vână!...

cât mi-e Țara ram de floare
peste margine de Rai;
cât se leagănă în soare
iarba fragedă e plai,

de-apururea voi rămâne
cum am fost și mai demult:
crinul alb, ce dimineața, 
glasul cerului l-ascult! 

10 iulie/2019
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Părintele Arhimandrit Veniamin Micle, viețuitor la 
Mănăstirea Bistrița din Județul Vâlcea, prin exemplul 

vieții sale este pentru Biserica noastră model de viețuire pentru 
un monah, dar și pentru oricare slujitor al lui Hristos și totodată 
pentru cărturari.

Originar din Țara Chioarului, localitate ce se află situată în 
apropierea orașului Baia Mare. Părintele Veniamin Micle s-a 
născut în ziua de 7 iulie 1939, în satul Plopiș, comuna Șișești, 
Județul Maramureș. Părinții săi s-au numit Timotei (1912-1981) 
și Eudochia (1913-1998). Din cei șase frați, fiind al patrulea în 
ordine: Anuca, Ionuc, Ionica, Valer, Paraschiva și Maria a primit 
o frumoasă educație în casa părintească. Primele clase primare 
le-a urmat la școala din satul natal. La vârsta de 15 ani a intrat ca 
frate la Mănăstirea Rohia (1954), parcurgând rând pe rând toate 
treptele monahale.

După strălucite studii de Teologie atât în țară cât și în afară s-a 
făcut remarcat de timpuriu în lumea elitelor culturale. A ocupat 
pe rând postul de Asistent Universitar la Institutul Teologic din 
Sibiu (1972-1973), profesor la Seminarul Teologic din Craiova 
(1973-1977), director la Seminarul Teologic din București (1977-
1979), preot slujitor la Mănăstirea Cozia (1979-1982), mare 
eclesiarh la Catedrala episcopală din Râmnicu - Vâlcea (1982-
1983), stareț la Mănăstirea Bistrița din Oltenia (1983-1992), 
preot la aceeași Mănăstire până azi.

Marele nostru cărturar, poliglot, cu înclinație spre omiletică 
și catehetică, științe teologice, istorice, cercetare, descendent 
al unei familii de nobili români, din rândurile cărora s-au tras 
descălecători de neam și de țară, întemeietori ai Țării Moldovei, 
voievozii Dragoș și Sas, ca și multe alte figuri ilustre ale neamului 
românesc. Într-un document din secolul al XVI-lea, aflat în posesia 
Muzeului din Sighetul Marmației, aflăm despre cneazul Micle 
din Maramureș că a vândut o proprietate în comuna Costești, 
locul unde se află Mănăstirea Bistrița din Județul Vâlcea. De 
aici putem înțelege despre vechile legături care au existat de-a 
lungul timpului între locuitorii neamului nostru. Un cneaz - prinț 
din lumea slavă - vinde pământ aici pe Olt - la granița dintre 
lumea apuseană și lumea orientală. Prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu a făcut ca Părintele Veniamin Micle să ia decizia finală 
și să se stabilească la Mănăstirea Bistrița pentru totdeauna.

În trecerea timpului, ni-l amintim pe Părintele Profesor 
Veniamin Micle, ca profesor la Seminarul Teologic din Craiova, în 
calitate de formator de suflete și caractere ce înnobilează pe un 
viitor slujitor al Bisericii străbune. Trimis de Dumnezeu, Consiliul 
Mitropolitan din Craiova l-a numit în ziua de 3 Septembrie 1973, 
profesor de limbi moderne: franceza, engleza și rusa la Seminarul 
Teologic din Craiova. Pe parcurs a mai predat Filozofia, Logica, 
Ecumenism, Istoria Religiilor, fiind permanent și diriginte de an.

În urma examenului de admitere de la 1 Septembrie 1973, cu 
emoții în suflet pășeam pentru prima dată la 1 octombrie, pragul 
unei Instituții de învățământ Teologic. Examenul se dovedise 
foarte exigent, se cerea multă știință de carte. Am fost 9 pe un 
loc, Biserica avea nevoie de valori care să facă față timpului și 
exigențelor la care era supusă. În curtea școlii, copii adunați din 
toate părțile Olteniei, însoțiți de preoții lor, părinți, frați și rude 
apropiate își conduceau odraslele lor pentru a deveni „sarea 
pământului” și „lumina lumii”, de a-i conduce pe cei însetați de 
Cuvântul lui Dumnezeu la mântuire.

După slujba de Te-Deum, oficiată în străvechea Mănăstire 
Coșuna, dintr-un balcon al școlii, Părintele Arhidiacon Negoiescu 
Constantin, directorul Seminarului Teologic din Craiova, a adresat 
un cuvânt de întâmpinare a noilor sosiți și tuturor mult succes în 
noul an școlar.

Au fost anunțați elevii admiși la examen și dirigintele care 
îi va îndruma în noul an școlar. Era un soare plăcut de început 
de octombrie, care nu-și ascundea privirea cu razele sale 
luminoase și calde de la școala noastră. Clasa era orientată cu 
fața spre soare, curată, multă ordine, disciplină și exigență, era o 
școală deosebită. Condițiile de cazare erau modeste, dar noi nu 
venisem după un oarecare confort, fiecare în felul său îl căutam 
pe Dumnezeu.

În prima zi de școală, am început să ne cunoaștem colegii și o 
parte dintre profesori. În ziua următoare alte cunoștințe, colegi, 
profesori, personalul școlii, care ne-au marcat pentru toată 
viața și de care ne vom aduce aminte cu mare plăcere despre 
ei. Profesorii noștri aveau vârste diferite - dar arătau oameni 
liniștiți, serioși, cu zâmbetul pe buze, evlavioși, smeriți, - veneau 
parcă dintr-o lume a lor de demult să semene în sufletele noastre 
lumina cunoștinței de Dumnezeu, a cumințeniei și a faptelor 
bune. Cei mai mulți dintre ei s-au format și educat la cele mai 

PĂRintele veniaMin Micle - dascĂl de teoloGie la 80 de ani!
renumite instituții de învățământ teologic și laic. Prin pregătirea 
și răbdarea lor s-au dovedit a fi buni semănători ai Cuvântului 
lui Dumnezeu în „Grădina Maicii Domnului”, adevărați dascăli de 
Teologie.

Citeam în sufletul fiecărui profesor nobila misiunea ce i-a 
fost încredințată de a fi modele demne de urmat în viață pentru 
discipolii lor. Un astfel de model preot - profesor, formator de 
caractere l-am cunoscut pe Părintele Profesor Veniamin Micle. 
Despre ceilalți profesori auzisem numai lucruri bune, demne de 
toată cinstea. Așteptam și momentul de a-l cunoaște pe noul 
profesor - teolog Veniamin Micle. A sunat clopoțelul de intrare la 
clasă, fiecare coleg a revenit la locul care i-a fost rânduit în bancă. 
Sosirea în clasă s-a făcut cu salutul creștinesc de „Bună ziua” și 
de „bine v-am găsit”, iar noi colegii i-am mulțumit cu o oarecare 
sfială și respect. S-a prezentat cine este și a făcut cunoștință cu 
fiecare dintre noi.

La vârsta aceea, Părintele Profesor Veniamin Micle era tânăr, 
zvelt, tăcut, înțelept, retras, mereu îngândurat, scump la vorbă, 
căruia îi plăcea mult să asculte decât să spună ceva. Din fire 
meticulos, consecvent și exact în răspunsurile sale. Bine îngrijit, 
ținea mult la ordine, curățenie și disciplină. La anul I, preda 
limbile franceza și rusa, iar mai târziu și limba engleză.

După ce suna clopoțelul de intrare la clasă, Părintele Profesor 
Veniamin Micle, era primul în clasă. Nu-i plăcea să piardă timpul 
aiurea. În liniște își începea activitatea didactică - pedagogică, 
prin strigarea catalogului cu anumite observați dacă erau absenți, 
motivarea lor. Obișnuia să scoată la lecție câte șase elevi pe care 
îi poftea în fața clasei, după care urma examinarea lor. Cei mai 
silitori primeau nota bine meritată cu aprecierea cuvenită. Cu 
cei mai puțin pregătiți, tolerant și îngăduitor cum era, după o 
anumită discuție avută cu elevul respectiv, îl făcea să înțeleagă 
că trebuie să învețe mai bine. Aprecierea în catalog o făcea cu 
multă responsabilitate încât nimeni nu avea ce să-i reproșeze.

Ca un adevărat părinte blând, îngăduitor și înțelept, sesiza 
ușor situația creată și de cele mai multe ori cobora la nivelul de 
pregătire al elevului. Din experiența pedagogică, de multe ori 
obișnuia să ni se adreseze cu câte o întrebare legată de noua 
lecție care se preda în clasă și aștepta reacția noastră. Cei mai 
receptivi erau atenți și dădeau răspunsul cuvenit. Întrebarea cu 
care ni se adresa era de „Domnule elev” ce știi despre subiectul 
cutare... Dacă uneori răspunsul era pe alături, în amuzamentul 
celor de față cu un zâmbet de compătimire, Părintele Profesor 
Veniamin Miele completa: „Ăsta ți-e capul tău!”, și predarea 
lecției se făcea și cu mai multă dăruire.

După modelul kantian, cu multă regularitate, Părintele 
Profesor Veniamin Miele, obișnuia ca la orele 17, după amiază să 
iese la plimbarea de seară. Aceasta se desfășura în curtea școli, 
care mai apoi continua până lângă marginea apelor râului Jiu și 
dura aproximativ 45 de minute. De multe ori lua cu sine pe câte 
un coleg de al nostru, asemenea marelui filozof al antichități 
Aristotel, plimbându-se pe alee, lega multe discuți cu el despre 
locul său de naștere, ce datini și tradiții locale există acolo, 
vorbeau despre disciplină, viața morală și spirituală, procesul de 
învățământ ce se desfășura în școală. Cu această ocazie constata 
dacă există anumite deficiențe în desfășurarea activității școlare.

După rânduiala normelor didactice, fiecare profesor era 
îndatorat să efectueze o zi pe săptămână de serviciu în școală. 
Părintelui Profesor Veniamin Miele îi revenea rândul ca în ziua de 
miercuri a săptămâni să fie de serviciu. În această zi a săptămâni, 
Părintele Profesor Veniamin Miele, în recreație intra în fiecare 
clasă să observe dacă s-a ivit vreo problemă în procesul de 
învățământ, apoi cobora în mijlocul elevilor spre a-i supraveghea 
de anumite incidente nedorite. La ora potrivită, venea și slujea 
la slujba Utreniei, Sfintei Liturghii, Vecerniei sau a altor servicii 
divine ce se oficiau zilnic pe grupe în Biserica Sfintei Mănăstiri 
Coșuna sau Bucovățul-Vechi cum i se mai spune.

