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ARHIM. VENIAMIN MICLE - 80!
ARHIMANDRITUL DE LA MÂNĂSTIREA BISTRIȚA „ARHEOLOG” 

SPIRITUAL AL VREMURILOR DINAINTE DE… ROVINE!
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Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la 
fostul pod al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Petre CICHIRDAN

În 1395 este consemnată Bătălia 
de la Rovine, una dintre cele mai 

importante pe care românii lui Mircea 
cel Bătrân au dus-o împotriva turcilor, 
aceștia făcând parte din armata nou-
lui imperiu de la răsărit care amenința 
Europa; și astăzi, românii din Oltenia 
și Muntenia se ceartă pe localizarea 
bătăliei: pe Jiu sau pe Argeș!...

Înainte cu șaizeci și cinci de ani, în 1330, Basarab îl învinge 
pe Carol Robert de Anjou în locul numit Posada, oprind înain-
tarea Regatului Ungariei spre răsărit.  Câștig pentru județul 
Vâlcea, toți istoricii localizează locul Posada în acest județ; 
disputele, iată,  continuând, însă, chiar și în  acest areal!...
La Perișani s-a dat lupta de la Posada sau, iată, mai nou, în 
defileul Bistriței, lângă Mânăstirea Bistrița, unde în urmă cu 
șase sute de ani a existat Schitul Sfântul Procopie pe locul 
căruia s-a ridicat Bisrica Mânăstirii Bistrița ctitorie a Banilor 
Craiovei... Schit, care, după ritual românesc, s-a ridicat în slava 
eroilor unei mari victorii-bătălii. Curios este faptul că din timp 
în timp chiar și până la cucerirea Olteniei de către austrieci 
(primii care au înfrățit Transilvania cu Țara Românească prin 
spargerea barierei muntoase de la Cozia) în aceste locuri, între 
Mehedinți și Vâlcea (graniță pe Olt a Regatului Ungariei), s-au 
dat nenumărate lupte între unguri și români demonstrând că 
profilul moral și de luptă a ambelor nații era cam același, porn-
ind de la o origine comună. Se mai știe ceva, care completează 
pozitiv studiul arhimandritului în legătură cu Lupta de la Posa-
da, faptul că pe Olt era granița dintre Ungaria și Valahia și că 
această graniță era extrem de instabilă fapt care a determi-
nat capitala Valahiei să se mute înspre răsărit spre Curtea de 
Argeș și Târgoviște. Înțelegem prin această instabilitate zilele, 
săptămânile, lunile sau anii... 

Arhimandritul Veniamin Micle care de aproape patruzeci 
de ani „sapă” în trecutul colosal al întemeierii Țării Românești, 
vine cu această nouă teorie, a noului loc al Luptei de la Posa-
da, tot în județul Vâlcea, de această dată, în defileul Bistriței 
din comuna Costești... „Arheolog” spiritual cu totul special, 
Veniamin Micle a mai întărit trecutul secular al județului Vâl-
cea și cu studiile sale pe care nu le-a combătut nimeni până 
la această dată, numindu-l pe Macarie primul tipograf român 
care a tipărit la Bistrița primele cărți din țara noastră: Litur-
gherul, Octoihul și Tetraevangherul (1508, 1510, 1512) litera-
tura de specialitate atribuindu-le Târgoviștii. 

O altă comunicare care a trecut ca o adiere de vânt pe 
lângă urechile învățaților vâlceni, rămânănd fără ecou, deși 
a fost făcută publică la Muzeul din Costești prin 2012 a fost 
aceea că în secolul XVI un Micle din neamul său, al Arhi-
mandritului, din Maramureș, cneaz, a venit la Costești și 
a cumpărat pământ aici, în aceste locuri prin care trecea 
drumul Mehedinților, al sării, și care le asigură o celebritate 
de milenii. Ce știre extraordinară ar fi fost această declarație 
pe bază de document în anul Centenarului...

Arhim. Veniamin Micle studiază, notează, cercetează 
și arhivează creând o arhivă personală cu care s-ar mândri 
oricare din Arhivele și Biliotecile din România; scrie cărți, le 
tehnoredactează, le tipărește în mica sa întreprindere de la 
Mânăstirea Bistrița pe care a condus-o între 1982 și 1992. 

În cartea sa, pe care o lansează sâmbătă, 06 iulie 2019, 
„Adevărata Posadă: Defileul Bistriței” Arhim. Veniamin Micle 
folosește ca argumen în teoria domniei sale mai puțin artele 
facte grafice, desenul bunăoară, atât de obișnuit în trans-
miterea informațiilor, ci se folosește de un adevăr de oricine 
știut: granița între cei doi combatanți era pe râul Olt, Ungar-
ia nu se învecina cu Valahia prin teritoriul stăpânit de sași, 
Mărginimea Sibiului, și se mai folosește de două documente: 
Diploma regală din 2 noiembrie 1332 și cea din 26 noiemb-
rie 1332. Acestea sunt punctele de bază, de plecare pentru o 
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magistrală demonstrație, care, indiferent de aprecierea sau nea-
precierea istoricilor rămâne o carte de maxim interes, o adevărată 
bibliogarafie de sine stătătoare reprezentând studiul unui eve-
niment care a marcat esențial și magistral istoria României...
Cu alte cuvinte dacă aproape toți istoricii iau în calcul în anal-
iza lor un document arte facte-pictura-și mai apoi documen- 
tele referitoare la eveniment, singurul, arhimandritul de la Bistrița 
ia în calcul numai documentele, cu prioritate scrise de participanții 
la această luptă...

 În data de 07 iulie 2019 Arhim. Veniamin Micle împlinește 
optzeci de ani. Îi spunem de pe acum un călduros La Mulți Ani 
și multă sănătate, și putere de muncă în nobila menire pe care a 
demonstrat că o are în toată această minunată viață; o viață pe 
care a umplut-o cu o nemaintâlnită cuvioșenie față de Mântuito-
rul nostru Domnul Iisus Hristos și față de cartea religioasă și isto-
ria  ei. Trustul nostru de presă, Intol Press, îi mulțumește pentru 
sprijinul absolut total dezinteresat și profesional oferit în editarea 
și tipărirea publicațiilor noastre: Cultura vâlceană, Povestea vor-
bei (apoi vorbii 21), Forum vâlcean, Cultura Ars Mundi - on line...
lună de lună timp de peste doisprezece ani. Îi mulțumim și pen- 
tru bunăvoința de a scrie împreună două cărți de publicistică, la ziar, 
timp de doi ani: „Interviul anului. Un monah la 75 de ani. Arhim. 
Veniamin Micle” Ed. Intol și Ed. Praxis, 2015 și „Istoria tiparului 
bisericesc la români” Ed. Praxis, 2016...an în care, aceasta din urmă 
a fost prezentată la Cernăuți în cadrul Zilelor Culturii Române din 
Ucraina, 2016. Ambele cărți apărând în foileton, lună de lună în 
cele patru publicații...Un monah atât de deschis celor două lumi, 
religioase și laice, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, și, care, aici la Mânăstirrea de la Bistrița, umple de 
lumină alături de  Sfântul Grigorie Decapolitul această catedrală 
pictată de Gheorghe Tattarăscu; la rândul ei, catedrala, umplând 
de lumină chipul lui Grigorie Deacapolitul din frescă și chipul lui 
Veniamin Micle  din timpul slujbelor pe care acesta le ține în ser-
viciul mânăstirii ori pentru enoriașii Costeștiului. 

Optzeci de ani împlinește Arhim. Veniamin Micle în prima 
săptămână din luna iulie a acestui an, în zi de Duminică, și trebuie 
să spunem că scrierile sale sunt pe domenii atât de vaste dintre 
acestea noi fiind impresionați de articolele și cărțile din domeni-
ul Istoriei Artelor, aprecierile sale fiind atât de cunoscute asupra 
bisericii Bolnițe datată după domnia sa încă din 1498 și pictată 
de...Dionisie Rusul!  tot după cercetările personale. Oricum ren-
ovarea picturii interioare efectuată sub atenta sa urmărire a adus 
la iveală imagini ale picturii extraordinar de interesante, pictură 
de valoare colosală din jurul anilor 1500, unele, pe care și noi  
le-am regăsit destul de asemănătoare și la Biserica Domnească 
din Curtea de Argeș...Aducerea în actualitate a lui Dionisie Rusul, 
poate avea influență în arta românească a secolului XV și nicide-
cum nu diminuează meritele unor mari maeștri români cum sunt: 
Dobromir, Dumitru și Chirtop, aduși de Craiovești la Bistrița și care 
aveau mai târziu să picteze Biserica Mânăstirii Curtea de Argeș 
din ordinul lui Neagoe Basarab... Desigur, nu numai Istoria Artei, 
dar și Istoria literaturii române de început sau, de ce nu, Istoria 

Tiparului...Noi știm că până la 1821 nici nu are sens să vorbim de 
o altfel de cultură decât religioasă...în Europa de Est, ortodoxă! 
Dar nici nu putem concepe că Istoria Artei Moderne în România 
sau Rusia începe abia în secolul XIX...În ce privește țara noastră, 
Principatele Române, ar fi o mare nedumerire sau prostie să 
minimalizăm secolele XIV, XV și XVI! România din aceste secole, 
chiar dacă s-a chemat altfel, dar noi vorbim de acest teritoriu, 
ceva mai mare, era mult mai aproape de România secolului XXI, 
decât cea a secolului XX!  Speranțele pe care le avem noi cei ce 
am parcurs cel puțin o jumătate din secolul XX, desigur și cei care 
au parcurs mai mult, mai ales, ni se fixează cu încredere în viitor, 
în mileniul III, și mult mai aproape de noi în secolul XXI...Ceea ce 
ne impresionează mai mult la acest domn monah cutezător de 
la Mânăstirea Bistrița, preot și mare cercetător istoric, noi având 
o experiență cu totul specială cu „Patriarhul de la Drăgășani” 
Dumitru Bălașa și cu preotul arheolog Petre Gheorghe Govora, 
putând astfel imagina un cadru științific și spiritual mai adec- 
vat al culturii vâlcene contemporane, este curajul și acribia cu 
care se apleacă asupra studierii oricărei problematici de ac-
tualitate, controversate, la fiecare dând un răspuns imediat și  
fără echivoc, argumentele sale, altele decât ale celorlalți, pe  
lângă bunul simț și spiritul de adevărat documentarist, fi-
ind permanent aplaudate și nu de puține ori reprezentând un  
conglomerat de idealitate și materialitate și, de ce nu, părând 
un adept al lui Mircea Eliade, de realism interferat cu misti-
cism...Da, este adevărat, arhimandritul de la Bistrița căutând 
Posade ne pune față în față cu caracteristica dumnealui de pa-
sionat cercetător de problematici nerezolvate... „După ieșirea 
din cadrul învățământului teologic, am abordat teme de spiri-
tualitate creștină, precum și de istorie bisericească și patriotică, 
pentru aprofundarea și clarificarea unor aspecte controver- 
sate” (Arhim. Veniamin Micle, Cuvânt înainte, „Aniversarea a-
80-a”, tipărită la Sfânta Mânăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 
2019). 

Avem aceeaşi plăcere de a citi această carte, „Octoihul Ieromonahului Macarie 1510-2010” 
(500 de ani de la apariția Octoihului), autor Arhim. Veniamin Micle (Tipărită la Sfânta Mâ-

năstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2010), precum am făcut-o şi cu „Viața Sfântului Sava, arhiepis-
copul sârbilor”, autor, episcopul Nicolae Velimirovici, ceea ce demonstrează punctul ei de atracție 
(comun la cele două titluri): erudiția autorului concomitent cu înclinația sa pentru narațiunea 
artistică, laică, pentru trezirea interesului general de ordin public... Veniamin Micle nu se rezervă in-
telectual într-o chilie de la poalele masivului Buila, el este prezent printr-un fantastic efort în lumea 
noastră ştiințifică, de cea mai mare actualitate... Care este ea?... Orice comunitate îşi caută eroi 
ai trecutului, care să certifice un prezent. Este prima carte tipărită în România... Arhimandritul cărtu- 
rar de la Bistrița narează nu viața unui sfânt, ci chiar viața unei cărți, care, pentru regiunea noastră 
devine sfântă, prin efortul Arhimandritului, confirmându-se că ea a fost scrisă în această locație... 
Mânăstirea Bistrița, acum, una dintre cele mai elegante şi valoroase artistic (clasic-romantic-româ-
nesc) lăcaşuri de cult a epocii contemporane (arhitectură central europeană, pictura renascentistă 
a lui Gheorghe Tattarescu), loc sacru şi de loc neglijat de istoria spirituală a acestor locuri...

Iată, este a 57-a carte tipărită de Veniamin Micle! Şi unde? într-o  încăpere minusculă (cu unul 
două aparate de copiat şi imprimat pe hârtie); el monahul, unul dintre cei mai cunoscuți şi titrați, 
dar şi nativ inteligent (meseriaş-artist în toate direcțiile), reuşeşte incredibil să execute tot ce este 
tehnic legat de tipărirea unei cărți (de la concepție la legătorie), contrazicându-i pe toți aşazişii 
avizați, specialişti şi absolvenți cu studii superioare (certificate de competențe), care nu concep  că 
poți să fii în acelaşi timp şi scriitor, şi preot, şi inginer, şi pictor, şi sculptor, da, chiar aşa  cum a fost şi 
Sfântal Antim Ivireanul pe care românii l-au luat în brațe, dar prin prezentul de astăzi, neaducându-i 
nici un omagiu real...

Cartea lui Veniamin Micle este o mostră-şcoală de cum trebuie făcută o carte în limitele legilor 
morale care trebuie să asigure un interior curat...Literă 
constantă, mărime şi intensitate de la prima pagină şi 
până la ultima! Nu există sublinieri personale care să 
ateste trufie...La ora actuală pe piața noastră tipografică 
apar cărți sub semnătura celor descrişi mai sus, ei, da, 
profesionişti (!?) în arta scrisului, care sunt trădați de di-
dacticism de prost gust subliniat şi prea evident arogant 
(bolduri, litere mari, prea multă subliniere); o inflație de 
titluri, unele anacronice, ataşate autorilor, subiecților 
preferați...repetate de zeci de ori pe aceeaşi pagină!