În fiecare an de învățământ Teologic la Craiova, Părintele 
Profesor Veniamin Miele, la clasele mai mari a avut și calitatea 
de diriginte. Obișnuia să fie îndrumător de an la clasele mai mari, 
pe care le conducea până la absolvire. Memorabile peste ani 
au rămas amintirile plăcute ale foștilor săi elevi de felul cum s-a 
implicat în organizarea și formarea lor pentru viață. Era grijuliu 
și foarte atent cu foști săi elevi pe care nu i-a uitat și i-a protejat, 
îndrumat și i-a ferit de tot ce-i rău și păgubos pentru suflet.

În fiecare duminică și sărbătoare în parte, era rânduit să 
slujească la Sfânta Biserică câte un preot-profesor. Cu multă 
nerăbdare așteptam ziua de rând a Părintelui Profesor Veniamin 
Miele. Conștiincios și perseverent, avea felul său de a fi. Eram 
foarte atenți la slujirea sa, ținea cont de dicție, fără vreo 

dificultate, frazele erau intonate clar. Frazele sale erau însoțite 
de o anumită muzicalitate ce curgeau lin în desfășurarea lor. La 
slujba Vecerniei se rostea o cateheză rostită de un seminarist, 
însoțită de un cuvânt de învățătură al părintelui. A doua zi la 
vremea cuvenită după oficierea Sfintei Liturghii, așteptam mult 
dorita predică, rostită cu atâta suflet, doar Părintele Profesor 
Veniamin Micle, era un specialist în materie. Datorită darurilor 
sale primite de la Dumnezeu dar și a muncii sale perseverente, 
înțelegeam noi elevi că de multe ori se încerca să fie umilit și 
marginalizat, dar peste toate acestea datorită credinței sale în 
Dumnezeu, Părintele Profesor Veniamin Micle a trecut cu multă 
ușurință.

Pentru o mai bună aprofundare a cunoștințelor primite în 
cursul anului calendaristic la sfârșitul fiecărui an erau organizate 
așa numitele examene de „sfârșit de an școlar”, pe care se punea 
mare prețuire. Era o competiție internă între colegi, iar rezultatele 
erau pe măsură. Fiecare profesor acorda o mare atenție asupra 
disciplinei pe care o preda și acorda nota meritorie fiecărui elev.

Pentru noi, foști elevi de altădată ai Seminarului Teologic din 
Craiova, memorabilă a rămas ziua de 25 octombrie 1974, când 
școala noastră a fost vizitată de vrednicul de pomenire patriarh 
Justinian al Bisericii Ortodoxe Române și de patriarhul Elias al IV-
lea al Antiohiei. Cu această ocazie Părintele Profesor Veniamin 
a însoțit delegația respectivă în calitate de translator atât din 
limbile franceză și engleză.

De la absolvirea Seminarului Teologic din Craiova pe Părintele 
Profesor Veniamin Micle l-am felicitat cu ocazia anumitor 
evenimente din viața sa și l-am vizitat aproape an de an la 
Mănăstirea Bistrița. Chiar dacă timpul nemilos a trecut peste noi 
și își spune cuvântul, am întâlnit mereu în persoana „Dascălului 
Teolog”, un suflet tânăr cu multă sete de cercetare și cunoaștere. 
Mereu preocupat, înconjurat de o mulțime de cărți, dornic de 
documentare și cercetare. Relația dintre noi este una sinceră, 
plină de respect, prețuire și admirație față de omul și „Dascălul 
de Teologie” de neuitat care și-a pus amprenta în formarea mea 
sacerdotală și umanitară. Prezența sa în viața noastră, constituie 
pentru noi discipolii săi un model, exemplu viu și concret de 
urmat. De fiecare dată mă așteaptă cu brațele deschise, iar 
în clipele mai grele din viață m-a încurajat și îmbărbătat. Sunt 
convins că Părintele Profesor Veniamin Miclea a făcut și face 
toate aceste gesturi din dragoste și prețuire față de discipolii 
Sfinției Sale care l-au ascultat și urmat în viață.

Omagiem anul acesta împlinirea a 80 de ani de viață ai 
Părintelui Profesor Veniamin Micle, - adevăratul „Dascăl de 
Teologie” - slujitor al „Cuvântului lui Dumnezeu”, dorindu-i multă 
sănătate, pace, bucurie, împlinirea dorințelor cu sporite daruri 
duhovnicești spre Slava Sfintei noastre Bisericii, al celei vâlcene, 
precum și a patriei noastre dragi.

La Mulți Ani Părinte Profesor! 
7 Iulie 2019, Sf. Mănăstire Bistrița – Vâlcea.

Vă sărutăm dreapta,
Pr. dr. constantin ciliBia, Băile Herculane

 

noutĂȚi editoRiale
Peisajul literar european, românesc, vâlcean s-a 

îmbogățit de curând cu un nou volum de studii și 
articole intitulat „Istorie bisericească-studii și articole” semnat 
de Pr. Dr. Ioan Dură apărut la Editura Magic Print, Onești, 
2019. Cartea pe care am primit-o recent la Redacție este o 
excelentă întâlnire cu activitatea bisericească românească și 
nu numai din toate timpurile, cu specificitatea ei ecumenică 
din totdeauna, cu prezența ei activă în relație cu statul roman, 
cunoscându-se faptul că până în secolul XIX nici o activitate din 
țara noastră, și din împrejur, 
nu poate fi disociată de 
biserică. Considerăm că este 
remarcabil, chiar mai mult 
de atât, faptul că autorul ne 
readuce în prim plan scrierile 
domniei sale publicate în anii 
șaptezeci, optzeci și nouăzeci 
din care rezultă că am trait 
într-o societate românească 
de care să fim mândri, cu 
plusuri și minusuri, și din care 
concluzionăm că niciodată 
statul român nu a fost unul 
ateu!  (pcickirdan)



constantin  MĂnescu – HuRezi
 

Acesta este titlul volumul apărut la Editura 
Uranus, București, 2018 și semnat de dr. 

Mihai Vinereanu, lingvist de profesie, care timp 
de aproape patruzeci de ani a trudit pe tărâmul 
cercetării ștințifice, fiind preocupat de originea 
și evoluția limbii române. Primul contact cu 
opera domniei sale l-am avut în anul 2009, când 
Editura Alcor Edimpex din București publica 
ediția a doua a monumentalei opere: „Dicționar 
etimologic al limbii române pe baza cercetărilor 
de indo-europenistică”, lucrare care îmi dădea 
răspunsuri convingătoare la întrebările mele 
legate de strămoșii geto-daci. Din prefața acestui 
dicționar, semnată la 30 martie 2008 de Prof. 
Dr. Constantin Frâncu, Șeful Catedrei de Limba 
Română și Lingvistică generală de la Facultatea 
de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, aflam că domnul Mihai Vinereanu a fost 
preocupat de problemele originii limbii române 
încă din anii studenției, la Facultatea mai sus 
amintită, unde a studiat între anii 1979-1983. 
După emigrarea sa în Germania și apoi în SUA, 
a studiat lingvistica la City University of New 
York. Aici a obținut în 1998 titlul MA (Master 
of Arts), cu teza The Influence of Substrate in 
Romanian, devenind cercetător și profesor 
asociat. A participat la diverse congrese și a 
scris multe articole în publicații românești din 
SUA și din România, având ca temă originea 
limbii române. Din 2008, este doctor în filologie 
al Universității din București, susținând teza 

adevĂRuRi incoMode desPRe liMBa RoMÂnĂ
Particularităţi fonetice ale cuvinelor româneşti 
atribuite substratului traco-dac. 

Acest dicționar, ca de altfel toate studiile dom- 
nului Mihai Vinereanu, rodul multor ani de 
muncă asiduă, de documentare exhaustivă în 
indo-europenistică, limbi clasice, romanistică și 
românistică, schimbă total persectiva cercetă-
torilor și afirmațiilor anterioare, demonstrând 
că limba română face parte din marele grup ita- 
lo-celto-ilirico-tracic, care în mileniul al II-lea 
î. de Hr. era o singură limbă, diferențiată doar 
la nivel dialectal. Dialectul din centrul și estul 
Europei a devenit ulterior limba iliro-traco-dacă, 
care ar fi fost vorbită la sfârșitul erei pre-creș-
tine, până dincolo de Marea de Azov, iar traco-
dacii ar fi fost mai numeroși decât orice alt 
popor din Europa. Marele regat al lui Burebista, 
descompus în mai multe state după căderea aces- 
tuia, se reface parțial în secolul I d. Hr., dar se pră- 
bușește după anul 107. În principiu, autorul nu 
este de acord cu ipoteza romanizării Daciei, dove- 
dind că limba română este doar înrudită cu lati-
na pe fond indo-european. Domnia sa spune: „ 
Când vorbim de proto-indo-europeni și limba lor, 
ne referim la limba strămoșilor noștri direcți, care 
au ajuns în Balcani cu 9000 de ani în urmă, de un- 
de s-au răspândit în toată Europa și la est până 
în India”. Ulterior, urmașii acestora din zona bal-
canică și central-europeană au fost cunoscuți sub 
numele de pelasgi, iar apoi sub acela de iliro-tra- 
co-geto-daci, toți acești fiind strămoșii direcți ai 
românilor.

În volumul nou apărut, domnul Mihai 

Vinereanu vine cu noi teorii, care revoluționează 
afirmațiile de până acum ale lingviștilor. Astfel, 
domnia sa afirmă că, în ciuda aparențelor, limba 
latină se poate trage din proto-traco-dacă; 
genul neutru din limba română pare să fie de 
origine pre-latină (p.103); limba latină nu avea 
articol hotărât și nici nehotărât, pe când limba 
traco-dacă, așa cum poate fi cunoscută  din 
descifrarea plăcuțelor de la Sinaia, avea articol 
hotărât, în general post-pus. Acesta a apărut 
în limbile indo-europene din Europa, mai întâi 
în arealul traco-iliro-celtic. Articolul hotărât 
în limba dacă este foarte apropiat de cel din 
româna de azi, astfel încât nu mai există nici o 
îndoială cu privire la originea articolului hotărât 
din limba română (p.118). Autorul afirmă că 
doar 13% din lexicul limbii române este similar 
cu cel al limbii latine, mai precis 700 de cuvinte 
– titlu, fără derivați, dintre care doar circa 180-
200 sunt de origine latină, iar restul provin din 
fondul comun indo-european (p. 122). Rapor-
tarea directă a lexicului românesc la cel latin este 
o eroare de fond care trebuie evitată (p.130).

Mihai Vinereanu este cu totul împotriva 
etimologiilor absurde care abundă în lingvistica 
românească, dând ca exemplu ipoteza ridicolă 
a etimologiei cuvântului românesc fată. Acesta 
nu provine din latinescu feta, care înseamnă 
„oaie fătată”, ci din proto-nostraticul bet-, bat -, 
„fiică, fată”, unde b a trecut în proto-traco-dacă 
la f, sub influența lui e iotacizat. La fel cuvântul 
românesc fier, care are corespondent în latină 
(ferrum), dar care provine de la bhersom, un

împrumut în limbile indo-europene, din mo-
ment ce forme similare se găsesc în limbile semi-
tice. Această etimologie ne arată că prelucrarea 
fierului era foarte bine cunoscută dacilor, dar și 
altor popoare vechi din Europa, precum celții, 
care nici ei, ca și dacii, nu au învățat prelucrarea 
fierului de la romani (p. 133).

Metoda folosită de autor în cercetarea 
lingvistică este studierea evoluției sunetelor din 
limba română, precum și cea comparativ-istorică 
a cuvintelor. Este fascinant să descoperi, alături 
de studiile domnului Mihai Vinereanu, cuvintele 
pe care le rosteau strămoșii noștri geto-daci, în 
lipsa documentelor privind limba vorbită de aceș- 
tia. Promotor și apărător al curentului dacist, care 
a luat amploare în ultimii treizeci de ani, Mi- 
hai Vinereanu merge pe linia lui Nicolae Dersu-
șianu (1846-1911), care a susținut ideea originii 
traco-dace a limbii și poporului român încă din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în lucra- 
rea sa „Dacia preistorică”. Domnia sa condam-
nă, direct și fățiș, lipsa de pricepere în ale 
lingvisticii autentice a lumii academice actuale, 
care a căutat cuvinte similare în alte limbi în-
vecinate atunci când latina nu i-a mai fost de 
folos în acest sens sau a aplicat multor cuvinte 
din limba română eticheta „etimologie ne-
cunoscută”. Teoriile domnului Mihai Vinereanu 
reprezintă un mare pericol pentru cei care și-
au făcut o carieră scriind sau predând aberații 
latinomane, dar sunt o sursă, un izvor de lumină 
pentru iubitorii de adevăr istoric, care urmăresc 
luminarea minții lor prin cultură.

mircea vasii

Iată că ne-am întâlnit cu vara și în acest an în frumoasa localitate Jiblea-
Nouă, apartenentă de orașul-stațiune Călimănești, pe mirificul plai 

al dealurilor subcarpatice, la malul bătrânului Alutus, ce-și duce istoria de 
veacuri spre Dunăre și mare, aproape de umbra nemișcată a masivului Cozia, 
ca un străjer de nădejde la nordul depresiunii. Dacă treci în această perioadă 
prin dreptul Sf. Biserici din sat, sau din alte binecuvântate pricini te avânți în 
incintă, mai aproape de Așezământul socio-cultural ,,Sf. Trei Ierarhi”, vei desco- 
peri că liniștea patriarhală a lăcașului este uneori întreruptă de voci cristaline 
de copii, care răzbat din sala cea mare a clădirii sau din frumoasa curte a bise- 
ricii, o grădină binecuvântată. Aici se întâmplă un lucru demn de toată lauda, în 
acest Eden teluric, care face parte din Edenul divin: ,,Școala de Vară” a elevilor 
din clasele I-IV și a preșcolarilor din localitate, care deslușesc în continuare 
taina rugăciunii, a învățăturii de carte și îndeletnicirii școlărești prin desen, 
pictură, lectură, educație civică, muzică și mișcare, jocuri, povestiri și pilde 
creștine, activități în aer liber, excursii, care le animă istețimea și înțelepciunea.

,,Școala de Vară” Jiblea-Nouă 2019 se desfășoară pe perioada 02-15 iulie 
2019, printr-un parteneriat încheiat între Parohia Jiblea-Nouă cu Primăria 
Călimănești, prin grija primarului dr. Florinel Constantinescu și Școala 
Gimnazială ,,S.V. Cantacuzino”-structura Jiblea-Nouă, unde participă douăzeci 
elevi și zece preșcolari, primăria, suportând costurile derulării proiectului  
(fructe, dulciuri, rechizite, mingi, corzi etc.) activitățile fiind susținute de 
cadre didactice: învățământ primar - Ana Ungureanu, Mirela Niță, Floriana 
Ungureanu, Mădălina Damian,   învățământ preșcolar - Alexandra Cârstea, 
Gabriela Jengălău, Flori Ungureanu, dar și de preotul paroh profesor Manu 
Cristian Dumitru cu aprobarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Varsanufie. 

Coordonatorii proiectului au fost: director adjunct Ana Ungureanu și 
preot paroh profesor Manu Cristian Dumitru.

Nu putem să nu amintim de aportul deosebit al fostului preot paroh 

școala de vaRĂ 2019-PaRoHia JiBlea-nouĂ
Manu Vasile, actualmente pensionar, dar cu o vitalitate  ieșită din comun și 
cu un cuvânt cu multă putere duhovnicească.

Locația aleasă a fost de bun augur, parohia Jiblea-Nouă oferind prin lă-
cașul pus la dispoziție, respectiv Așezământul socio-cultural ,,Sf. Trei Ierarhi” 
o sală de mese propice pentru desfășurarea activităților cu profil didactic, dar 
și grădina din fața și dimprejurul sfintei biserici, care le-a oferit partici-
panților șanse deosebite pentru activități în aer liber, jocuri și mișcare etc. 

Condițiile excelente oferite s-au împletit cu râvna deosebită a celor șapte 
cadre didactice care au asigurat derularea în bune condițiuni a procesului 
planificat după un program foarte bine pus la punct, nelipsind chiar și o 
excursie la Grădina Zoologică Rm. Vâlcea de care toți copiii participanți au 
fost încântați, povestind cu înflăcărare despre ceea ce au văzut acolo.

Pe perioada derulării procesului, au fost zilnic câte trei ore de educație și 
învățare, de practică a diferitelor arte și meșteșuguri, de zidire sufletească, 
trăind sub deviza bisericii: ,,roagă-te, muncește și învață,, prin grija cadrelor 
didactice participante și sub pronia învățăturilor Sfintei Evanghelii și a puterii 
Sfintei Cruci, aflându-se doar într-un perimetru sacrosanct.

Ne aflăm în fața Sfintei Biserici cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” 
unde se desfășoară activitățile  în aer liber planificate, jocuri, ștafete cu dife- 
rite obiecte, sport, etc. Aerul, răsunând de glasuri vesele de copii ca niște 
clinchete de clopoței argintii, printre care se aud încurajările pentru colegii 
aflați în concurs, sau intervențiile binevenite ale cadrelor didactice, totul, 
ducând spre o înseninare precum cerul albastru de deasupra spre o armonie 
cu încă verdele crud al covorului de iarbă pe care se derulează  și frunzele pomi- 
lor din prejmă, fremătând sub adierea molcomă a unui vânticel călduț, care 
reușește să încălzescă inimile și să învioreze suflețelele micilor participanți.

Ne îndepărtăm cu satisfacția unei împliniri sufletești, cu sentimentul că 
Școala de Vară Jiblea-Nouă se va desfășura și în alte și multe ediții viitoare și 
va fi într-o continuă emulație cu celelalte instituții care organizează astfel de 
evenimente.  Amin și Doamne ajută!

12 iulie/2019
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Mihai sPoRiș

Pe câmpul de luptă între albul-imaculat și negrul - beznă 
rămâne rememorării griul, acel amestec de lumini și 

umbre! Pe câmpul alb, oile negre păstrează gregar ordinea. Toate 
ascultă de voia păstorului cu toiag/ condei, care are în slujba lui 
zăvozii mari de pază, bine hrăniți, și cățeluși privilegiați și dresați 
să întoarcă toate aparențele de rătăcire.

Retrasarea Cerului și Pământului după ultima mare răzmeriță 
a lumii, hotărâtă de dumnezeul învingător, a chemat la târguială 
pe noii arhangheli să împartă imașul. Noi, mielușeii carpato-
danubieni, care am perpetuat turma bătrână de atunci - multă 
vreme tunsă, rasă și frezată STAS (că trebuia înnoit...Omul!), ba 
și suptă, mulsă și bătută, să-i scoată untul!-, vorbim cu fereală să 
nu ne pâre cei cu... întorsul,  la zăvozii cei puternici, bine hrăniți și 
gata să ne înhațe doar la porunca: Şo pă ei!Așa a fost, pregnant, 
până prin 1964, când porunca venea de la fratele mai mare, 
muscalul, apoi centrul de comandă, cu zăvozi și câinii de direcție 
s-a mutat mai aproape, pe Dâmbovița, cu staule însă peste tot, dar 
cu o misiune mult ușurată de un Sistem care trecuse majoritatea 
potrivnicilor pe altă lume, ori înrolase iudele și caracterele slabe 
la o nouă construcție. Turma, din rațiunea supraviețuirii, dresată 
ascultării și de-o credință a sclaviei – propovăduită 
și de un vestit apostol!-, își ducea calea, tăinuindu-
și cârtirile că toate aveau urechi și gură să pârască 
neascultarea năzărită binevoitorilor ordinii impuse! 

Când turma, prin ploi și zăpezi, prin luminișurile 
plaiurilor transhumanței și-a găsit dâra veche, multe 
dintre oile negre au încărunțit și s-au înțelepțit. Tot mai 
mulți miei albeau poiana. Vremea cerea, din nou, câm- 
pul alb al ... libertății. Atunci din același cer,  înseni-
nând orizontul maltez s-a observat ceea ce frumos 
spusese demult folclorul românesc: „își pierdură 
urmele/ciobănași cu turmele...” și au hotărât albirea 
și pe ... plaiul mioritic. Momentul ales pare caraghios 
și încă, în foarte multe privințe, inexplicabil! Într-un 
Decembrie negru (zăpezile de altă dată „cât gardul”, 
în spusa lui Bacovia, lipseau din decorul scenariului 
unor talentați regizori și a unor poiețași, care se 
făceau că... lucrează!) trebuia jucată piesa hotărâtă 
într-un fel, dar, să nu care cumva să... întineze! 
Oricum, fără zăpadă, nu se putea observa sângele 
risipit generos, ca de paște, pentru schimbarea de 
macaz! Au fost înjunghiați mieii încă sugari, după 
ce dăduse greș încercarea de înmulțire a ciobanilor, 
dresorii turmei, prin fabricarea bâtelor – fiecare să 
aibă un toiag de putere într-un haos ce părea iscat din senin. Pe 
ștate de plată, teroriştii nu vor fi intrat încă în rol, iar armata - 
Doamne ferește! a tras doar aer în piept, apoi turiştii sosiți?, erau 
pentru marele revelion al veacului ce sta să coboare cortina uzată 
de vreme. În cerul de la Est la Vest se hotărâse albirea României. 
Zăpada întârzia, cum a întârziat și negrul revolut să se lase nins 
și... uite așa  griul este încă dominant în lunga tranziție, hotărâtă 
de ceruri. Se lasă greu duși foștii curteni și toate orătănile 
care i-au slujit și încă travestesc în carnavalul cu măști albirea 
sufletului nărăvit . Da! Deșertul se traversează în generații, cu 
condiția ca Moise al nostru să se fi lepădat de Satana/ Leviatan și 
să aibă bunul simț să nu treacă nici el Iordanul, să nu care virusul, 
înculcându-l, fără vindecare, în  pământul, așteptând  înnoirea. 
Voința pentru aceasta? Ioc! Vezi proclamația de la Timișoara 
și simulacrul de proces al comunismului, negraba clarificării 
crimelor pseudo-revoluției și  ale mineriadelor!