Am venit la domnia sa, renascentistul monah, să-i 
aduc câteva publicații ale noastre, dar şi cu o intenție 
ascunsă de a-mi tipări următoarele cărți la această tipo-
grafie, pentru mine, devenită, prin titlurile semnate de 
V. Micle, atât de celebră - a Mânăstirii Bistrița. 

ARHIM. VENIAMIN MICLE - „OCTOIHUL IEROMONAHULUI MACARIE 
1520-2010”, O CARTE SCRISĂ ŞI TIPĂRITĂ LA MÂNĂSTIREA BISTRIȚA

Cartea sa „Octoihul...”, celelalte cărți, m-au deter-
minat la aceste epitete calitative. De fapt, tratând cu o 
mânăstire doream să fac un troc, să public aici mai ief-
tin, să răspund cu alte servicii, să nu mai fac jocul intens 
profitabil al tipografilor, care nu au nici o răspundere. 
Surprinderea mea a fost maximă: la Bistrița, Arhiman-
dritul Veniamin Micle, pagină cu pagină, îşi realizează 
cărțile, indiferent de tiraj, singur! Veniamin Micle devine 
de la această dată, după Macarie românul, unul din cei 
mai importanți tipografi şi scriitori de literatură sacră... 
Octoihul său este o mostră imbatabilă în sensul celor 
scrise  mai sus!... Are atâtea dovezi şi date comparabile, 
mărturisiri scrise, istorice, o logică demnă de un mae-
stru al ştiințelor exacte, încât râvna sa de a demonstra 
că Octoihul a fost scris, desenat, matrițat şi tipărit  la 
Bistrița, ne-a determinat pe noi cei câțiva care iubim şi 
apreciem artele reale, dintotdeauna, să începem cartea 
la care lucrăm deja, „O Istorie a Artelor Plastice Vâl-
cene”, chiar de la această carte! a lui Macarie, având un 
desen, o miniatură care țin de arta plastică a locului, mai 
mult decât celelalte arte (a scrisului, spre exemplu)... 
Litograful a existat înainte de apariției tipografului... „iar 
preotul profesor Mircea Păcurariu scrie că, <<însuşi Macarie, ajutat de unii călugări români, a tăiat 
şi a lucrat literele necesare în Țara Românească>>” (pag.22). Priviți coperțile cărții lui V. Micle, 
„Frontispiciu şi text din Octoih” (coperta I) şi „Biserica din planşa ilustrată a Octoihului” (coperta 
II), publicate şi de „Povestea vorbei” nr 2, 2010, şi „CULTURAvâlceană”, septembrie 2010, şi vă rog 
să faceți un exercițiu vizual, în memorie, şi să-mi spuneți ce grafică artistică modernă poate rivaliza 
ca măestrie artistică cu aceste desene (care întâi au fost desenate, apoi săpate, invers, în placă de 
lemn)...

Cartea lui V. Micle îşi începe aserțiunea asupra scopului urmărit (Octoihul lui Macarie s-a tipărit 
în 1510 la Mânăstirea Bistrița), având în vedere cele doar două Octoihe tipărite la Cracovia-Polo-
nia-1491, şi la Cetinje-Muntenegru-1494; autorii lor, tipografi, fiind Schweipoldt Fiol din Frankfurt 
pe Main, respectiv  ieromonahul Macarie (altul decât cel de la Bistrița căruia V. Micle îi va spune 
„Macarie Românul”). Ambele Octoihe sunt tipărite în limba slavonă. Aspectul literelor primului 
Octoih este de inspirație moldovenească („M cu poale”, pag.18), iar a celui de al doilea este de 
inspirație italiană (pag. 19). În continuare scrisul lui V. Micle devine ferm în a demonstra paterni-
tatea Bistriței față de acest Octoih, care „apare la 26 august 1510, în timpul domniei lui Vlad cel 
Tânăr sau Vlăduț (1510-1512), cum citim în epilog: <<M-am trudit pentru acesta şi am săvârşit noi 
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aceste cărți în anul 7018, crugul soarelui 18, al lunii 7, indiction 12, luna 
august 26 zile>>, deci la doi ani de la apariția Liturgherului.”

Pentru compararea celor două liturghere care au acelaşi nume la 
autor, Macarie, Octoihul de la Cetinje şi Octoihul de la 1510, din Țara 
Românească, Veniamin Micle face adevărate operații de detaliere grafică, 
aducînd ca dovezi mărturii autorizate, precum cea a lui Dejan Medakov-
ic, care întruna din lucrările sale („...”, Belgrad, 1958) observă că toate 
tipăriturile după deceniul 2 al sec. XVI, din sudul Dunării şi de la Veneția, 
au o trăsătură caracteristică comună: folosec elementele zoomorfe la 
utilizarea inițialelor (pag. 30, 31) ...Analizând Octoihul român, Veniamin 
Micle remarcă o planşă, „singua stampă de acest fel în tipăriturile sale” 
, în care sunt reprezentați sfinții Iosif, Theofan şi Ioan Damaschin, iar „în 
fundal, vederea unei biserici” (cea de pe coperta IV a cărții sale, V. M.). 
Remarcă, în privința grafiei, raportată la „Liturghier” (prima lucrare a lui 
Macarie, 1508), introducerea de litere noi (X), „neavând finețea celor an-
terioare”...şi arată, că, după cum afirma B.P. Hajdeu, „ornamentația (...) 
nu derivă din stilul apusean a tipografiilor italiene, ci din  ornamentarea 
manuscriselor slave din țara noastră, mai ales cele ale epocii lui Ştefan cel Mare...” Analiza devine 

palpitantă, în continuare, şi este accesibilă oricui, care iubeşte logica...
Alte date comparative: Prologul Octoihului muntenegrean este identic 
cu Epilogul Octoihului român...Dar înscrisurile care identifică autorul lor 
nu sunt identice („smeritul monah şi preot Macarie”-al nostru, şi „smeri-
tul preot monah Macarie”- al sârbilor, identificat, ultimul, cu cel semnat 
şi pe Octoihul venețian din 1494, care are adăugat „din Cernagora”). Pe 
parcursul înaintării în lectura cărții, V. Micle măreşte frecvența afirmației 
că Macarie de la Cetinje nu este acelaşi cu Macarie de la Bistrița...De ce 
Bistrița?...fiindcă desenul bisericii din stampa Octoihului este acelaşi cu 
descrierea bisericii de la Bistrița din acei ani, în speță cele două clopote, şi 
cultura viței de vie, valabilă şi acestui aşezământ din sec XVI...Considerăm 
acest argument iconografic ca fiind unul dintre cele mai puternice şi, 
împreună cu cele de ordin ortografic şi lingvistic, semantic – din belşug 
aduse din istoria scrisă de-a lungul timpului, de Arhimandritul Micle, 
susținem şi noi ipoteza că la Mânăstirea Bistrița a existat încă din acele 
vremuri preocupări care să genereze mai târziu, aici, ca şi în altă parte, 
atâta preocupare pentru arta tiparului ...(Apărut în Cultura valceană nr  

                                            39-40, octombrie, 2010 în semnătura lui Petre Cichirdan)

Sfânta Mânăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2017 este 
acoperământul sub care ilustrul monah cu rang de arhi-

mandrit îşi concepe cărțile de la cap la coadă-editare, tipărire 
şi legătorie-serie mică, aşa cum este şi cea realizată la sfârşitul 
acestui an: „Pictorii şi iconarii monumentelor bistrițene”, după 
cum o arată şi titlul, în fapt, o istorie a artelor plastice pictura-
le, religioase, din arealul vâlcean între 1300 şi 1855; între data 
sfințirii „Bisericii din fereastra Peşterii” (cca. 1300), şi data sfințirii 
„Bisericii Adormirea Maicii Domnului”(1855, actuala catedrală 
din incinta mânăstirii). O carte scrisă în două capitole, primul, 
urmărind apariția monumentelor cultice şi descrierea lor, al doi-
lea, prezentând autorii picturii acestor monumente. Aşadar o car- 
te de istoria artelor-a monumentelor cultice-aşa cum nu s-a mai 
scris, în sensul că autorul prezintă această istorie în termenii con- 
sacrați istoricilor de artă, mai mult, completează un gol local, 
anume o istorie a artelor plastice vâlcene-nescrisă încă; iar atun-
ci când va fi scrisă, autorii ei neputând să ocolească această lu-
crare a monahului de la Bistrița... O lucrare „aşa cum nu s-a mai 
scris” fiindcă în cazul operelor disparate tip monografii, autorii 
lor, mai puțin au făcut referiri la maeştrii „zugravi” (noi de vreo 
unsprezece ani îi numim „pictori”: „Biserica în prag de secol XXI”, 
Info Puls, iunie-2006: „Petre Mateiescu, preot în parohia de la 
Gura Văii, slujitor al lui Iisus poate în cel mai valoros – artistic şi 
ştiințific - lăcaş de cult ...“; Simpozionul „Revoluția Română de la 
1848 în conştiința contemporană”-Arhivele Statului, 28 iulie 
2008:

„Spre sfârşitul sec. XVIII, în cele două principate îşi face apa-
riția pictura de şevalet. Apare breasla zugravilor de subțire față de 
cea a zugravilor de gros (separându-i pe meşterii pictori - o nouă 
meserie - de zugravi)”… Cartea prinde căldura naratorului artis-
tic, acesta, trăind în emfaza concurențială şi istorică a timpului.

*
Neclaritățile sec. XIV, XV, chiar XVI, caracteristica lor de imita-

ție a începutului de renaştere italiană (Cimabue, Giotto), dar şi ori- 
ginalitatea sec XVII, XVIII bazată mai mult pe grafica-desenul fres-
cei şi mai puțin pe elementul (culoare) pictural sunt câteva dintre 
problematicile picturale pe care le întâlnim şi în această carte.

Pictori sunt toți, chiar şi zugravii, artişti sunt doar cțiva. În nici 
un caz nu sunt artişti ca acum doar cei care termină o şcoală 
superioară de artă plastică sau sunt membri UAP, sau aparțin al-
tei bresle…

O istorie a artelor plastice, însă, trebuie să  fie o enumerare 
prin imaginii şi aproximări textuale ale timpului sau aparținând 
altor istorii… Autorul unei astfel de istorii trebuie să scrie el, dacă 
nu există altă scriere, dar absolut la toată lumea care scrie, tre-
buie să existe comparațiile…Apropo, este o ruşine a Râmnicului 
să facă-organizeze galerii de artă în pasajele de subtraversare a 
străzilor tot aşa cum ruşine este să montezi « opere » de artă 
în intersecții-sensuri giratorii…Ruşine, desigur, fiindcă veni vorba 
de sensurile giratorii, să rezolvi astfel intersecțiile în centrele 
aglomerate şi să nu montezi semafoare pentru pietoni!...nu nu-
mai ruşine dar chiar neobrăzare față de pietoni!

*  
Înainte de « Cuvânt înainte » în prima pagină apare o primă 

afirmație şoc, care contravine prin expresie întregii pleiade de 
critici neserioşi, postbelici, de artă vizuală care au excelat în folo-

ARHIM. VENIAMIN MICLE: „PICTORII ŞI ICONARII MONUMENTELOR BISTRIȚENE”

sirea calificativului de « zugravi » (motivând inscripțiile pisaniilor 
din proscomidiar sau din pronaus) atribuit maestrului iconograf 
sau pictor de frescă sau de tehnică murală… « Monumentele 
existente mărturisesc adevărul că în zona Mânăstirii Bistrița au 
activat 16 pictori celebrii… » A doua afirmație şocantă, care dă 
plus de valoare picturii bisericii « Bolnița », autorului, oricare ar 
fi el, picturii româneşti medievale de cea mai înaltă clasă, este 
atribuirea acestei picturi celebrului pictor Dionisie Rusul: « Cea 
mai mare reuşită, în urma cercetărilor aprofundate, a fost identi-
ficarea autorului care a realizat excepționala pictură din Biserica 
isihastă « Schimbarea la Față »-cunoscută sub numele de « Bi-
serica bolniței Mănăstirii Bistrița »-în perso-
ana renumitului pictor Dionisie Rusul, uce-
nicul marelui Andrei Rubliov care se formase 
în Şcoala marelui Teofan Grecul. » Să mai 
adăugăm şi noi, că, în perioadele de înflorire 
economică şi culturală, înfloresc şi artele; o 
relație inversă, nefiind posibilă!...Şi tot şoc, 
dar şi o exemplificare de excepțională artă 
grafică vâlceană, este utilizarea acestei pic-
turi din proscomidiarul Bolniței bistrițene 
(Iisus în mormânt sau Regele slavei) pe co-
perta întâi a cărții şi atribuirea ei aceluiaşi 
Dionisie Rusul…

O să folosim tehnica enumerării, fără co- 
mentarii, folosită de autor, fiindcă consi-
derăm această carte (alături şi de „Monu-
mente bistrițene”, 2011, de V. Micle) un 
punct de plecare folositor în viitoare noastră 
lucrare de istorie a artelor plastice vâlcene...

 «Biserica din fereastra Peşterii (cca 1300) » este prima locație 
unde s-a afirmat arta picturală, o afirmație întărită de Virgil N. 
Drăghiceanu în „Monumentele Olteniei. Raportul al II-lea”,  « Bu-
letinul Comisiunii Monumentelor istorice, XXVI », (1933), fasc.77, 
p56”, dar şi de Pr. Dumitru Bălaşa în „Sihăstriile. Ovidenia şi Sfinții 
îngeri” din « Mitropolia Olteniei », IX (1957), nr 9-10, p 662. Este 
prima mențiune scrisă despre un altar pictat. V. Micle susține că 
„primul altar creştin a fost zidit în fereastra Peşterii, unde pustni-
cii aveau condiții bune, datorită luminii şi aerului curat.”

«Schitul Sfântul Mucenic Procopie (1330) » este a doua 
locație în ordine cronologică şi a fost ctitorit de Basarab I (1310-
1352) « în urma victoriei asupra oştilor regelui Carol Robert de 
Anjou al Ungariei, din anul 1330, de la Posada. » Referiri în « 
Povestea vorbii 21 »Anul II (XXI) Serie nouă, nr 3 (5), sept. 2013 
şi în „Forum vâlcean”, 2015, Anul I, nr.3. Despre acest schit scrie 
Maciej Stryjkowski (1575) şi „învățatul rus” Kovalevski (1845). 
Mai există o icoană din sec. XVIII ce-l reprezintă pe Sf. Mucenic 
Procopie dezlegându-l de lanțuri pe Barbu Craiovescu, sec. XV… 
o lucrare artistică de cotitură în istoria artelor noastre plastice : 
atenția spre personalitate, laici !... 

«Biserica Schimbarea la Față sau Bolnița (1350) ». Această 
biserică « este opera  monahilor isihaşti formaşți la Proria, care, 
după moartea dascălului lor, Sf. Grigorie Sinaitul (1280-1346) au 
revenit pe meleagurile natale, pentru a-i împlini testamentul său 
de a duce învățătura primită de la el în toate regiunile locuite de 
creştini »…

«Mânăstirea Bistrița, ctitoria boierilor Craioveşti (1492) ». „În 
pisania din anul 1519 este scrisă data când a fost pictată biserca 
de Dobromir şi echipa sa”. Biserica este dărâmată de cutremurul 
din 1840 şi se cere domnitorului Gh Bibescu, refacerea ei…

«Biserica Adormirea Maicii Domnului (1492) ». Reproducerea 
ei, acum după cutremurul din 1840 se face „după planurile întoc-
mite în 1731 de inginerul austriah Iohann Weiss şi după miniatu-
rile de la sfârşitul secolului XVIII ale lui Dionisie Eclesiarhul, plus 
o copie a unui tablou vechi, făcută în 1830 de fratele Gheorghe” 
(nimeni altul decât celebrul pictor  -numele său monahal n.n). 
Mai scrie V. Milcle că « Forma bisericii, zugrăvită în copia tablou-

lui de fratele Gheorghe, este asemănătoare 
ilustrațiilor ieromonahului Dionisie Eclesiar-
hul » (un alt mare artist caligraf-grafician 
trăitor pe meleagurile vâlcene n.n)

«Schitul Ovidenia sau Intrarea în Biserică 
(1500)  ». A fost ctitorit în Peşteră, într-un 
loc întunecos, „având rol de tainiță”. Aici, 
de-a lungul timpului s-au ascuns moaştele Sf. 
Grigorie Decapolitul şi tezaurele țării…

«Biserica Sfinților Apostoli (1502) ». Zidită 
de Neagoe Basarab la 1502 este distrusă cu 
ocazia războiului dus de Mihnea cel Rău cu 
boierii Craioveşti. Bolnița acestei ctitorii se 
află la Schitul Păpuşa… Urmează 1653 « Schi-
tul Sfinții Arhangheli », 1657 - «Paraclisul Sfân- 
tul Nicolae », 1689 - «Schitul Scăunelul sau 
Peri», 1701 - «Schitul de Supiatră sau 44 
de Izvoare», 1710 - «Schitul Păpuşa», 1846 
- «Ctitoria Bibescu - Ştirbei » - biserica cen-

trală o adevărată catedrală a  luminii cum i-am zis noi (cu oca-
zia aniversării 70 de ani de viață, 2014, ai Părintelui Arhimandrit 
Veniamin Micle), cea de astăzi, bijuterie arhitectonică (arhi- 
tecți: Ioan Schlatter, Iulius Fraywald, Anton Heft-1855) şi de artă 
plastică (pictura Gheorghe Tattarăscu!-1850). Să subliniem că  
această ctitorie apare până în 1860, când la  Viena se constituie 
comisia europeană a monumentelor istorice, şi, care precede 
anul 1875, când Franz Iozef ordonă arta arhitecturală central 
germană în tot restul imperiului…Meletie Răuțu scrie despre cti-
toria Bistriței, în 1908, că « atunci când o vezi în întregime, şi  
oricât de des o vezi, un fior de dumnezeiască admirație te cu-
prinde… », iar noi considerăm că Meletie Răuțu, alături de 
Vartolomeu Stănescu, la începutul secolului XX, alături de 
arhitecții şi cioplitorii italieni se constituie în cele mai reprezen-
tative personalități ale culturii Râmnicului Vâlcii şi împrejuri- 
mile lui. Iată, după 128 de ani de la sfințirea locului, în 1983, 
o altă mare personalitate a culturii vâlcene avea să se alăture 
acestor înaintaşi!... părintele preot, doctor şi profesor, director  
la seminarul din Bucureşti şi episcop vicar la Episcopia Râmnicu-
lui, Veniamin Micle, care a preluat conducerea acestei mânăstiri 
şi a început lucrările de reconstrucție care aveau să ducă la 
aşezarea lăcaşului monahal pe cea mai înaltă treaptă a mona-
hismului româneasc (țintind la crearea în mânăstire a unui mu- 
zeu al tiparului şi la întemeierea învățământului superior teo-
logic!).

*

ARHIM. VENIAMIN MICLE - 80!



După acest capitol de descriere a monumentelor de cult 
din Bistrița Costeştiului, autorul cărții procedează la enumer-
area amănunțită, profesională-tehnica plastică a maeştrilor 
care au contribuit la realizarea artei picturale în aceeaşi ordine 
cronologică, precum apariția monumentelor…Primii sunt pictorii 
anonimi, cei care au pictat ctitoriile dintre 1300 şi 1500 (Ovide-
nia). Tragem concluzia din primele pagini ale acestui capitol că 
noțiunea de « zugrăveală » ar putea fi adoptată pentru brâurile 
ornamentale care împodobesc zonele inferioare ale pereților şi 
are sens general… « Partea inferioară a absidei este zugrăvită cu 
modelul aceleaşi draperii, ornate geometrico-floral, întâlnită şi în 
naos. » (pag. 44) Pictura este specifică desenului şi culorii, şi are 
sens pe detaliu-narațiune istorică religioasă.

Pictorul Dionisie Rusul (c.1491-1495). În demonstrația sa, că, 
celebrul pictor rus ar fi autorul picturii bisericii Bolnița, « Schim-
barea la Față », de la Bistrița, executată între 1491 şi 1495, autorul 
mizează pe lângă considerentele de comparație artistică pe fap-
tul că în această perioadă istoria nu ne dă date asupra activității 
sale (lipsea din arealul rusesc)!...Aflăm în acest subcapitol închi-
nat lui Dionisie Rusul, că Vasile ieromonahul este autorul unor 
fragmente de sculptură a tâmplei din Bolnița…V. Micle compară 
Pantocratorul Bolniței cu diferte alte Pantocratoare-din bisericile 
posibil influențate sau pictate de cei trei corifei ai artei plastice 
ruse: Teofan Grecul, Andrei Rubliov şi Dionisie Rusul…V. Micle 
tratează subiectul, mai ales al operei bistrițene din Bolnița, în 
contextul unor bogate şi profesioniste critici plastice aparținând 
cunoscuților experți: Vasile Drăguț, Carmen Laura Dumitrescu, 
Al. Efremov… în pagini care atestă calitățile de critic plastic, de 
istoric, de savant în ştiința artei religioase, calități excepționale 
care îl fac pe monahul  de la Bistrița cel puțin la 
fel de celebru precum cei enumerați înaintea sa…
Dacă tehnica în ulei sau tempera predomină în 
sec XIV, XV, XVI, după acest ultim secol, va pre-
domina tehnica fresco specifică şcolii de la Hurezi, 
perioadei brâncoveneşti…Pictura din prima 
perioadă, ca tehnică de lucru plăteşte tribut bi-
zantinismului rusesc şi sârbesc, deci şi începutului 
de Renaştere italiană, ne referim aici la Cimabue 
şi Giotto care sunt resimțiți la Biserica Domnească 
din Curtea de Argeş! Şi Rubliov, şi Dionisie cel 
Înțelept (Rusul-supranume care demonstrează 
că a lucrat şi în afara Rusiei) se îndreaptă către 
realismul uman al chipurilor de sfinți în timp ce 
fresca ante şi post brâncovenească măreşte na-
tura simbolică, întăreşte taina, transformă pictura românească 
în fresco întruna dintre cele mai valoroase din lume. Picturi 
precum cele ale călugărilor isihaşti de la Cozia, precum cele din 
pronaosurile bisericilor ctitorite de boieri şi popor, potecaşi, hai-
duci, trubaduri-lăutari, din Oltenia de sub munte, sunt unice în 
lume şi de o prospețime şi modernitate rar întâlnite. Arta plastică 
afirmată în acest fel de opere « vulgatis » este senzațională 
pentru spațiul european şi face din fresca românească din sec 
XVII, XVIII un capitol de mare interes, aproape unic, pentru arta 
picturală universală… « Considerat creație din timpul domniei lui 
Neagoe Basarab (1512-1521), care a însemnat o etapă nouă o 
etapă nouă şi strălucită, în istoria, cultura şi arta Țării Româneşti, 
Al. Efremov afirmă că ne permite să presupunem că pictura din 
paraclisul Bistriței a fost utima manifestare a unei tradiții, care 
în noua conjuctură economică, politică şi culturală nu şi-a mai 
găsit urmaşi ». Afirmând că pictura din Bolnița este o zugrăveală 
ni se pare o lipsă totală de respect pentru limba română (în 
care zugrăveala este folosită pentru văruirea pereților la casa 
românului obişnuit), pentru marii artişti plastici, pictori, mari pic-
tori, care au activat între sec. XIV şi sec. XVIII în țara noastră!... 
« …ansamblul pictural păstrat în interior, provocând multe con-
troverse între specialişti, referitoare, mai ales, la vechimea ei şi 
la zugravul care a realizat-o. » (pag. 67) !! Mulți specialişti au ar-
tribuit pictura din Bolnița, lui Dobromir, Dumitru şi Chirtop, ce-
lebrii şi ei în acei ani, Dobromir fiind din Târgovişte…Micle emite 
ideea chiar, deloc de neluat îăn considerare că Bolnița a fost 
pictată înainte de 1520, înainte de terminarea picturii Bisericii 
mănăstirii-ctitoria banului Barbu-în moda timpului existând şi 
faptul că meşterii trebuiau să dea o probă de lucru înainte de a se 
apuca de lucru! …Demonstrația arhimandritului bistrițean referi-
tor la datarea picturii se bazează pe diferența de poziționare în 
scocietate a banului Barbu: în tabloul votiv el este « jupan Barbu 
» 1491-1495 în timp ce în documente, după 1495, este « mare 
ban » calitate atribuită de Radu cel Mare (1495-1508)… Zeci de 
pagini sunt închinate acestei demonstrații pe ani, asupra datării 

picturii, dar mai ales prin comparații asupra însuşirilor artistice…
Zeci de pagini de reală demonstrație de expert în citirea şi inter-
pretarea documentelor…

«Zugravul Dobromir (1519)», apare în pisania din 1519 
împreună cu Dumitru şi Chirtop la această dată terminând de pic-
tat Biserica Mânăstirii Bistrița ctitorie 
a Craioveştilor ; deşi a dispărut, există 
fragmente la Muzeul Național de Artă 
din altă biserică pictată de Dobromir, 
considerat un mare maestru la vremea 
respectivă, din moment ce Radu de la 
Afumați îl cheamă să picteze în 1526 
biserica Mânăstirii Curtea de Argeş… 
Vasile Drăguț, scrie V. Micle, crede că 
Dobromir nu poate fi autorul picturii 
de la Bolnița… « în registrul inferior 
se păstrează un rând de sfinți cuvioşi, 
cu fețe ascetice, cu trupuri prelungi, 
cortegiul sever amintind de pustnicii 
din pronaosul Coziei » şi mai spune V. 
Drăguț: « Cromatica rece şi surdă, ca 
şi desenul incisiv, cu o mare putere de evocare, conferă acestei 
picturi o măreție aspră, cu un pronunțat caracter monastic. »

«Zugravul Dumitru (1519)» împreună cu Dobromir a pictat 
Biserica Mânăstirii Bistrița pe care au terminat-o în 1519, după 
stricăciunile provocate de Mihnea cel Rău în 1509…

«Zugravul Chirtop (1519)» a lucrat cu « zugravul Dumitru » la 
biserica de la Mânăstirea Bistrița terminată în 1519…

«Ieromonahul Iosif (1710) a lucrat la pridvorul Bolniței în 
1710, după ce în 1700 lucrase la pictarea Schitului 
Sf Apostoli şi la Mânăstirea Surpatele în 1706 : V 
Micle îl numeşte « unul dintre meştrii reprezenta-
tivi ai Şcolii brâncoveneşti de la Mânăstirea Hurezi 
» Acest pridvor construit după 1700 a fost pictat 
de Iosif şi Hranitie.

«Zugravul Hranitie (1710)». În 1702 îl găsim 
în proscomidiarul din biserica Schitului Sfântul 
Ştefan împreună cu Andrei, Istrate-« zugravi ». 
Aparține Şcolii de pictură de la Hurezi. În 1703 
lucrează împreună cu Andrei, Simion, Istrate la 
pictarea bisericii Mânăstirii Polovragi. În 1706-
1707 găsim aceeaşi echipă : Andrei, Iosif, Hrani-
tie şi Ştefan la schitul Surpatele. În 1710 îl găsim 
la pridvorul Bolniței. În 1711 echipa formată din 

Iosif, Hranitie, Teodosie, Ştefan şi Nicolae este numită de dom-
nitorul Constantin Brâncoveanu să repicteze Biserica Mânăstirii 
Govora. Hranitie a avut doi urmaşi: Grigore şi Gheorghe care i-au 
continuat meseria…

«Ieromonahul Teodosie (1712)». 1700, pictează o icoană pe 
lemn, Maica Domnului cu Iisus, care se află în partea dr a cata-
petesmei de la Mânăstirea Ostrov. 1711 pictează un pomelnic pe 
peretele Proscomidiarului Bisericii Mânăstirii Govora. 1712 a lu-
crat la pictarea bisericii schitului Păpuşa împreună cu ierodiaco-
nul Iosif. 1717 Biserica Maicii Domnului - Mânăstirea Sărăcineşti 
este pictată de « zugrafi : Theodosie, Gheorghie, Preda.»