Lumea de dincolo și de după această luptă, dintre negru și 
alb, este rememorată, printr-un particular studiu de caz, de 
inginerul Sorin Zamfirescu. (Biografia autorului este implicită 
în cartea sa „Rememorări cu gust de pelin”, Rm. Vâlcea, 2019). 
Cartea se citește – pe cont propriu! (iată-ne în situația, la 
lansare, să ne fie citită prin intermediari, cu propria lor cheie, 
și aceștia, avant la lettre, să ne inducă cărările personale spre 
miezul lucrării!). Este un lucru benefic pentru cei ce se încred în 
indicatoarele de circulație. Aici aș fi vrut să am dreptul să intru 
primul în giratoriu și să mă conving, personal, stând de vorbă, 
virtual, cu autorul fără intermediari! Prezentarea m-a incitat la 
citiri și recitiri și mi-a oferit posibilitatea să remarc, cu fiecare 
trecere peste text și  peste cartea ca un întreg, că am citit altceva. 
Iar savoarea la întâlnirea cu stilul, inconfundabil, să-mi provoace 
mirări și să mă explice și pe mine, în căutările de sine! Cartea 
este scrisă inginerește, remarca acolo un reputat om de cultură! 
Este ușor de observat! Dar afirmația mă obligă –pro domo sua!- 
să constat prejudecata celor din așa zisa cultură umanistă, cum 

„ReMeMoRĂRi cu Gust de Pelin”
că este o mare excepție ca o persoană cu solidă cultură tehnică 
și cu specializare înaltă (precum inginerii, arhitecții, economiștii, 
medicii etc.) să performeze în literatură, artă, muzică! De aici 
și elogiile speciale aduse unei personalități polivalente și de-o 
largă cuprindere culturală,  ca și când, numai faptul cuprinderii 
universului tehnic cu poezia lui specială, nu l-ar îndritui să fie 
văzut drept om de cultură, în sensul cel mai larg! Iată-mă avocat, 
sigur partizan! Eu, inginerul, recomand cartea unui inginer. 
Marca stilistică a profesiei, acel fel de-a gândi și de-a acționa în 
concret, că asta este misia ingineriei să citească gânduri, puse-n 
planuri (ca muzicianul), să asculte tacturile ascunse (ca medicii), 
să creeze instrumente care să facă posibilă intervenția altora în 
procesele pe care le stâpânesc, fără să le fi descifrat, să transforme 
ideea într-o realitate tangibilă necesară lumii materiale. Când se 
dedă scrisului el, omul specializat, procedează în felul său. Între 
cauză și efect el are logica demonstrației și apartul critic dat pe 
față. El își asumă răspunderea, întotdeauna prin documente la 
vedere. Lucrările lui, ajunse opere de contemplat, au sute de ani 
documentația tehnică și actele de recepție la dispoziție, tocmai 
ca asumare a operei, mai altfel... decât unii politicieni – care nu 
răspund de răul social produs societății, decât prin interzicere 
ciolanului viitor, atunci când lumea se dumirește...  Stilul lui 

Sorin Zamfirescu este plăcut, elevat, concis cu argumentele la 
vedere și cu documentele aduse în anexele cărții. El identifică 
situația particulară a familiei în care s-a născut, în câmpul cauzal, 
complex, al vremii acesteia cu schimbare abruptă de macaz. Eroul 
principal este autorul însuși, iar portretizările celorlalte persoane, 
situațiile, îl contextualizează și reliefează, într-o autobiografie 
trăită și mărturisită, asumând-o la cerere și îmboldit s-o facă 
dintr-un activism social. În această carte, în planuri imbricate, 
inginerul, politicianul, familistul, stări cu o consistentă acoperire, 
dau imaginea unui om întreg în moralitate și cuprinzător în 
cunoaștere. Evaluează corect freamătul timpului, simțind mersul 
lumii și nepriceperea actorilor. Familia, adică binomul imediat, 
este o premisă favorabilă după cum este constatată tenacitatea 
și risipirea de energie pozitivă a Silviei – ferment al încălzirii 
solare, indispensabilă rodniciei și portaltoi perpetuării nobilității, 
una evidentă pentru generațiile trecute în răboj!  Despre faptul 
urcușului scării virtuților, prin labirintul cu cerberi, dar și fir 
călăuzitor, ori șansa unei educații, singura în măsură să rafineze, 
înnobilând firea , cartea poate fi un ghid de bună practică.

Cartea cu valențele ei multiple, corect constatată: „carte 
document”, „jurnal intim”, „cronică de vremuri rele”, „operă 
literară” (non ficțională!), pentru perspectiva eseului nostru 
este  doar un studiu de caz și are și o adresabilitate specială. În 
epicentrul locului, la Călimănești, a izvorât Zamfirache și din el 
a crescut rămuros arborele înnobilat Zamfirescu, care s-a nutrit 
din multă lumină și azi are rămurelele cu tot dreptul la povestea 
genealogiei cu toate zilele albe și nopțile cu coșmaruri. Povestea 
trebuie spusă cu precizie, frumusețe să încredințeze nepoții cu 
moralitatea înaintașilor, motiv special pentru apărarea peste 
vreme a imaginii publice a strămoșilor, îndreptând scriptele 
abuzive! Apoi este o atragere de atenție comunității care dresată 
în anii de rătăcire își uită repede binefăcătorii, ba îi și înlocuiește 
în conștiința publică, păcătuind prin superficialitate și lucruri de 
mântuială. Într-un orizont de cuprindere mai larg mărturisirea 

cărții este o filă care se adaugă atâtor alte file despre o istorie 
care își așteaptă o retranscriere cu cele încă deliberat amânate. 
Și pentru acest fapt studiul de caz, scris inginerește, poate ajuta 
la o sinteză lămuritoare. Diagnoza socio- politică a momentului 
pe care îl trăim, ca efect al unui câmp cauzal cu o legitate anume, 
este bine conturată. Condiția intelectualului rasat, a celui ce știe 
și ar putea îndrepta o stare dacă ar fi acreditat regizor, pare să 
stea sub blestemul Casandrei, al lui Laocoon care având darul 
viziunii, nu puteau fi crezuți. Aceasta pare fi o concluzie a stării 
nefericite a momentului.

Între coperte povestea, bine spusă, are șarm și te prinde în 
mreaja ei să-i afli finalul! Nu doar atât, atunci când vrei să afli 
despre cele amânate dar sugerate discret, de pildă: de ce actorul 
performant, de talent, nu a putut să devină regizor și piesa i-a 
impus fără abatere, un rol clasic în plină postmodernitate?! 
Între coperte fiind, povestea își are determinismul lor. Între 
chipul închis iconic într-o elipsă ca un gri al trecerii, cu moșul 
de sămânță care domină întinsul luminos și cel al autorului, 
doar al luminii de carne, filtrând cu ochelarii vremii întunericul, 
pregnant ( pe care s-au insinuat două referințe, venind dinspre 
două vârste!) ne spune că izvorul este începutul și acolo s-au 
înrourat cuvintele. Pe ele să le trecem prin ferestrele ochilor și să 

le căutăm potrivirea în gândurile noastre, singurele 
în măsură să credibilizeze zisa lor! Avocații de 
ocazie, adică referenții din media aflată în scenă cu 
o anume notorietate? Nu mi-au câștigat încrederea! 
Îmi place să cred că cel ce gândește singur este mai 
aproape de ... adevărul căutat, evident unul perso-
nal! Deși nu contești schița de portret, nu ai cum să nu 
observi la cățelul de întors oile, că nu slujește celui 
portretizat, ci propriei sale albiri, atingându-se pen- 
tru mântuirea personală, ca o babă câutând mântu- 
irea de poalele popii,  adică s-ar arăta consonant cu 
înnoirea gândului celor proactivi (s-ar numi camele-
onism!), să-și producă propria întoarcere pe dos a... 
criterilor din câmpul gri al oilor tărcate! Referința 
mai tânârului, evadat din profesie să slujească 
albirea griului, este aruncată în derizoriu, chiar în 
public, la serbarea ca un botez a cărții în discuție. 
Un junior, cu pornirea înnoirii, chiar răzvrătirii, nu își 
caută schimbarea culorii, dar fără experiența care 
cere acumulări, pare acel mulgător de alb care varsă 
șiștarul tocmai umplut. Supralicențierea imagistică 
de inspirație  teribilistă, din țărmul Croației, expusă 
ostentativ, arată lipsa de măsură și nepotrivirea 
gestului cu momentul special al lansării. Aflat în 

situație și constatându-și gafa s-a arătat timorat și în final, abrupt, 
a zbughit-o. Cele două referințe, prin persoanele lor, surprind, 
griul dinspre cele două direcții, dar cuminecarea cuvintelor 
interioare  ale cărții citite, răscitite și iar citite, de-a împreună 
cu documentele –martori adevărați, în ciuda birocarației CNSAS, 
poate ridica ceața și dezarma încet impostura, garda pretoriană 
și poate lămuri turma să-și aleagă imașul albirii.