«Ierodiaconul Iosif (1712)». În 1700 pictează biserica Schitu-
lui Sfinții Apostoli de la Mânăstirea Hurezi împreună cu « Ioan 
erodiacon ». În 1712 este alături de ieromonahul Theodosie în 
pisania Schitului Păpuşa.

«Pictorul Gheorghe (1740) ». Două icoane 
împărăteşti - 1740 - pe tâmpla Bisericii Schim-
barea la Față de la Mânăstirea Bistrița: Iisus Hris-
tos şi Maica Domnului. V. Micle îl numeşte « unul 
dintre principalii meşteri de la Hurezi ». În 1706 
este « şef de echipă la Surpatele ». Mai lucrează 
la Polovragi (1703) şi Cozia în 1707.

«Zugravul Efrem (1779)». În 1779 pictează bi-
serica Schitului 44 de Izvoare din Pietreni. 1781-
1782 pictează biserica Schitului Sfinții Arhangheli 
din Peştera Sf. Grigorie Decapolitul.

«Pictorul Ioan Tudor (1788)», în 1750 este 
ucenic la meşterul Danciu Filip la pictarea biseri-
cii Ciorobeşti-Costeşti. Danciu Filip-pitor vâlcean-
care a făcut parte din echipa formată din  popa 
Gheorghe şi fratele său Andrei şi care pictează Biserica Schitu-
lui Pietrari…Ioan Tudor, din Costeşti, era format la Şcoala de la 
Bistrița… A pictat icoana Iisus între Maica Domnului şi Sf. Ioan 
(1774) aflată în pronaosul Bisericii Sf Nicolae a Schitului 44 de 
Izvoare. A lucrat la pridvorul Bisericii Sf Nicolae din Vătăşeşti. În-

tre 1775-1785 lucrează la pridvorul bisericii din Mierleşti. 1775-o 
icoană a Sf. Grigorie Decapolitul-biserica din Ciorobeşti. Din anul 
1775 datează două icoane Sf Nicolae şi Sf Ioan Botezătorul pictate 
pentru iconostasul bisericii Mânăstirii Govora: semnează popa 
Dimitrie şi popa Ioan. 1778-1779 pictează frescele pridvorului 

şi icoanele împărăteşti din tâmpla bi-
sericii Maica Domnului din Mierleşti. 
La Muzeul din Râmnicu Vâlcea  există 
icoana împărătească Sf Constan-
tin şi Ioan Botezătorul datată 1778. 
Icoană, 1779 la biserica Sf Constantin 
şi Elena-Hurezi, reprezentând Maica 
Domnului cu Iisus între Arhanghelii 
Mihail şi Gavriil în stg. tâmplei. 1785-
1798 este numit dascăl de zugravi la 
Bistrița în urma ordinului voievodu-
lui Alexandru Ipsilanti de a forma 
două şcoli de pictură la Căldăruşani 
şi Râmnicu Vâlcea. Mai are patru 
icoane la biserica din Olari-Corveşti-
Horezu. 1788 pictează biserica Schi-

tului Peri împreună cu popa Ioan. 1790 o icoană la Mânăstirea 
Bistrița. 1794-icoană la Mânăstirea Bistrița: « Adormirea Maicii 
Domnulu ». Şi încă o icoană în acelaşi loc, Sf Ioan Botezătorul. 
Acelaşi an, trei icoane: Iisus Hristos, Maica Domnului, Sf Treime 
la Mânăstirea Cozia. Icoană « zugrăvită » în acelaşi an la Biserica 
Sf Mihail şi Sf Nicolaer pe fațada de vest (« Popa Ioan i Tudor i 
Gheorghie ». 1796, icoană pe lemn: Iisus între Maica Domnului şi 
Ioan, la catapeteasmă, dr., Biserica din cartierul Ciorobi, Slătioara. 
1798, Măldăreşti, Biserica Sf Mihail şi Sf Nicolae o inscripție pe 
uşile împărăteşti. Icoană pe lemn, 1800, Buna Vestire, stg. lângă 
catapeteasmă, Biserica Buna Vestire din Iernatic-Bărbăteşti. 
1800, icoană pe lemn, Maica Domnului cu Iisus între Mihail şi 
Gavriil, stg. catapeteasmă, Biserica Adormirea Maicii Domnului-
bolnița din M-stirea Hurezi. Icoană pe lemn, 1800-1810, Sf Nico-
lae între Iisus şi Maica Domnului-biserca din lemn-Poeni, com. 
Bărbăteşti. Icoană pe lemn, 1801, Maica Domnului cu Iisus între 
Mihail şi Gavriil-Biserica Cuvioasa Paraschiva, cartierul Popi-Vai-
deeni, catapeteasmă, stg. 1801, în acelaşi loc, trei icoane: Cu-
vioasa Paraschiva, Intrarea în Biserică, Sf. Gheorghe…

«Monahul Partenie Zoba (1820)» Veniamin Micle îl prezintă pe 
Partenie Zoba ca şef al şcolii de pictură de la Mânăstirea Bistrița, 
începutul sec XIX…1810-1821: Icoană pe lemn-catapeteasmă-
partea dr. a Bisericii Toți Sfinții (patru registre-Soborul Tuturor 
Sfinților) (semnată « Part(enie) ». 1821, Bujoreni, Biserica 
Adormirea Maicii Domnului, o inscripție în naos, vest intrare din 
pronaos… 1819, icoană împărătească, Catedrala episcopală din 
Râmnicu Vâlcea, salvată de la incendiu şi care există în Bolniță…
(« …Partenie monah, Iosif şi Climent, 1819 »). Icoană pe lemn, 
Iisus în jilț între Maica Domnului şi Sf Ioan, se află la Reşedința 
Episcopală. Partenie Zoba a pictat Biserica Mânăstirii Bistrița în 
1820. 1821, icoană pe lemn, Muzeul Mânăstirii Arnota. În 1829 
execută a treia repictare a Bisericii Ovidenia din Peştera Grigo-
rie Decapolitul. 1830, Biserica Sf. Voievozi din Bârzoteni-Horezu, 
lângă catapeteasmă, dr., Icoană pe lemn (Sf Nicolae între Iisus şi 
Maica Domnului). 1831, Icoană pe lemn (Sf Spiridon şi Sf Grigo-
rie)aflată în pronaosul Bisericii Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea.

«Fratele Gheorghe (1830)». O foarte bună, completă, prezen-
tare a acestui pictor (după noi cel mai renumit 
pictor bisericesc din sec. XIX), numit şi Gheron-
tie, născut în 1807 la Bogdăneşti-Vâlcea (lângă 
Râmnicu Vâlcea) şi care uceniceşte la Mânăstirea 
Cozia. în 1830 intră în Mânăstirea Bistrița unde se 
definitivează în arta picturii. 1830, Icoană pe lemn 
Maica Domnului cu Pruncul Iisus între Sf Dimit-
rie şi Gheorghe-nord estul în Paraclisul de lângă 
stăreția Coziei. Tot în 1830, pictează un tablou, pe 
pânză, copie după unul din 1520, reprezentând 
u-l pe banul Barbu, călugărindu-se. tabloul se 
păstrează în Biserica mare a Bistriței…din 1850 
pictată de Tattarăscu! 1831, Icoană pe pânză, Sf 
Treime, aflată la Muzeul Mânăstirii Surpatele. 
1832, M-stirea Polovragi. 1833, Icoana triptic de 
la M-stirea Bistrița-inovație-invenție a timpului 

care se bazează pe iluzia optică a luminii şi unghiului de privire. 
Iată Gherontie, inventator al timpului înaintea lui Petrache Poe-
naru, dar, după el ca artist (P.P fiind autorul cântecului M-a făcut 
mama oltean compus în 1821-opinie personală)…1834, Icoană 
pe lemn (Maica Domnului şi Iisus crucificat)-col. Ion Curechianul. 
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1834, biserca M-stirei Vieroşi, Piteşti, împreună cu Voicu şi Petre. 
1835, icoană pictată pe lemn (Sf Ioan Botezătorul)-Schitul Păpuşa.  
Icoană Sf Ierarh Nicolae, pictată pe lemn, - Schitul Păpuşa.1836, 
Icoană Sf Treime, donată M-stirei Bistrița. 1836, Epitaf pe pânză-
Muzeul Județean Vâlcea. 1838, biserica din Buda a lui Nectarie 
Cozianul împreună cu Voicu şi Petre. 1841, redactează  Caietele 
zugravilor pentru ucenici. (În 1891, episcopul Ghenadie tipăreşte 
un caiet cu titlul: « Iconografia. Arta de a zugrăvi templele şi 
icoanele bisericeşti. » în prefața căruia scrie despre Gherontie. 
1838, se mută la M-stirea Hurezi, unde pictează Cişmeaua. 1839, 
pictează biserica Precistea din Caracăl, pictează icoane pentru 
biserica Schitului Troian şi cea din Bucovățul Nou. 1839, icoană 
pe lemn pentru M-stirea Jgheaburi, Maica Domnului şi Sf Efrem 
Sirul. 1840, Icoană pe lemn, Sf Ioan Botezătorul, Sf.Ioan Gură de 
Aur şi Sf. Nicolae, catapeteasmă, stg., M-stirea Dintr-un Lemn. 
Icoană pe lemn, aceeaşi locație, Naşterea Maicii Domnului, 
catapeteasmă, dr. Aceeaşi locație, catapeteasmă, dr., Iisus între 
Maica Domnului şi Ioan Botezătorul. 1841, altarul Bisericii Buna 
Vestire din Râmnicu Vâlcea, icoană pictură pe lemn, Maica Dom-
nului şi Iisus crucificat. 1846, Icoană pictată pe lemn, Maica Dom-
nului cu Iisus (în registrul superior) şi Sf Dumitru încadrat de Mi-
hail şi Gavriil. Pronaosull Bisericii Toți Sfinții.Acelaşi an, Polovragi, 
Icoană pictură pe lemn: Sf Ierarh Nicolae. 1847, Icoană pe lemn 
Maica Domnului cu Iisus în brațe-pronaos, Biserica Sf. Nicolae a 
Schitului 44 de Izvoare. 1848, Icoană pe lemn, Maica Domnu-
lui cu Iisus, Biserica Buna Vestire Râmnicu Vâlcea. În acelaşi an, 

pictează o icoană pe lemn, Sf Mucenic Procopie şi Sf. Grigorie De-
capolitul, Biserica Gura Suhaşului, Trăistari, Ocnele Mari. 1850, 
este tuns monah la Bucovățul Nou şi primeşte numele Gheron-
tie…  «Sfântul Calinic, episcopul Râmnicului, încredințează mona-
hului Gherontie retuşarea în stil ortodox a icoanelor împărăteşti 
din Catedrala eparhială, pictate în stil occidental de Gheorghe 
Tattarescu (428). Monahul l-a întrecut în multe privințe pe mae-
stru ; deosebirea esențială între ei consta în faptul că primul re-
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aliza icoane, iar al doilea, tablouri (429). » (428: Istoricul Eparhiei 
Râmnicului, p.193. 429: Pr. D. Bălaşa, art. cit., p.74). 1861, două 
icoane, M-stirea Polovragi: Maica Domnului şi Mântuitorul Iisus 
Hristos.

«Schimonahul Paisie (1833) »-caligraf din şcoala bistrițeană 
a lui Partenie. 

«Gheorghe Tattarescu (1850) » Născut la Focşani, 1818 şi 
mort la Bucureşti, 1894. Cel mai talentat din şcoala buzoiană de 
pictori de biserici. 1845 primeşte o bursă anuală (150 galbeni) 
la Roma unde se formează în spiritul academismului italian. « A 
pictat 52 de biserici, fiind considerat cel mai mare pictor religios 
al timpului său (437) (Cătălin Pruteanu, Moştenire: Gheorghe 
Tattarescu a pictat 52 de biserici, jurnalul.ro, 2 martie 2009»).

«Monahul Terentie (1854) »-« ultimul reprezentant al Şcolii 
de pictură de la M-stirea Bistrița. El transcrie Acatistul şi Paracli-
sul Sf.Grigorie…datat la 1854.

O carte excepțională, de ştiință istorică a artelor plastice re-
ligioase, structurată inovativ în două părți: prima, care descrie 
cronologic apariția acelor opere de artă bisericească care fac is-
torie (atestând faptul că opera face artistul şi nu invers, cum se 
întâmplă în această infantilă perioadă contemporană urmaşă a 
gestualului Jackson Pollock) şi, a doua, în care sunt nominalizați 
autorii, tot cronologic, acestor opere de artă bisericească… 

(Petre Cichirdan, Arhim. Veniamin Micle: Pictorii și iconarii 
monumentelor bistrițene, Povestea Vorbii 21, nr 4 (22), decem-
brie 2017)

 Gheorghe PANTELIMON

Pe 4 aprilie 2019 s-au împlinit 70 de 
ani de la crearea Organizației Tra-

tatului Atlanticului de Nord (North Atlantic 
Treaty Organisation), de la semnarea Acor-
dului, în capitala Statelor Unite ale Americii 
– Washington.

   Această alianță militară internațională 
a fost creată pentru a proteja Europa 
Occidentală de o posibilă invazie sovietică, 
ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, în 

Europa. Alianța de apărare încheiată în 1948 între Marea Brita-
nie, Franța, Olanda şi Luxemburg a fost considerată prea slabă 
pentru a se opune unei potențiale agresiuni sovietice, iar în 1949, 
SUA şi Canada au fost de acord să se alăture membrilor europeni 
ai alianței. Totul se petrecea la puțin timp după sfârşitul celui de-
Al Doilea Război Mondial. NATO este cea mai puternică alianță 
politico-militară de pe planeta noastră şi din istoria omenirii, cel 
mai mare sistem de autoapărare colectivă din istorie. Valorile 
fundamentale pe care le promovează sunt libertatea, democrația 
şi statul de drept.

Obiectivele organizației sunt: asigurarea securității comune a 
membrilor ei, prin cooperare şi consultare în domeniul politic, 
militar şi economic, precum şi în domeniul ştiinței, în alte sec-
toare.

În prezent din NATO fac parte 29 de state şi a devenit sin-
gura organizație care poate asigura securitatea membrilor săi. 
Ca răspuns, în anul 1955 s-a înființat Organizația Tratatului de la 
Varşovia (Pactul de la Varşovia), din care făceau parte fostele țări 
socialiste: URSS, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, 
România şi     Ungaria, care s-a autodizolvat în anul 1991, după 
evenimentele din 1989.

Pe 2 aprilie 2019 s-au împlinit 15 ani de la intrarea , în 2004, 
a României în NATO, în spațiul valorilor democratice, care alături 
de aderarea la Uniunea Europeană, în ianuarie 2007, au consti-
tuit două proiecte de țară excepționale, susținute de cvasitotali-
tatea forțelor politice din țară. Acestea au reprezentat momente 
istorice unice, favorabile, în istoria noastră postdecembristă. 
Pentru aderarea la NATO s-au depus eforturi susținute, care au 
durat peste un deceniu. Într-o zonă geografică afectată de crize, 
România s-a impus după 1989 ca un factor de echilibru şi stabili-
tate. La 26 ianuarie 1994 a fost primul stat care a semnat Parte-
neriatul pentru pace al NATO şi a luat parte la exerciții militare 
multinaționale, unele desfăşurate pe teritoriul său, ori a trimis 
trupe de menținere a păcii în zone fierbinți ale lumii, în cadrul 
unor acțiuni coordonate de ONU sau NATO. 29 de militari români 

NATO SUB SPECTRUL UNOR NOI AMENINȚĂRI
şi-au pierdut viața devenind eroi. Pe 10 decembrie 2000, Ion Ili-
escu a fost ales preşedinte al României. La 28 decembrie 2000, 
primul ministru desemnat, Adrian Năstase, a prezentat Parla-
mentului Programul de guvernare, care, printre altele, prevedea 
continuarea şi accelerarea procesului de integrare în Uniunea 
Europeană şi în NATO.

La 21 noiembrie 2002, la Praga, NATO a anunțat decizia de in-
vitare a României pentru negocieri de aderare la Organizație. Pe 
2 aprilie 2004, la Cartierul General al NATO din Bruxelles s-a ridi-
cat Drapelul Național al României, iar această dată a fost stabilită 
prin lege, „Ziua NATO”. În martie 2004, în timpul preşedinției lui 
George Bush, care a avut un rol central, pe peluza Casei Albe din 
Washington, aderarea a devenit definitivă.

Un rol important în acest proces l-a avut şi fostul preşedinte 
Emil Constantinescu. De asemenea, trebuie să menționăm şi 
contribuția Majestății Sale Regele Mihai, care a efectuat, în acest 
scop, un turneu în state europene.

Sfârşitul Războiului Rece a adus spectrul unor noi amenințări. 
În prezent NATO se confruntă cu situații tot mai complexe şi ră- 
mâne în raporturi tensionate cu Moscova, într-un context inter-
național care evocă un nou război rece. De aceea, principala pri-
oritate pentru statele membre este din nou amenințarea rusă, la 
care se adaugă provocările reprezentate de China, de Coreea de 
Nord etc. În acest context NATO analizează creşterea investițiilor 
în capacități mai bune pentru apărarea antiaeriană, drone sau 
noi avioane de luptă. Se vor investi peste 260 de miliarde de dol-
ari într-un proiect de sprijinire a forțelor militare americane din 
Polonia. În acelaşi timp NATO se va implica tot mai mult pentru 
asigurarea securității în regiunea Mării Negre. Securitatea Româ-
niei este un element foarte important. Țara noastră se achită de 
obligațiile ce-i revin, alocând 2% din Produsul Intern Brut pentru 
bugetul de apărare al alianței. Peste 700 de militari români se află 
în teatrele de operații, iar, la începutul lunii aprilie 2019, NATO a 
organizat cel mai mare exercițiu militar naval, multinațional la 
Marea Neagră – „Sea Shield 19”, la care au participat 2200 de 
militari din mai multe state membre ale NATO. Acesta au avut ca 
scop principal să demonstreze puterea aliată din zona de sud-est 
a Europei şi să contribuie la sporirea încrederii României în impli-
carea SUA în asigurarea securității regionale. În această direcție, 
un rol însemnat are scutul antirachetă de la Deveselu. 

Pe lângă amenințările din exterior există şi unele disensiuni 
chiar în interiorul NATO. Articolul 5 al Tratatului de la Washing-
ton, pilonul său de bază, prevede ca în caz de atac asupra unui 
stat membru, toate celelalte să-i vină în ajutor în spiritul princi-
piului „toți pentru unul şi unul pentru toți”. Preşedintele SUA, 
Donald Trump i-a criticat pe aliați, şi şi-a exprimat îndoiala legată 
de relevanța Alianței şi a articolului 5 al Tratatului, în condițiile 

în care, mai ales Germania, înclină spre crearea unei armate 
proprii a Uniunii Europene. Un alt motiv de dispută îl reprezintă 
împărțirea echitabilă a „poverii” între aliați, fiind vorba de fon- 
durile financiare alocate de statele membre pentru buna funcțio- 
nare a alianței. Cu toate acestea, conform declarațiilor, adminis-
trația Trump va rămâne „cel mai mare aliat al Europei”. La sum-
mit-ul aniversar al NATO, care s-a desfăşurat pe 1 aprilie 2019, 
la Washington, Teodor Meleşcanu, şeful diplomației române, a 
avut o întâlnire oficială de lucru cu secretarul de stat american 
Mike Pompeo, pe agendă fiind incluse subiecte precum securi-
tatea regională, cooperarea în domeniul energiei, contribuția 
României la asigurarea securității şi stabilității în regiunea Mării 
Negre, unde Rusia este tot mai prezentă, iar SUA se implică în 
mod concret. Dubla aniversare, 15 ani de la intrarea României în 
NATO şi împlinirea a 70 de ani de la înființarea NATO, evenimente 
cu încărcătură simbolică, cu mare valoare istorică, a fost marcată 
şi în Parlamentul României pe 2 aprilie 2019, într-o şedință 
comună, solemnă, în care s-a adoptat o Declarație solemnă.

Din păcate, momentul aniversar, cu o semnificație specială, 
s-a transformat într-o ciocnire politică dură între preşedintele 
Klaus Iohannis şi liderii coaliției aflată la guvernare, pe fondul 
unei dezbinări fără precedent în interiorul societății româneşti, 
când taberele politice s-au radicalizat. Aceasta în condițiile în care 
există o vulnerabilitate privind siguranța națională a României, 
care trebuie să asigure flancul sud-estic al NATO.   Clasa politică 
actuală ar trebui să-şi propună obiective majore pentru țară, 
spre exemplu, intrarea în spațiul Schengen, în loc să-şi consume 
energiile în conflicte care au de regulă scopuri electorale. 

În ciuda unor opinii controversate, beneficiile apartenenței 
României la NATO sunt incontestabile, alianța fiind principalul 
garant al securității țării şi al progresului. De aceea, țara noastră 
trebuie să rămână un partener loial, de încredere al NATO, al 
partenerului său strategic SUA.

Cunoaştem că, după Al Doilea Război Mondial, între SUA 
şi URSS, precum şi între aliații lor s-a manifestat o ostilitate 
declarată, cunoscută ca Războiul Rece, care a fost purtat în 
plan politic, militar, economic şi propagandistic, evitându-se o 
confruntare militară directă. Războiul Rece care a însemnat o 
perioadă întunecată a istoriei a luat sfârşit, efectiv, după anul 
1991, după prăbuşirea URSS. La 1 iulie 1991, când s-a dizolvat 
Tratatul de la Varşovia, Rusia a semnat la Paris „Carta pentru o 
nouă Europă”, care încheia formal războiul rece şi confruntarea 
Est-Vest. Mulți români şi nu numai se întreabă de ce nu s-a dizol-
vat şi NATO, iar în prezent înarmarea revine în actualitate? De ce 
nu se acționează concret, la nivel planetar, pentru dezarmare, 
pentru instaurarea unui climat de pace, favorabil progresului 
omenirii? Problema rămâne deschisă.



NOTĂ

În ziua de 24 mai 2019 a trecut la cele veșnice doctorul Gheorghe Mămularu din 
Călimănești, a fost înmormântat la Călimănești, născut în 24 aprile 1933 în Călimănești, 

după părerea noastră unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși cetățeni ai acestui minunat 
oraș. Un adevărat fiu al locului, care și-a închinat întreaga viață acestei citadele ale turismului 
românesc, fapt pentru care a și primit în 2018 titlul de Cetățean de Onoare al Călimăneștiului. 
Pe parcursul întregii perioade de existență al publicațiilor Intol Press: Povestea vorbei, Cul-
tura vâlceană, Forum 5-10,  Seniorii, Forum valcean, Dr. Gheorghe Mămularu a fost unul 
dintre cei mai fideli colaboratori. Până în ultima clipă  Dr. Gh Mămularu și-a scris materialele 
în vederea publicării, în ultimii doi ani, părăsindu-l vederea, dictându-le... Redacția Forum 
vâlcean exprimă tuturor vâlcenilor, mai ales călimăniștenilor, tuturor românilor enormul re-
gret pentru trecerea în neființă a acestui mare om!

DR. GHEORGHE MĂMULARU (1933-2019)

Călugărul Căciulă şi Izvorul Căciulata

Acest izvor este cunoscut de multă vreme în țară şi peste hotare. Legenda ne spune că în urmă cu 4 - 5 sute de ani, în zona unde se află izvorul au păscut 
vitele Mănăstirii Cozia. Vitele au fost păzite de cei doi călugări: Ghenadie, poreclit Călugărul Căciulă, deoarece iarna şi vara purta căciulă şi Partenie. 

Într-o zi Ghenadie, Călugărul Căciulă, a observat ca două-trei vite nu se adăpau din apa râului Olt, ci dintr-o baltă mirositoare care se afla în apropierea unui 
izvor. Vitele care se adăpau din această baltă erau bolnave; după câteva săptămâni ele s-au însănătoşit.

Călugărul Căciulă a observat acest lucru şi pentru că avea dureri în zona rinichilor a început sa bea şi el apă din izvor. După câteva săptămâni durerile au 
dispărut. Ghenadie şi-a dat seama că acesta este un izvor tămăduitor şi, împreună cu colegul său Partenie, a făcut în jur un zid din piatră şi cărămidă, i-a pus 
acoperiş din şița şi o țeavă prin care să se scurgă apa. Ghenadie este cel care s-a îngrijit cel mai mult de amenajarea acestui izvor, căruia i s-a spus  izvorul 
Călugarului Căciulă. Miracolul tămăduirii cu apa acestui izvor s-a răspândit la cetațenii din sat şi din împrejurimi. Cei suferinzi veneau  şi beau apă din izvorul 
Călugarului Căciulă. Cu timpul i s-a spus, în loc de izvorul Călugărului Căciulă, Izvorul Căciulata. 

În secolul al XIX - lea au făcut cură cu apa Izvorului Căciulata personalitați din țară şi de peste hotare: ing. Alexandru C. Golescu Albul, unul dintre revoluționarii 
de la 1848, omul politic Mihail Kogălniceanu, Napoleon al III - lea împaratul Franței etc. 

La Expoziția Internatională de la Bruxelles din 1893 Izvorului Căciulata i s-a acordat Marele Premiu şi Medalia de Aur.

Ziua Călimăneştiului

La începutul anului 2005, primarul oraşului Călimaneşti, împreună cu un colectiv format din: Gheorghe Oprica, profesor de istorie, Fenia Driva, consilier 
cultural si consilier local, au hotarât să inființeze ziua Călimăneştiului. Această zi să fie sărbătorită în fiecare an în ziua de 20 mai. De ce s-a ales această zi 

de 20 mai? Explicatia a dat-o istoricul Gheorghe Oprica, care a spus următoarele: « În ziua de 20 mai 1388, în Cancelaria voievodului Mircea cel Mare (cel Bătrân), 
domnitor al Țării Româneşti (23 septembrie 1386-31 ianuarie 1418), a fost emis hrisovul în care se precizează, printre altele „... a voit domnia mea sa ridic o 
mănăstire la Călimăneşti...” Este prima atestare documentară a localității noastre ».   

La început; în primii doi ani, s-au ținut simpozioane în care s-au prezentat lucrări privind importanța hrisovului, precum şi activitatea marelui voievod Mircea 
cel Mare. În anii următori, alături de simpozioane, s-au adaugat şi manifestări artistice, cântece şi jocuri populare precum şi lansări de cărți.

Anul acesta, la 20 mai 2018, se împlinesc 630 de ani de atestare documentară a localității noastre. 

Ion Luca Caragiale la Călimăneşti 

Către sfârşitul secolului al XIX - lea, I.L. Caragiale a fost numit revizor şcolar în județul Valcea. A poposit şi la Călimăneşti unde 
a stat câteva zile. Într-o zi l-a întâlnit pe Gheorghe Zamfirache, notar la Primăria comunei Călimăneşti. Notarul l-a invitat 

pe I.L.Caragiale „la o țuică” la cârciuma lui Costică Zamfirache frate cu notarul. În timpul discuției, la un moment dat, I.L.Caragiale 
i-a spus lui Gheorghe Zamfirache : „ Domnule notar, am observat că în comuna dumaneavoastră sunt multe persoane care poartă 
numele de Zamfirache; chiar şi dumneata porți numele de Zamfirache... Ce-ar fi domnule notar, dacă ți-ai schimba numele din Zam-
firache în Zamfirescu? Astfel te-ai putea distinge de celelalte persoane cu numele de Zamfirache”. 