Cartea, spiritul autorului, m-au câștigat la judecata lor 
pentru că, punându-le în balanță, s-au cumpănit cu gândurile 
mele, apriorii întâlnirii.  Da... vom fi obiectivi? Puțin probabil! 
Autorul ne pune-n gardă asupra subiectivismului, că doar pe 
sine se mărturisește și propriul său adevăr, omenește posibil! Cei 
participanți la lansarea- ca un botez al cărții!- ne-au spus, public, 
că sunt bucuroși să întâmpine darul, apoi au asaltat autorul să dea 
semnătura de autentificare pe multiplicatul certificat de naștere 
– așa, ca o asumare a celor tipărite de altcineva și de folosirea 
însemnelor sale de recunoaștere. Martorii, luați la redactarea 
înscrisului, cei cu referințele își făceau misia publică, să se vadă 
lângă un om cu notorietate și sigur au spus adevărul, deși cartea 
îl vorbește, ea însăși, cu asupra de măsură. Pentru a nu cădea 
în plasa gândului străin, uneori indus pe o cale necunoscută, 
recomandăm citirea și recitirea cărții, a documentelor anexe , 
dar și o discuție cu cartea închisă să vă lăsați convinși, și prin alte 
mijloace de expresie, de propria judecată, singura în măsură să 
vă dea mesajul țintit spre îndreptarea lumii. Mai atragem atenția 
că acest studiu de caz, în amprentarea noastră, are și subtext, 
provocări și promisiuni pentru alte completări viitoare, dincolo 
de savoarea unei scrieri literare într-o limbă română luminoasă 
și lămuritoare, toate, numai bune să limpezim griul remanent. 
Citiți, rogu-vă! și... recitiți!, o carte de invățătură și pentru ținere 
de minte! E mai bine să știm decât să învățăm pe cont propriu 
iadurile concentraționare și iubirile siluite în îmbrățișările de 
menghină! Albirea este posibilă prin fiecare, cunoscând bine 
detergentul recomandat de pățaniile istoriei.



ion nelu PĂRĂianu

Soarele primăvăratic se ridicase la prânz. Razele se 
înfășurau prin desișul frunzelor de fag și arțar, că ajungeau 

greu în poiană prin pâcla de ceață care încă nu dispăruse din 
coclaurile pădurii. Iarba crudă din poiana lui Gheorghean tăvălită 
de copitele celor cinci bovine ale Lenuței lui Miluță, când aburea 
în lumina ce o cuprinsese, deși era mai dulce decât lăstarii 
puieților de tei și stejari plantați vara trecută de elevii ciclului 
gimnazial de la Școala  Romanești, nu le ademenea cu nimic. În 
desișurile pădurii păsările au încropit un concert primăvăratic 
erotic. Lenuța înfipse acul cu arnici în borangicul pe care așternea 
boboci de trandafiri în șiruri, se ridică, scoase vitele din lăstari, 
găsi o balegă proaspătă și spoii ugerul vacii pe care o zbăncănea 
mereu vițelul cu țâțele în gură. Deodată stă locului și întorcând 
urechea auzii ceva nedeslușit, un cântec din frunză. Pe poteca ce 
urca pe sub poalele pădurii lu’ boier  Gheorghe și dincoace de 
deal dădea în poiană, cobora un militar cu ranița în spate.

Lenuța trântită pe covorul de mușchi așternut la umbră, sub 
poalele pădurii, împungea cu a-cul cusătura, supraveghea din 
priviri animalele, care se mai potoliseră și pășteau liniștite, în  
timp ce vițelușii dormeau în iarbă dermeliți de aburii pământului. 
Lenuța fredona o melodie mai mult pentru ea: „Dorule, alene vii, 
măi dorule, măi!/ Peste dealuri și câmpii, măi, dorule măi”! ... în 
timp ce Gigi, militarul, ieșise din pădure și văzând-o pe Lenuța, 
nu știa cum să se apropie, să o surprindă. Nănăiala cântecului ei 
îl poate ajuta mult pe Gigi în reușita intenției lui. Într-o sincopă, 
Lenuța simții prezența cuiva și tresării. Gigi puse degetul pe buze 
în semn de pssst și se așeză lângă ea.

- Bine te-am găsit! Ce mai faci, Lenuțo?
- Cu animalele la iarbă. Soacră-mea s-a boierit. M-a luat de 

slugă.
- Aaa, te-ai măritat; și omul?
- Din octombrie, anul trecut. Omul? A plecat dincolo după 

bani pentru nuntă. Am pus-o în august, anul ăsta. Ne-am gândit 
și la botez. Îl știi bine, erați prieteni. Ilie al lui Vasile Ghițan.

- Lenuțo, mă terminași! Nu știam veștile astea. Într-un an de 
zile nu mi-a scris nimeni. Cine s-a mai însurat, cine a murit?

- Ce întrebări la tine?  Acum n-am timp. Am alte gânduri...
Gigi, om căsătorit, pricepu gândul  muierii. Îi puse mâna 

dreaptă sub cap și o culcă pe spate, punându-i genunchele pe 
coapse și aplecat peste ea o sărută militărește.

Permisia
-  Gigi, ești nebun? Poate ne vede cineva.
La aceste cuvinte, Gigi simți niște fiori care îi electrocutară 

șira spinării. Lenuța îi cuprinse  capul cu boneta într-o parte  în 
căușul mâinilor și îi pupă amândoi obrajii, după care se ridică 
brusc în șezut:

-  Fir-ați ale naibii, intrarăți iar în pădure ori vă mănâncă 
tăunii?

-  De data asta fac eu serviciul și plecă pas alergător, în timp ce 
Lenuța, curioasă, se uită în raniță, luă pătura cazonă, amintirea 
de suflet a lui Gigi din armată și celelalte lucruri și plecă.

La întoarcere, militarul surprins oarecum, slobozii un fluierat 
scurt. De undeva, nu departe,  dintr-un loc înfundat, Lenuța cu 
o binedispunere răspunde șuieratului: „... Dorul mă-ntrebă așa, 
măi dorule, măi!/ Doru-mi e de cineva, măi dorule, măi!/ Dorului 
am prins a-i spune, măi dorule, măi!/ Mai văzut-ai om pe lume, 
măi dorule, măi!/ Să nu-i fie dor de nimeni, măi dorule, măi!  ...La 
care Gigi îi răspunde: „Îți ascult dulcele glas, drăguță Ilenuță!/ 
Nu eu l-am trimis de-acas’, măi dragă, Ileană!/ Nu credeam că 
tu pe-ascuns, drăguță Ileană!/ Dorești, când de-acasă-i dus, măi 
dragă, Ileană”! ... Apoi rămâne câteva minute locului. Lenuța 
nerăbdătoare să fie găsită: Cu-cu, cu-cu...Gigi pășind ca un 
leopard și cu mirosul aceleiași feline coborî în hruba aia, unde se 
ascunsese Lenunța și mare îi fu mirarea când o văzu dezbrăcată 
cu pielea albă și catifelată, cu sânii mari și moi, cu cearcăne mari 

din care răsăriseră sfârcurile ca două măsline necoapte și pătura 
lui întinsă pe nisip sub mal. Ea îl privea cu un zâmbet dulce, 
răsucindu-și părul lung și negru lăsat pe piept printre țâțe. Gigi 
coborî, o luă în brațe și o sărută cu lăcomie strângând-o la piept. 
Ea îi simți bărbăția cum nu se putea mai bine. Amețiți de căldura 
ce-i cuprinsese, se lăsară pe pătură. Corpul ei iradia miros de 
săpun de casă cu pelin. 

Lenuța îl descheie la veston și îl dezbrăcă pâna la centură, 
în timp ce el își dădu pantalonii jos în câteva secunde. Cu ochii 
întredeschiși și gângurind ca un prunc, care zâmbește în somn, 
desfăcu picioarele. Militarul îi trecu degetele ușor prin părul 
pubian, apoi o penetră adânc mișcându-și trupul într-un ritm  
plăcut. Lenuța își încordă mușchii și timp de câteva minute îl 
stoare, lăsându-l amețit.

- Aaah, așa plăcere... n-am trăit, nu mai țin minte.
- Cred că permisia asta, ai s-o ții minte nulți ani, așa-i?
Se îmbrăcară și ieșiră din râpă, pe rând. Întâi ieși el, apoi o 

chemă:
- Hai repede, nu-i nimeni. Apăru și ea. El își luă ranița în spate, 

o mai sărută o dată și plecă privind înapoi, făcându-i cu mâna. 
Vitele dormeau la umbră. Se împlinse conacul. Le luă cu nuiauea 
din spate și le dădu pe drum în vale. Când ieși din pădure și o luă 
pe coasta viilor, îl zării pe Gigi coborând pe potecă, pe lângă via 
lui Fănică Fumureanu, cântând din frunză.

Ajunse la ciutura cu cumpănă la Mărinica, o femeie care 
locuiește singură aici, în răspântia asta de drumuri. Lăsă ranița 
pe iarbă lângă jgheab, puse boneta pe ea, scoase apă cu găleata, 
o vărsă în jgheab și se spălă pe ochi. Apoi își trecu degetele ude 
prin părul tuns scurt; își luă  boneta și ranița și când a apucat 
drumul spre Șasa, i-a ieșit Mărinica în cale.

- Bună ziua tanti!
- Al cui ești, militărașule?
- Ce, nu mă cunoști?
- Nu te cunosc, mumă, că sunt bătrână și nu măi văd nici bine.
- Sunt Gigi al lui Titu lui Doban. Vin și eu în permisie câteva 

zile, că trei le mănânc pe drum. M-au repartizat la Baia Mare, 
prin Maramureș.     

- Să fii sănătos, mumă, că le petreci toate. Fănel al mieu a 
făcut armata  la marginea pă-mântului, tocmai la Botoșani.

Gigi își luă la revedere și-și urmă gândul către casă. Timpul nu 
stă după vorbele lor.         

Romanești, 17 februarie, 2017.                                                 

cristian ovidiu dinicĂ:  -  Domnule 
doctor sunteți născut la Brașov în 1951, 

ați urmat liceul la Codlea, iar în 1976 ați părăsit 
România. Ce amintiri aveți din această perioadă 
(Christian W. Schenk)?

christian W. scHenK:  - Personal am numai 
amintiri frumoase. M-am născut, e adevărat la 
Brașov - pe atunci orașul Stalin - dar am copilărit 
la „Concordia”, o așezare minieră numită mai 
târziu de comuniști „Colonia 1 Mai”. Nu aveam 
primar, nici Sfat Popular, nici miliție; deci nu 
prea simțeam problemele pe care atunci le avea 
țara. Aprovizionarea era bună, curent, încălzire, 
apă aveam în permanență fiindcă ne auto-
aprovizionam, adică mina producea și curentul 
electric (generatoare), apa (un rezervor de la un 
izvor de la poalele Măgurii Codlei), iar lemnele le 
primeam tot de la întreprinderea minieră; deci 
nu am avut de ce mă plânge. Am avut o copilărie 
frumoasă, o parte din vacanțe le petreceam la 
București unde, de mic copil, am avut ocazia să 
cunosc o serie de mari personalități culturale 
prin soțul unei verișoare care era „mare șef” la 
Casa Scânteii (astăzi Casa Presei Libere).

c. o. d.   - Ați primit educație în trei limbi 
(germană, maghiară și română). A fost acest 
lucru o necesitate? Este util creatorului să fie 
poliglot?

c. W. s.   - Desigur că este util! Am crescut 
în mod automat cu trei culturi și m-am format 
în tot atâtea. Am avut privilegiul să-i citesc pe 
Eminescu în română, pe Ady Endre în maghiară 
sau pe Johann Wolfgang Goethe în germană.