Notarul cazu pe gânduri; i-a plăcut propunerea revizorului şcolar şi a acceptat-o.
Peste două zile cei doi, revizorul şcolar şi notarul, s-au întâlnit din nou „la o țuică”, tot în cârciuma lui Costică Zamfirache. De 

data aceasta notarul foarte bucuros , îi spune revizorului şcolar: „ Domnule Caragiale vă anunț că de azi mă numesc Gheorghe Zam-
firescu; ieri am intocmit formele notariale de schimbare a numelui din Zamfirache în Zamfirescu”.

Notarul a avut trei băieți: Ion, Nae ( Nicolae ) şi Costică (Constantin). Acesta din urmă, Costică, a fost tatăl actorilor Raluca şi 
Florin Zamfirescu.

S-PC, 2004, Iisus răstignit,  lemn 
de nuc-patinat, 100 cm

Dr. Gh Mamularu,
 mereu tânăr....

2010, Călimănești-Ostrov-Simpozion Neagoe Basarab

Constantin GEANTĂ

Născut la 24 aprilie 1933 în orașul Călimănești, județul Vâlcea a fost 
unicul fiu al familiei Gheorghe și Ioana (născută Stârcu). Între anii 

1940 - 1945 a urmat școala primară din orașul natal, iar perioada 1945 - 1948 
Gimnaziul Unic din Călimănești. În perioada 1948 -1852 a urmat cursurile Li-
ceului Teoretic de Băieți (fost Alexandru Lahovari) din Râmnicu Vâlcea. După 
susținerea examenului de  bacalaureat în primăvara anului 1952 și a  concursu-
lui de admitere în vara aceluiași an, în perioada 1952 - 1958 a urmat cursurile 
Facultății de Medicină Generală din Cluj.

După absolvirea facultății a fost angajat ca medic stagiar la Băile Govora, 
unde a lucrat între  15 octombrie 1958  și 15 ianuarie 1959. Transferat în interes de serviciu în 
stațiunea balneară Călimănești - Căciulată, a lucrat aici până la 1 iunie 1997, când a fost pensionat .

După ce  în perioada 1958 -1960 a fost medic stagiar, în anul 1960 a susținut concursul de medic 
secundar și și-a ales ca specialitate balneologia. În luna noiembrie 1963 a susținut examenul de 
medic specialist, iar în sesiunea din decembrie 1977 a promovat concursul de medic primar. 
S-a căsătorit cu  dr. Pansela născută Bucur În anul 1964.  Din această căsătorie a rezultat un băiat 
George, care a urmat și el facultatea de  medicină pe care a absolvit-o în 1990. 

Între anii 1962 și 1983 a îndeplinit următoarele funcții de conducere: medic inspector la Secția 

GHEORGHE MĂMULARU „IN MEMORIAM”
Sanitară și Prevederi Sociale a Sfatului Popular al Regiunii Argeș (1 decembrie 1962 - 15 aprilie 
1963), director medical al stațiunii Călimănești Căciulata (15 aprilie 1963 - 15 august 1983),  medic 
șef  coordonator al orașului Călimănești în perioada 29 aprilie 1980 - 15 august 1983. În perioada 
1963 - 1970 a fost profesor la Școala Tehnică Sanitară din Râmnicu Vâlcea și a predat balneofiziote-
rapia. După 22 decembrie 1989 a îndeplinit funcția de președinte al C.P.U.N. al orașului Călimănești 
și membru al C .P.U.N. al județului Vâlcea. În perioada 1992 - 2000 a fost membru al Consiliului Lo-
cal al orașului Călimănești. Având funcția de conducere medicală în stațiunea balneară  Călimănești 
- Căciulata a contribuit în mare măsură la organizarea, dezvoltarea și promovarea acesteia pe plan 
național și internațional. De asemenea s-a ocupat de pregătirea profesională a cadrelor medico 
- sanitare, precum și de antrenarea lor  în activitatea  de cercetare și de efectuare a unor lucrări   
științifice, privind acțiunea  terapeutică a apelor minerale. 

La sanatoriul de copii  cu sechele  după hepatita epidemică (7-14 ani) din Căciulata, a organizat 
începând cu anul 1964 Școala Sanatorială și a dezvoltat baza de tratament. Sanatoriul de Silicoză a 
fost mutat într-o clădire mai bună, în Căciulata și a organizat o bază proprie de tratament fiziotera-
peutic. A introdus  împreună  cu dr. Lidia Taloș, aerosolii cu gerovital  la silicotcii (premieră pe țară), 
a contribuit la înființarea  și organizarea la Călimănești, la 1 aprilie 1974 a Clinicii de Balneologie. La 
1 aprilie 1975 a înființat și organizat Secția Clinică a Institutului Național de geriatrie și Gerontologie 
la Căciulata. În perioada 1962-1983 a fost preocupat de amenajarea  vechilor izvoare minerale și de 
forarea altor surse la Căciulata, la Cozia  și la Călimănești. (Continuare în pag. 10)
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Pe 9 mai 2019, de Ziua Europei, la Sibiu 
a avut loc Summitul informal al Con-

siliului European, în condițiile în care România 
deține timp de şase luni (ianuarie-iunie 2019), 
Preşedinția rotativă a Consiliului Uniunii Euro-
pene. Este un eveniment care va rămâne în-
scris în istoria Uniunii Europene, cu importanță 
deosebită pentru Europa, pentru România şi 
pentru români. Putem afirma că România con-
duce timp de o jumătate de an destinele UE, iar 
pe 9 mai s-a dat ora exactă pentru Europa de la 
Sibiu, oraşul care are o istorie unică în Europa 
Centrală şi de Est. A fost atestat documentar în 
anul 1191, cu numele Cibinum, fiind situat pe 
râul Cibin. În 1224, localitatea era sediul unui 
comitat, iar în 1302 este amintită ca reşedință 
de scaun. În  Evul Mediu a fost un important 
centru comercial, iar în secolul al XVIII-lea, 
reşedința guvernatorilor şi capitala Voievoda-
tului Transilvania. În 2007, la decizia Consili-
ului Miniştrilor Culturii din UE a fost desemnat 
Capitală culturală europeană, în tandem cu 
oraşul Luxemburg.

Pe 9 mai 2019, Sibiul a devenit pentru o zi 
capitala şi centrul politic al Europei. Lucrările 
summitului s-au desfăşurat la Primăria Sibiu, 
iar punctul zero al reuniunii  a fost Piața Mare 
a municipiului. Au participat 27 de lideri euro-
peni importanți, personalități marcante, şefi de 
stat şi de guvern, 400 de oficiali de rang înalt, 
peste 900 de ziarişti, 100 de traducători etc. Au 
fost prezenți Donald Tusk, preşedintele Consili-
ului European, structură care stabileşte marile 
politici europene şi a organizat această reuni-
une, Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene, Antonio Tajani, preşedintele Parla-
mentului European, cancelarul german Angela 
Merkel, preşedintele Franței Emmanuel Ma-
cron etc. A lipsit reprezentantul Marii Britanii, 
țară aflată într-un proces de ieşire din Uniune, 
care este în impas şi provoacă haos. Liderii eu-
ropeni au fost primiți cu aplauze şi înconjurați 
cu multă căldură de români, de locuitorii Sibi-
ului, şi au fost încântați de ospitalitatea de care 
s-au bucurat.. 

 În ansamblu, summitul a fost considerat un 
eveniment istoric, de amploare, esențial pentru 
prezentul, dar mai ales pentru viitorul UE, care a 
constituit principalul subiect de discuții. Întruni-
rea s-a desfăşurat într-un climat internațional 

SUMMITUL DE LA SIBIU - UN EVENIMENT
CARE VA RĂMÂNE ÎN ISTORIA UE

tensionat, în condițiile în care preşedintele 
SUA, Donald Trump a anunțat majorarea de la 
10% la 25% a taxelor pentru bunuri chinezeşti în 
valoare de 200 de miliarde de dolari, iar această 
suprataxare va fi introdusă şi pentru economi-
ile din Uniunea Europeană. Este începutul unui 
război comercial între SUA şi China.    De aseme-
nea a avut loc în plină campanie electorală 
pentru alegerile europarlamentare, când spir-
itele erau încinse la maximum. S-a afirmat că 
UE nu este în criză, dar Europa trece printr-o 
perioadă complicată, delicată, generată şi de 
Brexit. UE se confruntă cu multe contradicții, cu 
mari provocări, cum sunt ritmul de dezvoltare 
inegală din punct de vedere economic, care 
are consecințe negative de ordin social, mai 
ales pentru populația din fostele țări socialiste 
- o parte trăind în sărăcie, şomajul, asigurarea 

securității în condițiile unor noi amenințări, 
migrația, terorismul, schimbările climatice, 
îmbătrânirea demografică şi revine tot mai des 
întrebarea dacă UE mai are statutul de actor 
global. De asemenea se prefigurează o ascensi-
une a formațiunilor eurosceptice şi de extremă 
dreapta. În România există pericolul ca războiul 
politic intern sau războiul româno-român, care 
s-a radicalizat, să ia amploare şi să distrugă țara.  
Îmi amintesc ce spunea Mihai Eminescu, un ge-
niu al poeziei: „De aproape două mii de ani se 
predică să ne iubim, iar noi ne sfâşiem”. Chiar în 
ziua desfăşurării summitului s-au organizat trei 
proteste, unul pe probleme privind schimbările 
climatice, care se produc la scară planetară, 
generează fenomene meteorologice extreme 

şi se soldează cu mari pierderi de bunuri ma-
teriale şi de vieți omeneşti, organizat de zeci de 
ecologişti din toată Europa. Altul a vizat o ches-
tiune deosebit de sensibilă, unirea Republicii 
Moldova cu România, care nu se poate realiza 
fără consimțământul UE, la care s-a adăugat cel 
referitor la drepturile omului în UE.

Aceste subiecte au stat în atenția liderilor 
europeni care au realizat un schimb de opi-
nii cu privire la provocările actuale cu care se 
confruntă UE şi la prioritățile acțiunii la nivel eu-
ropean în anii următori. Îmbucurător este fap-
tul că s-au abordat şi probleme ale schimbărilor 
climatice, ca urmare a încălzirii globale, în spiri-
tul Raportului îngrijorător elaborat recent de 
ONU. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a 
dat asigurări că pentru lupta împotriva efec-
telor negative ale schimbărilor climatice se va 

aloca anual 25%  din bugetul UE.    Măsura este 
lăudabilă, fiindcă nu există viitor fără o climă 
favorabilă. Declarația solemnă adoptată la Sibiu 
conține 10 angajamente importante, asumate, 
pentru viitorul Europei, urmând ca summitul 
din luna iunie 2019 să adopte prioritățile stra-
tegice ale UE, pentru următorii 5 ani. Printre 
altele acestea se referă la respectarea domniei 
legii şi a democrației, solidaritatea şi unitatea în 
luarea deciziilor, impozitatrea echitabilă la nivel 
european etc. şi constituie un reper important 
în istoria UE. Declarația are meritul că dă o notă 
de optimism cetățenilor europeni. 

S-au desprins două concluzii esențiale: 
România exercită, cu succes, Preşedinția Con-
siliului Uniunii Europene şi este capabilă să 

organizeze, cu destoinicie, asemenea reuniuni 
la nivel european. Într-adevăr a fost un succes 
organizatoric major, iar în urma acestei reuşite 
credibilitatea României creşte şi ne bucurăm că 
țara nostră este recunoscută în UE şi contează 
în Europa. Analiştii, ziariştii, oamenii politici 
şi cetățenii au opinii diferite, unele contradic-
torii, mai ales când întrebarea fundamentală 
se referă la eficiența întâlnirii, la beneficiile 
românilor.    Aprecierile sunt divergente, de la 
„un summit crucial, al unității”, la „pierdere 
de timp”. Nu s-a transmis, în mod ferm, că s-a 
abandonat conceptul Europa cu două viteze de 
dezvoltare. Mulți se aşteptau să se renunțe la 
Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), 
un abuz al Uniunii Europene, care s-a prelungit, 
în mod exagerat, pentru România.

Critici vehemente a stârnit declarația pre-
mierului olandez Mark Rutte, conform căreia, 
Olanda, de altfel un oponent tradițional, nu 
susține intrarea României în spațiul Schengen, 
iar țara nostră nu merge într-o direcție corectă,  
dar nu am asistat la o poziție vehementă îm-
potriva acestei afirmații. Era necesară o ripostă 
fermă, fiindcă liderul olandez a manifestat os-
tilitate şi aroganță față de România. Ulterior, 
ambasadorul țării noastre în Germania, Emil 
Hurezeanu a transmis informația conform 
căreia accesul în Schengen va avea loc la summ-
itul UE din luna iunie a.c., iar decizia se va referi 
la aeroporturi. Şi preşedintele Klaus Iohannis a 
dat asigurări că peste puțin timp vom intra în 
spațiul Schengen şi vom scăpa de MCV. 

Mulți opinează că întrunirea trebuia să aibă 
loc la Bucureşti, în capitala țării. De aseme-
nea se consideră că summitul a avut tentă 
de campanie electorală pentru preşedintele 
Klaus Iohannis şi pentru partidul care-l susține 
în alegerile prezidențiale, care vor avea loc la 
sfârşitul acestui an. Chiar dacă reuniunea nu 
a fost semnificativă pentru UE, din punct de 
vedere al deciziei politice, 9 mai a fost o zi 
specială, importantă pentru români, care au 
demonstrat că sunt proeuropeni şi îşi pun mari 
speranțe în alianță. Totodată, liderii europeni 
au dat asigurări că vom continua împreună 
proiectul european, iar cetățenii trebuie să 
manifeste încredere în forța UE, care lucrează 
în beneficiul lor.

Gh PANTELIMON

Gheorghe RĂDUCAN
 

Cozia, loc de-nchinăciune, de rugăciune 
a fost și va fi un loc binecuvântat de Dum- 

nezeu încă de când voievodul Mircea a dat po-
runcă să se construiască un locaș de sfințenie 
în „Nucet”. Ca mulți alții de-a lungul anilor, 
dar și azi, și eu am fost lovit de biciul groaznic 
al necazului. În cruntă suferință, umil, intram 
pe poarta sfintei mânăstiri. Necazul meu nu 
dorea să intre. Ședea la poartă și mă aștepta.

Aici în sfântul locaș făceam rugăciuni și mărturisiri Domnului. 
Mă linișteam! Uneori zăbăveam mai mult în fața altarului, alteori 
mai puțin. Din necazul lăsat la poartă… mai răspândea vântul, 
dar…. unul mic tot mai rămânea și la ieșire țâștea-n spiarea-mi 
îngreunată.

N-aș putea spune când și cum l-am cunoscut pe părintele 
streț, Vartolomeu Androni. Problema este că ne-am cunoscut 
destul de bine, ne-am apropiat sufletește, dovadă fiind și faptul 
că sărbătorirea celor șaizeci de ani de viață ai mei să aibă loc la 
Mânăstirea Cozia. De data aceasta nu numai Cozia mă atrăgea ci 
și părintele stareț pentru vorbele sale pline de… „agheasmă”…

Devenise părintele meu spiritual și nu odată cele ce-mi spu-
nea îmi ușura durerile. Fie când mergeam la serviciu, fie când 
mă-ntorcem opream la mânăstirea Cozia. Simțeam o chemare. 
Într-o lucrare chiar am scris: Cozia este Casa mea! Într-o zi, ven-
ind de la serviciu din Munții Lotrului, conform ritualului, am 
intrat „la datorie”. Cunoscând cam pe toți slușbașii mânăstirii, 
am întrebat ce mai face părintele stareț;  Am văzut o… muțenie 
totală pe chipurile lor, iar părintele Iulian mi-a spus:

- A orbit, domnule Răducan! Lacrimi mi-au țâșnit din ochi! 
Nu se poate! Nu se poate! Îmi venea să strig să trezesc sfinții de 
pe pereți.

- Domnule Răducan, dați-i un telefon! Pe dumneavoastră vă 
primește. Noi nu l-am vazut niciunul în starea de acum. Este ac-
olo părintele….. Numai el îl îngrijește… Mi-am luat inima-n dinți 
și am sunat. Mi-a răspuns părintele care-l îngrijea. A aflat cine 
sună și i-a spus să urc, dar pe intrarea dinspre muzeu, cealaltă 
fiind închisă.

Eram sus pe coridor și deja plângeam adânc rău de tot. Nu se 
poate! Nu se poate…. Repetam parcă necontrolat.

Am intrat în biroul domniei sale, dumnealui fiind în poziția cu 
fața spre mânăstire.

- Nu mai plânge, domnule Răducan, că tot mor. Mă căuta cu 

COZIA, LOC DE-NCHINĂCIUNE…
mâinile să mă îmbrățișeze. Plângeam în hohote. Și domnia sa 
plângea.

Oricând, în orice moment d-lui tot găsea ceva hazliu să spună, 
la fel și acum, în această situație, numai că nu era de glumă cu 
plânsul meu.

A mai trecut timp, a făcut tratamente și vederea a început 
să-i apară. Nu ca înainte, dar câte un pic tot îl mai ajuta. Și în 
această situație, stare, era un nestatornic în a dirija trebuirile 
mânăstirii. Nu-și acorda absolut nimic pentru propria-i persoană. 
Alții-i purtau de grijă pentru masă, ori medicamente… Totul la 
domnia sa era grija pentru ceea ce ne-a lăsat Mircea cel Bătrân.

De nenumărate ori stăteam de vorbă fie în biroul domniei 
sale, fie în curtea mânăstirii, ori pe teritoriul de peste stradă al 
lăcașului de cult.

O vorbă de-a domniei sale m-a cutremurat.
- „Domnule Răducan, îmi pare rău că mi-a luat Domnul ochii 

și n-am terminat ce trebuia să citesc!” La fel, o durere mare m-a 
cuprins.

   Părintele stareț dr. Vartolomeu Androni, exarh al mănăstirilor 
din Arhiepiscopia Râmnicului, a redeschis și a „înviat” opt dintre 
mănăstirile din ținutul Olteniei de sub munte. Tot respectul și 
dragostea pentru un asemenea om!



Dan Bobab:  - Bună ziua stimați telespectatori, Hristos a în-
viat, Dan Boban vă salută și vă propune în această săptămână, 
în cadrul emisiunii „Interesul general”,  în care nu facem politică, 
ca subtitlu: „Despre noi oamenii”, care suntem făcuți cum zicea 
Dumnezeu din carne și oase, și cum zicea Isus Mântuitorul, din car- 
ne și sânge, pâine și vin, în plus, având și un suflet... Nu știu, dacă 
cineva se mai gândește la noi, la oamenii aceștia care au și suflet, 
căci dacă suntem compuși din carne și oase, și apă în proporție de 
74%, nu știu cât loc mai rămâne pentru suflet...dar vedem atâția 
oameni care suferă din cauza nemulțumirilor din suflet, deci, se 
pare, sufletul este destul de mare din moment ce încape în el 
atâta suferință...atâta sufeință în acest veac, în acest an, încât 
mă întreb pentru ce atâtea picanterii ale unei vremi pe care, nici 
Dumnezeu, nici noi oamenii, nimeni! nu le mai înțelege: ...plouă, 
nu plouă, este zăpadă de doi metri pe Transfagărășan; bate vân-
tul, se anunță încă zece zile de vijelii și tornade; plantele se usucă, 
mai apare câte o frunză pe ici colo, pământul este bulversat și el, 
suferă și iar suferă, la prânz căldură de vară, seara frig. ...Dom-
nule Cichirdan mă bucur că sunteți din nou alături de mine, ca 
de obicei, atunci când vă cer ajutorul îmi 
ziceți da, nu ziceți niciodată nu, bine ați 
venit la emisiunea „Interesul general”. 

Petre Cichirdan:  - Bine v-am găsit 
și țin de la început să-l salut pe Simon 
Peter nepotul  meu de la Cluj, acum vâl-
cean, care s-a așezat în mod sigur în fața 
televizorului și ne urmărește. Apropo, 
despre ce spuneați, am sădit acum trei 
săptămâni zece puieți: doi cireși, doi 
pruni, un măr, un liliac, două vițe de 
vie, doi duzi și sunt fericit că s-au prins 
toți, exceptând un cireș, care nu mi s-a 
prins. Îmi pare rău că nu știu care cireș 
nu mi s-a prins, că am pus un cireș roșu 
și unul alb și nu am scris pe fiecare din 
ei... Sunt fericit dragă Dan că am reușit să pun doi duzi. De câțiva 
ani mă lupt să pun niște duzi, căci, lucru rău, au dispărut duzii 
din peisajul nostru, unul dintre arborii copilăriei. Amândoi au dat 
frunză și se dezvoltă foarte bine. Probabil se consideră că dudul 
este un pom agresiv, produce mizerie și nimeni nu-l mai cultivă 
în spațiul public, păcat că și gospodarii gândesc la fel; vor vile, 
case luxoase, și nu vor mizerie în curte...ne îndreptăm cu pași 
repezi către civilizația vest europeană care exclude gospodăria 
particulară, micul producător, hamacul și șezlongul fiind cele mai 
căutate accesorii de mobilă...Nu ne trebuie rațe, nu vrem viermi 
de mătase, vă aduceți aminte, acum două mii de ani aveam un 
drum internațional al...mătăsii!

D.B.  - Scuză-mă Petre că te întrerup, mai ții minte când eram 
copii, când, cei care au o vârstă apropiată de a noastră știu, erau 
nenumărați duzi în curțile oamenilor și în afara lor, și noi culege-
am frunze de dud ca să hrănim viermii de mătase pe la țară; erau 
culturi de viermi de mătase care pentru a se dezvolta și a face 
gogoașe (coconi) din care se scoteau firele de mătase naturală, 
viermi care trebuiau hrăniți cu frunze de dud. Se făcea un pat 
cu frunze de dud și noi mergeam de la școală, de la ore, eram 
obligați, muncă patriotică, dar era o plăcere, să culegem frunze 
de dud. Și la școală, îmi amintesc că erau niște paturi din sche-
lete de lemn foarte mari și acolo era cultura de viermi de matase 
unde puneam frunzele de dud. Îmi amintesc că eram la Piatra Olt 
pe vremea aceea.

P.C.  - Creșterea viermilor de mătase era parte dintr-o pro-
ducție specială a școlii. Asta făcea parte, această producție, din 
celebra școală a lui Spiru Haret, de la începutul secolului, Școala 
Nr. 2-Cetățuie. Comuniștii, după ce au venit și s-au instalat bine, 
după 1947, au preluat din școala lui Haret acest tip de producție 
și au aplicat-o, iată, mai departe. S-ar putea să fi fost și înainte, 
în perioada interbelică, spre anii ‘40, dar nu am cunoștiință; pe 
asta însă o știu, și, culmea, este, că haretiștii care se reclamă din 
Școala Haretiană, acum profesori de 80, 90 de ani vorbesc de 
haretism doar de la anii 1907, 1908, când a fost el și ministru, dar 
nu vorbesc de haretienii din școala comunistă, una care a fost 
identică cu cea de la început de până la primul război mondial. 
La noi, la Școala Nr. 2, celebra Cetățuie, deci școală construită 
de celebrul Copetti, școală foarte frumoasă, modernă, care în 
curte avea casele vechi ale fostului mare director, Vișan, când 
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încă îi mai trăia și soția, el a cedat o parte din case, câteva ca-
mere, unde noi elevii aduceam frunze de dud pentru viermii de 
mătase care erau în număr de sute de mii. O adevărată producție 
de „gogoașe” cum le spui... Dar mai trebuia să mergem să sădim 
și pomi, trebuia să mergem să facem două trei răzoare de di-
verse culturi, întreaga perioadă a anului școlar era una activă-
prin muncă! În plus în recreații trebuia să dansăm, ne pregăteam 
pentru concursurile de dansuri populare. Un concurs de dans-
uri, de atunci, a rămas celebru pentru mine, că, trecând imedi-
at de la piesa de teatru în care jucam, „Împărăția semnelor de 
punctuație”, la dansuri, nu mi-am legat bine brâul și mi-au căzut 
pantalonii în timpul spectacolului. Împrumutasem pantalonii de 
la un coleg, Florin Iovan, erau mai mari, și, în timpul dansului 
s-a întâmplat nenorocirea. Vezi, tu, nu există diferențe la talente, 
când îl ai pe unul, le ai pe toate. Jucam teatru și imediat intram 
la dansuri. Am luat locul doi la dansuri și locul întâi la teatru. 
Un teatru despre care și acum am primit telefoane și cineva de 
la Arad se interesa unde poate găsi documentația de la această 
piesă. Învățătorul nostru, Constantin Iliescu, cred, era un geniu, 

ne punea să facem noi, tot: regia, costumele, scenografia, tot... 
și pot să vă spun că din mâna lui au ieșit niște elevi foarte buni. 
De asemenea, până în clasa a IV-a nu ni se dădeau teme acasă. 
Făceam totul la școală. Eram încă în Europa centrală și de vest...

D.B.  - Vreau să adaug, știu bine, că și atunci, mai ales, se re-
spectau regulile de protecția muncii!...aveam scărițe pe care ne 
urcam ca să culegem frunze și eram instruiți cum să nu cădem. 
Și, încă un lucru, care trebuie remercat, cine tăia un dud făcea 
pușcărie! Eram educați să protejăm mediu și natura.

P.C.  – Ai dreptate, eram foarte legați de natură și de muncă. 
Eu, de exemplu, în 1982 mi-am cumpărat un apartament aici 
lângă pădure numai pentru a fi aproape de natura în care am 
copilărit, și pentru a crește copiii în mijlocul naturii, cu toate că 
m-a costat o mulțime de bani. E de remarcat, comuniștii au făcut 
revoluție în România în ceea ce privește ecologia. Spun asta chiar 
dacă se supără cineva pe mine. Dacă în toate țările dezvoltate 
necomuniste au dispărut astfel de pomi, asta, constatând singur 
când am fost în centrul și vestul Europei, unde nu mai vezi astfel 
de pomi pe marginea șoselelor, și nici în curte, pomi fructiferi, în 
România nu numai că au rămas în continuare, dar s-au și dezvol-
tat; desigur, până la Revoluția din 1989...

D.B.  - Ce înseamnă stimați telespectatori sa te mânjești cu 
dude roșii pe gură, și când vii acasă părinții să-ți zică: - Ce-ai făcut 
măi copile, ai mâncat dude din nou!...Dar ce bune erau, și ce 
gust, ce plăcere pentru noi copiii din cartier!... - O să te rog să 
mă inviți și pe mine la tine, să mănânc o dudă, când pomii vor da 
rod. ...Eram oameni și atunci! mai sunt oameni acum? și mai sunt 
oameni acum care să facă diferență între tinerețe și copilărie? 
sau ne-am schimbat, exagerat, nu mai avem în noi visul și reali-
tatea, simultan? Sunt acum copiii ca parte din această natură sau 
avem niște copii care nu își mai trăiesc copilăria! nu mai știu ce 
este frunza de dud sau nu mai știu să cânte din frunză sau solz de 
pește?...Ce zici, Petre?