Nu a fost o necesitate să învăț aceste trei 

inteRviu cu „aMBasadoRul” liteRatuRii RoMÂne În GeRMania, 
doctorul schenK

limbi ci, pur și simplu, așa a fost să fie: mama 
fiind austro-ungară, tata german de origine, iar 
limba țării - evident - româna. Acasă vorbeam, 
de când mă știu, toate trei limbile: cu mama 
maghiara, cu tata germana, cu fratele meu mai 
mare româna. Școlile le-am urmat amestecat, 
preponderent în limba română.

c. o. d. - Ați debutat în 1961 în revista pentru 
copii Luminiţa din București, sub îndrumarea lui 
Tudor Arghezi. Ce amintiri vă leagă de această 
personalitate a literaturii române?

c. W. s. - După cum am spus mai sus, va-
canțele mi le petreceam, cel puțin o parte, la Bu- 
curești. Cum soțul verișoarei mele (eu fiind cel 
mai mic dintre toți verișorii) lucra la Casa Scân-
teii, doream și eu, copil de 9-10 ani, să văd o 
tipografie cât și redacția revistei Luminiţa care
fost succesoarea revistei „Pogonici”, care apăru- 
se între 1949 și 1953 și era editată de „Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Muncitor”...

Acolo i-am întâlnit pe Victor Tulbure și 
Dan Deșliu pe atunci, dacă-mi amintesc bine, 
redactori la revista „Scânteia”, dar se ocupau și 
de Luminiţa. Prin ei, cât și prin soțul verișoarei 
mele, am ajuns la Mărţişor, am făcut o pastișă 
după zdreanța lui Arghezi, poezia mea numindu-
se “Firuleț”, tot un cățel ca și zdreanță dar care 
nu fura ouăle fierbinți și făcea alte drăcenii prin 
ogradă. poemul l-a amuzat în așa măsură încât 
Argezi „a dat ordin” să fie publicată... Așa am 
debutat eu cu  ‚’’Firuleț’’...

Îmi amintesc foarte bine de acea vară toridă 
cu deosebită plăcere; amintirile celorlalte veri se 
cam amestecă în memoria mea. La centenarul 

Arghezi m-a îndemnat prof. univ. Gheorghe 
Bulgăr să scriu despre amintirile mele care au 
fost prezentate la Mărțișor și publicate ulterior 
de către George Vulturescu în 
Revista Poesis în anul 1990 (An. 3,
Nr. 7/8). Îmi amintesc foarte bine
de vremea cireșelor când copiii 
săreau peste gard și Arghezi îi 
alunga și striga la ei. Vindea cire- 
șe... nu-s povești! Evident că eu 
mă simțeam privilegiat, nu fiind- 
că Arghezi ar fi fost poet ci, în 
primul rând, pentru faptul că eu 
aveam voie să culeg fără a fi alun-
gat... Aveam pe atunci 10-11 ani.

 c. o. d.   - Sunteți un spirit 
atent la realitățile înconjurătoare, 
opinia dvs contează. În anii 80 ați fost declarat 
de regimul comunist persona non grata pentru 
opinia dvs vehementă cu privire la măsurile abe- 
rante de a urbaniza forțat țara. Actuala politică 
din România îndrumă țara pe o direcție bună?

c. W. s. - Da, am fost declarat în 1986 per-
sona non grata (și dușman al poporului) sub 
semnătura Elenei Ceaușescu (dosarul se află 
la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii - CNSAS), din cauza unui articol scris 
în revista de exil „Convergențe Românești” care 
apărea la Londra. Am fost „reabilitat” la Cotro-
ceni de către Frontul Salvării Naționale în frun- 
te cu Ion Iliescu. Această „reabilitare” nu ne-a 
plăcut la niciunul dintre cei invitați, toți 
foști „dușmani ai poporului”, nefiind nici cri- 
minali, nici deținuți frauduloși. Probabil nu 

s-au gândit prea mult la ceea ce implică acest 
cuvânt; nu trebuie uitat totuși că toți erau 
din vechea no-menclatură. Noi nu eram pe 

atunci prea bine informați, țara 
fiind închisă ermetic; nimic nu 
ajungea în afară, nimic concret!

Politica de astăzi, cel puțin du- 
pă aparențe, încearcă multe dar, 
din păcate, reușește puține. To- 
tuși în 30 de ani s-ar fi putut în-
tâmpla mai multe! Guvernanții 
uită că o țară se ridică prin cul- 
tură, ceea ce nu însemnă nu- 
mai artă, ci educație, învățământ, 
angajament social; nu trebuie ui- 
tată nici infrastructura care sunt 
venele (și arterele) unei societăți 

productive. În astfel de condiții nu pot spune în- 
că dacă politica îndrumă țara spre o direcție bună! 
       c. o. d.   - Cunoașteți bine literatura română 
din diaspora. Cum ați caracteriza-o?

c. W. s.   - În diaspora literatura română 
este aproape inexistentă. Cei care emigrează se 
adaptează foarte repede țărilor gazde încercând 
să scrie în limbile acestora sau, și mai rău, 
scriu în română și se lasă traduși nepublicând 
originalul... Singurele ieșiri le fac traducătorii 
care, la rândul lor, nu sunt nici sprijiniți, nici 
încurajați de vreo instituție responsabilă.

c. o. d.   - Ce se poate face pentru o mai bună
promovare în România a literaturii din diaspora?

   c. W. s.   - Singura posibilitate de promovare 
sunt, evident, traducerile. Din păcate tot mai 
mulți traducători buni se lasă păgubași tocmai 
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din motivele expuse mai sus. Năvală dau 
traducători prost cunoscători ai limbilor în care 
traduc. Nu este suficient să vorbești o limbă, să 
te descurci pe stradă sau la muncă, trebuie să-i 
cunoști toate dedesubturile, să-i cunoști cultura 
și nu în cele din urmă să fii tu însuți creator.

c. o. d.  - Literatură română a cunoscut mai 
multe perioade, o radiografie atentă a valorilor 
literare din anii dictaturii comuniste reliefează 
mai multe aspecte. Cum ați caracteriza-o dvs?

c. W. s. - Desigur că s-a scris multă litera-
tură proletcultistă, dar s-a scris și multă litera- 
tură valoroasă. Fără să dau nume, unii au scris 
în același timp opere de valoare și cât și prolet- 
cultiste, alții s-au axat numai pe profit și indul- 
gența dictaturii, alții au încercat să se eschive- 
ze pe când cei din urmă nu au făcut compro-
misuri preferând pușcăria. Totuși nu aș putea 
spune că perioada dictaturii ar fi estompat crea- 
țiile de valoare atâta timp cât nu erau împotriva 
ei. Literatură de sertar nu prea cred că a existat, 
așa cum au venit unii după ’89 cu acele „cărți 
cenzurate”! Dacă ar fi fost să fie cenzurate în-
seamnă că au fost predate, dacă au fost predate, 
autorii acelor lucrări ar fi fost eliminați din prima!

c. o. d. - Ce ne separă pe noi românii de 
literatura Occidentului?

c. W. s. - Nimic în afară de ce am spus mai sus: 

Interesul celor avizați pentru promovare! Va- 
lorile sunt aceleași, scriitorii din țară nu 
au, din păcate, aceleași posibilități ca în 
Occident. Evident, repet, interesul oficialilor, 
instituțiilor culturale și nu în cele din urmă cel al 
guvernanților, dar și - în multe cazuri - orgoliile 
deplasate și egomania scriitorilor. Editorii fug 
după bani publicând orice lucru care înfundă 
piața de carte prin abundență și nu prin calitate. 
Distribuția cărții e catastrofală, ba chiar aproape 
inexistentă. Editurile mari cu istorie grea în 
spate se duc la fund în favoarea editurilor profit. 
Puține edituri mai sunt finanțate de Consilii 
Județene sau Municipale, de către Ministerul 
Culturii sau de către Uniunea Scriitorilor. Chiar 
și acelea care sunt finanțate, la ce folos, dacă 
acele cărți intră direct în arhivele editurii și 
poate 20 de exemplare la autor? Cine să le 
citească dacă nu ajung acolo unde trebuie?

c. o. d.   - Care sunt ingredientele necesare 
unui autor să acceadă la gloria literară?

c. W. s.   - Talent, disciplină și muncă, muncă 
și... muncă!

c. o. d.  - Sunteți un scriitor valoros, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România dar și din 
Germania. Aveți anumite tabieturi? A scrie este 
un proces intim precedat de inspirație, de gând. 
Ce limbă folosesc gândurile dvs?

c. W. s.   - Cât de valoros sunt, nu știu. Dacă 
am tabieturi? Probabil! A scrie a devenit un 
obicei, o necesitate și o „relaxare obositoare”, 
dar în tot ceea ce fac încerc să fiu cât se poate de 
minuțios, ba chiar meticulos. Dacă e o manie? 
Nu! Desigur că a scrie este un proces intim, 
dar nu întotdeauna oglindește starea de spirit 
momentană, nici nu caracterizează neapărat 
autorul. Totuși biografia este importantă! Având 
trei limbi materne gândurile mele se reflectă 
dependente de situație, în una dintre limbile 
mele native nu și în cele adoptate.

c. o. d.   - De ce pentru literatura română nu 
s-a acordat încă premiul Nobel?

c.W. s. - Ba, s-ar fi acordat dacă scriitorii nu 
ar fi fost atât de orgolioși! Au fost, după cum bine 
știți, mai multe propuneri pentru nominalizare, 
dar unul îi tăia mereu altuia craca... Dacă unul 
 este bun atunci vin nouă și-l sapă, la noi în Vest 
cel puțin, dacă unul este bun vin alți nouă și-l 
sprijină. Chiar și în alte țări din Est este la fel ca 
în Vest, dau doar două exemple: în Ungaria are 
Imre Kertész premiul Nobel pentru literatură, în
Polonia Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont,
Isaac Bashevis Singer, Czesław Miłosz, Wisława 
Szymborska premii Nobel pentru literatură... 
adică? Sunt mai buni, scriu mai bine? NU!

c. o. d. - Credeți în destinul literar anunțat 

genetic?
c. W. s. - Nu cred în niciun destin literar 

genetic! Nu cred nici în „românul s-a născut 
poet”! Fiecare țară cu bunele și cu relele ei, 
fiecare cu istoria ei, iar Europa (cel puțin în cea 
istorică) cu genetica ei caucaziană!

   c. o. d. - Are literatura română viitor?
c. W. s. - Are lumea, Europa, în viitor 

literatură? Așa și literatura română! Sunt sigur 
că literatura va continua ca de la Ghilgameș 
încoace. S-a scris în piatră, pe pergament și 
hârtie, se scrie pe medii electronice, de ce n-ar 
avea viitor? Pe ce se scrie nu contează. Poate în 
viitor se va scrie direct pe electrozi cranieni ce 
vor duce informațiile direct în creier! De ce să 
nu existe un viitor și pentru literatura română?

c. o. d.   - Care va fi poezia viitorului?
c. W. s.   - Nu sunt profet! Cu siguranță poezia 

va merge sub o formă sau alta mai departe. 
Deocamdată observ că poezia experimentală 
merge doar spre „elevații poetici” și se înde- 
părtează mult prea mult de simplii dar ade-
vărații iubitori de poezie, pe când poezia cu 
formă clasică dar conținut adaptat timpului e 
în revenire. Poezia socială cred că se va impune 
în literatură și în conștiința poeților, poezia cu 
tentă expresionistă și metaforică!

cristian ovidiu dinicĂ

Gheorghe PanteliMon

În primele două zile ale lui Cireșar, în localitatea vâlceană 
Galicea, situată la confluența Oltului cu Topologul s-au des- 

fășurat ample manifestări cultural-științifice, religioase, recre-
ativ-distractive și sportive, reunite sub genericul Festivalul Cultu- 
ral ,,Teodosie Rudeanu”, prilejuite de sărbătoarea anuală a comu- 
nei. Prin intermediul acestora, organizatorii evenimentului  Primă- 
ria Galicea, Consiliul Local, Școala Gimnazială și Biblioteca din 
comună și-au propus conservarea și valorificarea tezaurului de 
istorie și de cultură, a tradiției și credinței, în comunitatea locală.

Scopul declarat al acestei inițiative lăudabile, lansată în urmă 
cu 17 ani îl reprezintă promovarea marelui om politic, logofăt, 
cronicar și ctitor de locașuri sfinte, Teodosie Rudeanu, care își 
doarme somnul de veci la fostul Schit Flămânda-Valea Râului.

În 2019 se împlinesc 398 de ani de la trecerea în veșnicie 
a ,,celui mai profund om de sfat dintre boierii de pe atunci”, 
Teodosie Rudeanu (1621), așa cum spunea Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, filolog, istoric, folclorist, publicist și scriitor.

Au răspuns invitației numeroși oameni de cultură de valoare 
din instituții și asociații neguvernamentale din Râmnicu Vâlcea 
și din județ: Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Seniorilor 
din Educație, Știință și Cultură, Societatea Culturală ,,Anton 
Pann”, Asociția Națională Cultul Eroilor ,,Regina Maria” - Filiala 
Județeană ,,Matei Basarab”, Biblioteca Județeană ,,Antim 
Ivireanul” Vâlcea ș.a. Primele discuții cu invitații de la Râmnicu 
Vâlcea s-au desfășurat, într-un climat amical la Primăria Galicea, 
în prezența primarului Ion Năfliu, a viceprimarului Alexandru 
Florin Mărăcine, a altor colaboratori. Apoi s-a vizitat fostul schit 
Flămânda, ctitorie din secolul al XVI-lea a marelui logofăt Teodosie 
Rudeanu, unde se află mormântul său, după ce la 28 mai 1621 a 
trecut la cele veșnice și al soției, Stanca Rudeanu. Într-un decor 
mirific, în prezența unui număr impresionant de credincioși 
s-au săvârșit slujba de pomenire și parastasul familiei Teodosie 
Rudeanu, cu participarea preoților din toate satele comunei. În 
final P.C. Pr. ec. stavrofor, Ion Ungureanu, un slujitor cu har divin 
al sfintei biserici a rostit un cuvânt duhovincesc prin care a evocat 
istoria familiei și personalitatea lui Teodosie Rudeanu și a expus 
intenția sa de a reînființa fostul Schit Flămânda, actualmente 
biserica ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Valea Râului, 
comuna Galicea. În acest scop s-au construit o biserică, o 
capelă, un altar de vară, un foișor, o bucătărie și un prăznicar. 
De asemenea s-au obținut toate avizele necesare și, în curând, 
vor demara lucrările de construire a chiliilor monahale, casa 
starețului și toate anexele necesare activității monahale. Părintele 
Ungureanu și enoriașii doresc ca într-un viitor apropiat să-i solicite 
Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, sfințirea celor două 
biserici nou construite și reînființarea schitului. Despre Teodosie 
Rudeanu, logofătul domnitorului Mihai Viteazul a vorbit, după 
slujba de pomenire, și dl. Eugen Petrescu, președintele Filialei 
Județene ,,Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul 
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Eroilor ,,Regina Maria”. Corul ,,Vocea Topologului” din Galicea, 
alcătuită din tineri talentați pregătiți de inimosul pr.prof. Ion Tițu 
ne-a fascinat cu un concert de pricesne și cântece religioase.

În partea finală, părintele Ungureanu și enoriașii din parohie 
au organizat o agapă frățească în memoria familiei Rudeanu, 
la care au participat zeci de persoane. În context subliniem 
contribuția substanțială a preoților din Galicea, alături de ceilalți 
intelectuali și de conducerea administrativă, la viața cultural-
spirituală a comunei.

În partea a doua a manifestărilor din 1 iunie 2019, la Căminul 
Cultural Galicea s-au desfășurat lucrările Simpozionului Cultural 
anual ,,Teodosie Rudeanu, logofăt, cronicar și ctitor de locașuri sfin- 
te”, ediția a XVII-a. Biblioteca din comună - bibliotecar, doamna 
ec. Maria Tițu, apreciată ca una dintre cele mai harnice din județ, 
a pregătit expoziția de carte ,,Istoria localității Galicea”, în ,,Anul 
omagial al cărții” și videoproiecția ,,Viața lui Teodosie Rudeanu”.

În cuvântul de deschidere, primarul comunei Galicea, dl. Ion 
Năfliu s-a referit la semnificația evenimentului, la care participă 
mulți oameni de cultură de la nivel județean, intelectuali din 
comună și alți localnici.

Lucrările au fost moderate de P.C. Pr. prof.ec. stavrofor Ion 
Tițu. A fost o reuniune de cultură, istorie și spiritualitate, în 
cadrul căreia s-au făcut comunicări științifice, s-a vorbit despre 
mari personalități ale istoriei noastre precum Mihai Viteazul, om 
politic și comandant militar, care în luna mai 1600 a realizat prima 
unire politică a celor trei țări române intitulându-se ,,domn al 
Țării Românești, al Transilvaniei și a toată țara Moldovei”, despre 
boierul cărturar Teodosie Rudeanu, unul dintre cei mai de seamă 
dregători ai lui Mihai Viteazul, despre Nicolae Bălcescu- gânditor 
democrat, revoluționar și luptător pentru unitatea națională, de 
la nașterea căruia, pe 29 iunie 2019 s-au împlinit 200 de ani. De 
asemenea au fost abordate probleme de istorie locală, s-au făcut 
referiri la personalități care au plecat de pe aceste meleaguri și 
s-au transmis mesaje, s-au lansat cărți. Printre vorbitori s-au aflat 
domnii Gheorghe Monea de la Memorialul ,,Nicolae Bălcescu”, 
pr. Constantin Mănescu de la Parohia Urșani - Horezu, președinte 
al Ligii Scriitorilor Români - Filiala Vâlcea, dr. ing. Mihai Sporiș, 
vicepreședinte al Asociației Seniorilor Vâlcea, prof. dr. Ion 
Soare, vicepreședinte al Forumului Cultural al Râmnicului, prof. 
Gheorghe Pantelimon, fiu al comunei Galicea, președinte al 
Asociației Seniorilor Vâlcea și vicepreședinte al Forumului Cultural 
al Râmnicului, istoricul Eugen Petrescu, președintele Filialei 
Județene ,,Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul 
Eroilor ,,Regina Maria”, prof. Gheorghe Oprea din Cremenari, 
care a transpus în versuri evenimente istorice, fapte de vitejie ale 
unor domnitori, prof.univ.dr. Mihai Vinereanu, vâlcean stabilit în 
SUA, prof.dr. Ion Predescu, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Zenovia Zamfir reprezentant al Bibliotecii Județene 
,,Antim Ivireanul” Vâlcea, pr. Ion Popescu din Galicea.  
La fiecare ediție a simpozionului s-au adus informații inedite 
despre Teodosie Rudeanu și familia sa, despre contribuția adusă 

la dezvoltarea istoriei și culturii românești. Teodosie Rudeanu 
este probabil autorul unei cronici oficiale de curte scrisă în 1597 
în limba română și păstrată în scrierea lui Balthasar Walter și în 
traducerea lui Petre Grigorovici.

Cronicarul silezian W. Balthasar a locuit un timp la Târgoviște, 
la curtea domnitorului Mihai Viteazul. Scrierea sa ,,Scurtă și 
adevărată descriere a faptelor săvârșite de Io Mihai, voievodul 
Țării Românești, care cuprinde evenimentele petrecute până în 
1597 este un izvor important pentru cunoașterea domniei lui 
MIhai Viteazul”. Programul politic și militar al lui Mihai Viteazul 
a avut un rol covârșitor în transformarea conștiinței unității de 
neam și de limbă a poporului român într-o idee activă.

Fiul lui Teodosie Rudeanu s-a îngrijit de Tiparnița de la Govora. 
În timpul domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654) Mănăstirea 
Govora a ajuns unul dintre marile muzee de cultură românească, 
aici tipărindu-se, în perioada 1636 - 1642 numeroase cărți de 
slujbă în limba slavonă, printre care și ,,Pravila cea Mică” sau 
,,Pravila de la Govora” - prima carte de legi bisericești și laice 
tipărite în limba română la 1640.

Teofil Rudeanu a fost episcop al Râmnicului în perioada 1619 
- 137 și mitropolit al Țării Românești (1637-1648). În acest con- 
text evidențiem bogăția de informații pe care le deține părintele 
paroh Ion Ungureanu, despre familia Rudeanu și ne exprimăm 
dorința să le pună în operă, în semn de profundă prețuire pe 
care o nutrește față de aceste personalități de valoare ale isto- 
riei noastre. De asemenea sugerăm organizatorilor simpozionu- 
lui, ca periodic să editeze o lucrare care să cuprindă comunicările 
care s-au susținut. Revenim cu propunerea ca autoritățile locale să 
facă demersurile necesare ca biblioteca din comună, căminul cul- 
tural, sau școala gimnazială să poarte numele ,,Teodosie 
Rudeanu”. 

Participanții au asistat și la un eveniment editorial. Inginerul 
Gheorghe Rusu, scriitor talentat, originar din Cremenari și-a 
lansat cartea de eseuri și evocări ,,Vulturii nu prind muște”, 
Editura Proșcoala, Râmnicu Vâlcea, 2019, prezentată de prof. 
Teodor Firescu, care a scris ,,Prefața”.

De asemenea Dan Gheorghe Obogeanu a dăruit cititorilor 
două cărți ,,Nuntirea albă” și ,,Confesiuni între oglinzile 
sufletului”, care au văzut lumina tiparului la Editura Stef în 2018.
Ing. Emilian Frâncu a apreciat că este un poet sincer, de valoare.

Și în acest an festivitățile de la Galicea au fost organizate în mod 
temeinic, au avut un înalt conținut educativ, patriotic și s-au ridi- 
cat la nivelul cerințelor, așteptărilor, iar invitații s-au bucurat de 
cea mai caldă ospitalitate și s-au convins că oamenii sfințesc locul. 
   Pe lângă comemorarea lui Teodosie Rudeanu s-au marcat 
Ziua Internațională a Copilului, o sărbătoare dragă inimilor 
noastre și ziua de naștere a distinsului părinte profesor Ion Tițu, 
o personalitate complexă, un luptător pentru binele semenilor, 
care realizează lucruri remarcabile.

La mulți ani comunei Galicea, harnicilor săi locuitori și 
părintelui Tițu!
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

simion Petre

Inițial doream să pun titlul „Artista și Basarabia” ca să aduc 
un elogiu pământului de dincolo de Prut care, cândva, s-a 

chemat Basarabia, amintind lumii întregi că Valahia toată a avut 
ca întemeietor pe Basarab I; iar în urma unirii tuturor românilor 
prin tăișul sabiei, în secolul XIV, acesta și-a întins stăpânirea de 
la Severin sau Olt până la gura de vărsare a Nistrului, în Marea 
Neagră, numită cândva Pontul Euxin.  Rușii au numit teritoriul 
de peste Prut, Basarabia, după numele ținutului din sudul 
Moldovei de la Gurile Dunării, Basarabia istorică-trei județe, în 
1812. În 1859 rușii au cedat Moldovei această Basarabie istorică 
lui Alexandru Ioan Cuza, iar Regele Carol a returnat-o rușilor în 
schimbul Dobrogei în 1878. Astăzi nu mai există Basarabia, poate 
va reînvia peste câțiva ani! Dar există basarabenii, români get 
beget datorită Mareșalului Antonescu, care i-a evacuat pe toți 
care au vrut în 1944, oferindu-le spațiu vital în vechiul Regat al 
României; cu alte cuvinte, spațiu,  în România Mare creată în 
1918 și prin aportul nemijlocit al basarabenilor care au aderat 
primii la România Mare. Fiind fani al fostei Basarabii ca o floare, 
una din Grădina Maicii Domnului, ne-am apropiat de expoziția 
Lidiei Nancuischi de la Muzeul Simian din orașul de sub Capela cu 
o anumită emoție, poate și teamă, ca nu care cumva să fie vorba 
de ceva care să nu confirme calitatea și valoarea artistică a unei 
pleiade valoroase, recunoscută, de pictori români postbelici! 
Nu putem nega, că ne-am apropiat de simezele de la Simian 
cu oarece emoție, de o veterană supraviețuitoare războiului 
fraticid, dar necesar, dintre români și români declanșat în 1941 
de Guvernul României pentru a-și salva fiii și ficele  din Basarabia 
și Bucovina de nord, care cădeau unul după altul precum spicele, 
înghesuite în vagoane, în timp de pace (trei sute de mii), uciși 
prin deportare în condiții inumane-un real genocid-de către 
Armata Roșie instalată în urma tratatului Ribbentrop-Molotov în 
cele două teritorii…Trebuie să recunoaștem că tablourile Lidiei 
Nancuischi nu au avut de câștigat, etalându-se pe simezele din 
curtea interioară de la Palatul Simian; privindu-le, mai apoi, 
pe simezele de la Palatul brâncovenesc de la Mogoșoaia, cu 
ajutorul internetului, acestea, arătându-ni-se într-o altă lumină, 
mai bună. Desigur, imaginea îmbunătățită fotografic, mărită, 
apropiată, cadrul în sine, modifică impresia sau cum spunea 
cândva Gheorghe Dican, știa el ce spune, rama-cadrul face 
tabloul (pictura). Intreținerea produsului este mai importantă 
decât produsul (asta au uitat românii la crearea unui produs 
după 1964-moartea ultimului secretar PCR cominternist-au 
uitat să mai ia în calcul calitatea, întreținerea, cele care asigură 
fiabilitatea). 

Asta se întâmplă cu zeci și zeci de monumente, lucrări de 
artă, peste care înadins se uită curățirea de păianjeni…

Am admirat lucrările de pictură ale Lidiei Nancuischi, mama 
lui Alexandru Nancu (așa, ca să cunoască și vâlcenii mai bine 
Istoria Artelor din  România) și am văzut  că, totuși, această istorie 
mutilată după 1989 îi prezintă opera la adevărata ei valoare. Un 
pictor surprinzător pentru vâlceni (fie vorba între noi, indigeni, 
fără o cultură deosebită în artele plastice românești și de aiurea, 
toți cei cu școală, plasticieni, luând calea spre lipovenii Tulcei 
după acel 1964), cu o școală foarte bună a desenului pe care îl 

aRtista, RoMÂnia și RePuBlica Moldova
transferă viguros și în lumea culorilor; 
elevă a lui Samuel Mutzner la Institutul 
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
pe care îl absolvă în 1955. Am luat 
informația de pe site UAP, pe care, 
însă, mai bine nu-l citeam, văzând ce se 
întâmplă cu această generație de critici 
plasticieni ratați în meseriile lor de bază, 
dar doctoranți în acest domeniu artistic 
lipsit de știință consacrată. Desigur 
s-ar zice știința istoriei, dar vai, cum să 
scrii în limba noastră strămoșească, 
să-ți jignești chiar rudele, și să-i faci 
refugiați! Refugiați în 1940 din România 
în România, refugiați a doua oară în 1944 
din România tot în România. Mizerie 
ciobănească de care Facultatea de Vest  
ar trebui să se sesizeze și să-și trimită 
cursanții de la secția de istorie a artei 
să studieze mai întâi istoria patriei, dacă 
au în mod real și cinstit, o patrie! Păi 
cum să aibă, dacă le zic refugiați celor 
care s-au supus ordinului Guvernului 
României și s-au încolonat în evacuare?! 
care, domnișoarelor și domnișorilor doc- 
toranzi, este cu totul altceva decât refu- 
giu…Mai departe, pe wikiapedia, citim 
că soțul Lidiei Nancuischi, ofițer în ar-
mata română, s-a refugiat în România în 
1945!!!...De unde? Și când? Aoleo, aoleo 
Românie postrevoluționară cu critici de 
artă făcuți pe bandă la școala timișo-
reană! Sau de aiurea. Păi este Lidia Nan- 
cuischi un pictor care are nevoie de recu-
perare? sau trebuie ca banii europeni să 
meargă în recuperarea ei? „O artistă năs- 
cută în spațiul basarabean, a cărei operă 
a intrat într-un con de umbră nedrept; 
categoric însa, Lidia Nancuischi nu este 
deloc singurul creator care are parte de 
o rătacire a creației sale în negura vremu-
rilor.  Sunt mulți artiști, prea mulți din 
păcate, a căror creație ar merita un efort 
susținut de recuperare; iată că Fundația 
HAR, prin Luiza Barcan are un astfel de 
demers, de mai bine de 15 ani, parcurs 
de documentare soldat întotdeauna cu 
expoziții reprezentative, de reintegrare 
vizuală în cultura românească a 
plasticienilor astfel, recuperați” (Roxana Pasculescu). De ce 
suferim oare pentru această, recuperare? Să recuperăm artiștii 
nostrii celebri-știe toată lumea-postbelici, care au fost și înainte 
de UAP (1949) celebri?! Sau să ne cunoaștem mai bine realitatea 
imediată și să îi spunem Roxanei Pasculescu ce bani încasau în 
două mii și…numai la Râmnicu Vâlcea, de la Bruxelles, băieții și 
fetele ăstea, deștepți și deștepte, și de nespecialitate sau fără 
experiență, de la HAR-sute de mii de euro!-vâlcenii, rămânând 
doar cu o istorie a artelor falsă și cu degetul în gură! Dar să 
revenim la informațiile luate din noul UAP (un material, cu tot cu 
erorile de care vorbeam și care nu sunt esențiale), căci, aproape 
treizeci de ani, ne-a ajuns unul, chiar o făcătură! 

„Lidia Nancuischi s-a născut pe 23 iulie 1918 la Chișinău-
Basarabia. După pierderea teritoriilor românești de dincolo de 
Prut, s-a refugiat de două ori în România, prima dată în 1940 și 
apoi în 1944, la București, unde s-a stabilit definitiv. A absolvit 
Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția artă murală, 
la clasa profesorilor Samuel Mützner și Ștefan Constantinescu, în 
1955, dată de la care se înscrie în Uniunea Artiștilor Plastici din 
România. Debutează în același an la Expoziția Interregională de la 
București. Participă la majoritatea Saloanelor de artă republicane 
și municipale, precum și la expoziții de grup din țară și de peste 
granițe. A deschis patru expoziții personale, la București, în anii 

1964, 1971, 1976 și 1978. A realizat lu-
crări de artă monumentală în tehnicile 
frescei și mozaicului, între anii 1957-
1975, la București, Giurgiu, Curtici (gara 
de frontieră), Hunedoara, Lehliu, Costi-
nești. A făcut parte din colectivul de ar-
tiști care au decorat noul local al Teatrului 
Național din București, în 1969. (…) 

Lucrări ale Lidiei Nancuischi se află 
în prezent în mai multe colecții de stat și 
private: Muzeul Național de Artă, Mu-
zeul Municipiului București, Muzeele de 
Artă din Brăila, Constanța, Botoșani, 
Alba Iulia, Oradea, Brașov, Piatra Neamț, 
Craiova, colecția Galeriei de Artă Rudolf
Schweitzer Cumpăna din Pitești, Memo-
rialul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae 
Bălcescu – județul Vâlcea; colecții parti-
culare din România, Brazilia, Africa de 
Sud, Jugoslavia, Franța, Italia, Japonia.”

O prezentare a vieții și a activității 
Lidiei Nancuischi se află în volumul al 
II-lea al cărții Centenarul femeilor din 
arta românească, publicată în 2018 la 
PostModernism Museum Publishing 
House (Luiza Barcan, O artistă captivă 
între două lumi ostile, pp. 62-68)

Expoziția retrospectivă Lidia 
Nancuschi face parte din programul 
Restituiri, inițiat și coordonat de 
Fundația HAR, din anul 2003. Acest 
program cultural urmărește să readucă 
în atenția publicului și a specialiștilor pe 
artiștii formați în perioada postbelică cu 
maeștrii ai artei românești interbelice.

Prima expoziție retrospectivă Lidia 
Nancuischi a fost deschisă anul trecut, 
cu ocazia centenarului artistei, la 
Galeria Theordor Pallady a Bibbliotecii 
Academiei Române și la Muzeul de 
Artă „Casa Simian” din Râmnicu 
Vâlcea. Tot în anul 2018, a fost lansat 
albumul Lidia Nancuischi, semnat de 
Luiza Barcan și publicat la Editura Ars 
Docendi a Universității București.” 
(Expoziția retrospectivă de pictură LIDIA 
NANCUISCHI @ Galeria „Cuhnia” a 
Palatului brâncovenesc de la Mogoșoaia)
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