P. C. – Noi, acum, încă, nu suntem în pericolul acesta; noi 
avem un mare noroc, am făcut sacrificii colosale generația 
noastră cu mult înainte, ca să păstrăm această legătură cu 
tradiția în toate domeniile. Vreau să spun un lucru pe care nu 
știu câți oameni l-ar fi făcut; când am cumpărat apartamentul, 
în 1982, l-am luat numai pentru pădure. Și într-adevăr copii mei 
au crescut jucându-se pe Capela, pe dealurile numite Furnicari în 

interbelic, și care se întind în dreapta Capelei, vestul Râmnicului 
cu acces dinspre Daniil Ionescu. Și am rămas cu această placere 
de a fi legati de natură și de a proteja natura. E sigur că nimeni 
nu ne va schimba această plăcere. Acum, Europa a intrat într-o 
criză în care cine a apucat cu piciorul, cu mâna, cu capul, cu ce 
vrei dumneata, criza din centrul și vestul Europei, să ajungă să nu 
cadă în prăpastia marii civilizații, e salvat. Cine a apucat să cadă, 
la revedere. Noi suntem o țară, așa am avut norocul, să nu cădem 
în pericolul acesta…al marii civilizații, care, vedem ce ravagii a 
făcut în Vest…să nu ai tu nimic natural pe stradă și în casă!?. E 
hei hei și Eminescu scria: „Eu îmi apăr sărăcia și neamul”…Da, 
chiar asta este soluția păstrării naturalității! Vreau să spun că 
fac parte dintre aceia care am criticat vehement treaba asta. La 
un moment, după ‘90, spuneam „domnule suntem singura țară 
care avem jumătate populația la țară”. Nu există nici o națiune 
cu 50% populație la țară, națiunea noastră este singura. Mai ales 
la noi s-au cam amestecat căci și cei de la oraș, mare parte, sunt 
tot de la țară! Cea ce mă intrigă și bineânțeles deschid discuția, 
că vorbim despre oameni, să se termine cu rușinea asta! mă uit 

pe bulevardul Tudor Vladimirescu, este o 
splendoare ce au făcut cu florile, cu iarba, 
dar la mine în cartier, cel mai frumos cart-
ier din Europa de est, vechiul „Versail”, au 
pus lăzi cu flori cu panseluțe, au pus pe trei 
sferturi din trotuar în jurul copacilor, deși 
aveau aerisire prin grilajul de beton în care 
era iarbă! E o rușine, la fiecare ploaie sare 
pământul și face praf, nisip, mizerie. Nu se 
poate pune lăzi cu floricele în orașe, hai să 
fim serioși. Uite, pe Tudor Vladimirescu este 
extraordinar, aici folosești știința, știi unde e 
gazonul, unde e floarea, ca să nu existe con-
tact la vânt și ploaie cu nisipul… 

D. B.  -  Domnule Cichirdan, oamenii, 
aceștia din 2019, mai contează pentru cine-

va? Trebuie să țineți seamă că nu facem politică...mai contează 
ei sau sunt numai așa, ca o perdea de panseluțe, după care se as-
cunde altceva, altceva decât interesepe oamenilor care formează 
comunitatea? 

P. C.  -  Aceasta este o întrebare grea de tot. Din anul 2000 se 
întâmplă catastrofa asta; bunicii noștri vorbeau de sfârșitul lumii 
care ar veni în anul 2000; dar din anul 2000 se întâmplă ceva în 
societatea românească, invers, decât am spus în prima parte a 
emisiunii, când am vorbit despre conservatorism prin respectar-
ea legilor de dezvoltare naturale, păstrând tradițiile, lucru care se 
realizează foarte greu și care se opune devorării timpului, acest 
balaur neiertător... Brâncuși, în tot crezul lui artistic, toată filo-
zofia lui, are un îndemn permanent către tineri și către creatori, 
către artiști, să fie atenți la lucrurile naturale ale vieții, să respecte 
naturalitatea! Adică să le păstreze, să le conserve, să le dezvolte 
sub forma-legea, cum spunea el, „naturalității”. Ce se întâmplă 
la noi după 2000, și mai ales după ce politicul policolor (dar 
vezi, în postbelic-comunism-partidul era unul singur-deci, doar 
o singură gură de hrănit, artificial!) a pătruns în toată sfera de 
activități a țării este fără precedent!...a dispărut complet această 
categorie de „om”, înlocuită fiind de „corectul politic”, de „in-
teresul general” (desigur fără nici o aluzie) de „comunitate”, s-a 
înlocuit singularul cu pluralul pentru escamotarea realului, singura 
realitate, omul și familia sa, casa sa... Un om al nimănui care ori-
când puate lua locul găinii sau al porcului!... Se duc aceste politici 
pentru alți oameni, care, probabil, vor urma, care vor veni sau 
ceva de genul acesta...Fantastic! cu acest viitor trăim, noi doi, de 
șaizeci și opt de ani! O să... vedem noi...și acum vedem ce e cu Oltul, 
ce este cu podul acesta peste Olt spre Curtea de Argeș, ce este cu 
Motelul de pe Capela unde clocăie șobolanii, ce este cu această 
mulțime debusolată care toată ziua se plimbă pe stradă, pe tro-
tuare la care se schimbă dalele și se pun așa unele ca în Zăvoi 
pentru patine cu rotile!...Un om al nimănui  ai cărui copii mun- 
cesc în străinătate servindu-i pe alții ca să le salveze specia...Reve- 
nind la problemele noastre, se pune problema că, dacă în țările 
acestea care au părăsit ecologic natura și și-au bătut joc de țările 
lor, care nu au apă, nu au nimic natural, n-au făcut la fel și cu omul. 
Omul la suprafață, numai ca forță de muncă este  cel mai impor-
tant și unicul instrument de plusvaloare, de câștig și, prin el câte 
puțin și de la foarte mulți se pot obține profituri uriașe...Acolo, în 
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țările care conduc lumea se vorbește tare despre binele omului 
ca specie din ce în ce mai rară și se vorbește în șoaptă de ex-
ploatarea lui în masă... Oferta de lucru este colosală fiindcă oa-
menii lor se îndepărtează de condiția lor adamică. Acolo oamenii 
încă mai au brațe, la noi oamenii, copiii lor, au numai creiere pen-
tru IT...sanchi...și șansa să rămână rapid fără brațe de muncă, fără 
priviri, cu mintea în adormire, să nu mai ajungă să vrea pensii... 
 Adică o forță de muncă, proprie, în această străinătate, care mun- 
cește puțin, se preface că muncește, susține automatizarea, se mul- 
țumește cu întreținerea statului, cu o prăjiturică mică, cu aer în 
capsulă, îi dai bonusuri, oferi fericirea, și muncile grele le oferi copii- 
lor oamenilor bolnavi din fostele țări comuniste...Un lucru rămâ-
ne cert, în fostele țări capitaliste, postbelice, omul și familia sa a 
rămas celula de bază a societății, și munca așișderea. Deci, noi acu- 
ma facem comparație mereu între oamenii de aici, cât de ajutați 
sunt să existe și oamenii de acolo, care, pur și simplu, sunt niște 
leneși, nu fac aproape nimic. Am fost în Europa și am văzut cum 
muncesc cei de acolo și cum muncesc cei de aici, cum au muncit, 
iar acum nu mai au unde, fiindcă acum tot ce ține de stat este 
al odraslelor politicienilor corupți și tot ce este privat, adevărat, 
este înscris într-o endemică lege a corectitudinii, dar din păcate, 
cu foarte puține locuri de muncă. La noi este un dezechilibru total 
bugetar și particular...Se pare că nevoia este falsă, este parazitată, 
apucătura comunistă, etatistă, dominând-o pe cea privată și care 
este singura adevărată purtătoare de un „ego” de calitate și atât 
de necesar...omul de calitate, el și familia lui, strada și cartierul 
propriu, trebuie să fie marea bogăție a oricărei țări! 

D. B.  - Da, dar, din păcate, s-au întâmplat niște lucruri care 
sunt aproape iremediabile, care duc la un real...fatalism! asu-
pra cărora nu se mai poate face nimic. Păi uite eu o să-ți spun o 
poveste. Noi mergeam la mama mare, bunica mea de la Ciorăști. 
Mama mare, de sărbători, făcea niște mâncăruri nemaipomenite, 
săraca, Dumnezeu s-o odihnească. Nu mai avea dinți. Rămăsese 
fără dinți în gură, de tânără. De ce? Că cineva o otrăvise cu ar-
gint viu, mercur! O femeie îi pusese argint viu, pentru că soțul 
ei, bunicul meu, era cantonier, se ocupa de mediul înconjurător, 
făcea canale. Și în meseria lui mai vorbea cu unii cu alții, și ci-
neva i-a pus argint viu, bunicii. Și i-au căzut toți dinții. Pe vremea 
aceea nu erau implanturi sau alte tratamente, și s-a obișnuit să 
mănânce numai cu gingiile. Am auzit ceva acuma, un demnitar 
din România care a avut curajul să interzică tăierea pădurilor, ap-
ropo de ce vorbeam noi mai înainte, de natură, și i s-a pus mer-
cur în mâncare care i-a fost analizată și diagnosticată ca infecție 
cu mercur. Și atunci!... te întrebi: - Cui folosește? Una este să ne 
batem cu pumnii în piept că suntem nu știu cine, că facem, că 
dregem și alta să venim cu chestii din acestea care distrug omul... 
Incredibil, nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria noastră! De ce 
se întâmplă aceste lucruri?

P. C.  -  Cu cât un stat e mai jos din punct de vedere al 
civilizației, ca bunăstare, cu cât oamenii sunt mai neglijați, grija 
pe care trebuie s-o aibă statul, pe care omul îl crează ca să aibă 
grijă de el, cu atât este mai pervers acest slogan trâmbițat ca fiind 
al grijei de oameni... Numai prin Africa, America de Sud și prin 
țările comuniste a fost posibil să iei un om și să-i dai să mănânce 
fecale, să bea urină, să îl batjocorești și inevitabil să-l omori ca să 
scapi de răzbunare... Batjocorirea individului nu poate fi urmată 
decât de exterminare ca să nu existe urme...Batjocorirea este 
foarte gravă. Numai în statele acestea a fost posibil să iei copil, 
bătrân și femeie gravidă, să-i urci în tren, să dai porcii jos și să-i 
faci porci. Dacă nu mă înșel săptămâna trecută, de 1 aprilie a fost 
comemorarea morților  din Bucovina de Nord, din 1941 (până 
să intre armata română eliberatoare), când 400.000 de români 
bucovineni și basarabeni au fost exterminați. În două luni au fost 
încărcați în vagoanele de marfă transiberiene și transportați în 

Siberia, omorâți. Nu i-au omorât, ci mureau singuri, se vedeau 
unii pe alții și nu plângeau. Dacă citești cartea monahului David 
din Alba Iulia, „Să nu ne răzbunați”, te îngrozești! Cum au putut 
oameni de aceeași naționalitate, că ei dau vina pe stalinism, pe 
Armata Roșie, pe comunism, să facă așa ceva concetățenilor. Nu 
e posibil așa ceva. ...Dacă vorbim de ecologie și grija față de om, 

cum e posibil să te lauzi că vin bani din Europa și după treizeci 
de ani nici măcar o canalizare să nu faci la țară. Și țăranii aplaudă 
și votează mereu pe aceiași! La noi la Muiereasca nu au făcut 
nimic. Poate ceva zone de drum spre Frăsinei! Au adus apă la 
Gura Văii, dar ca să ai apă în curte trebuie să ai și canal unde să 
se scurgă apa...

D. B.  -  Eu am reținut un lucru, și este foarte interesant. Chiar 
mă gândeam cum au fost băgați oameni în vagoane de marfă de 
porci; și este îngrozitor, pentru că știu cum este, căci am călătorit 
și eu așa, când pe vremea lui Ceaușescu transportam la Constanța 
armament și noi însoțeam trenul. Să fii închis într-un astfel de 
vagon și să te uiți în ochii celui din față, cel care este bolnav și tu 
care ești bolnav, și să își vadă amândoi moartea în ochii lor... E 
cumplit. Înțelegi ce înseamnă să mori în condițiile astea? să stai 
față în față și să vină sfârșitul văzând amândoi în același timp sau 
poate la câteva minute distanță moartea apărând? Acele vremuri 
nu se pot descrie, probabil, dacă nu le-ai trăit. 

P.C.  -  Eu am spus, cu cât gradul de civilizație este mai jos, 
cu cât statul este mai jos, mai prost sau nu există de loc, cu atât 
țara este mai jos și omul este mai neglijat. De fapt, dragostea față 
de om și grija față de el prin asta se vede. Nu prin forța militară 
a statelor sau alte lucruri, prin creșterea PIB! Noi trebuie să 
învățăm că indiferent cine este vecin cu noi, ce pacte există, ce 
tratate sunt, prima noastră condiție este ca gospodaria fiecăruia 
să se dezvolte și gospodarul să o ducă mai bine!. Să simtă omul 
că statul are grijă de el, că statul este singurul său avocat! Și nu 
cei plătiți din Tribunale. Este inadmisibil cum s-a dezvoltat fals 
cum este tratată dreptatea în Tribunale, și cu ce bani, indiferent 
de vârstă și de vechimea în domeniu...incredibilă aplicare a legii 
sfidând celelalte domenii ale statului. Ăstea-s statele paralele și 
nu Securitatea, SRI-ul...

D. B.  - O ultimă întrebare, că s-a terminat timpul acordat 
acestei emisiuni. Petre Cichirdan, când crezi că omul nu va mai 
conta, sau, dacă va fi o perioadă de câțiva ani sau zeci de ani până 
când acest lucru va întâmpla, sau nu se va întâmpla?

P. C.  – În ultimul deceniu al sec. XX se spunea că României 
îi va trebui douăzeci de ani până când se va redresa!? (deși în 
1990 nu avea nici o datorie). Astăzi nu se mai vorbește de Româ-
nia ci chiar de Europa, că nu mai există în douăzeci, treizeci de 

ani...Așa cam prin 2050! Ce diferență de abordare...Ce porcărie 
românească să gândești legea pensiilor astăzi pentru cum se vor 
da pensiile peste patruzeci de ani! Există și voci, românești, care 
văd lumea românească! În roz. Care vorbesc iarăși că în douăzeci 
de ani se reglementează situația, deși ele văd, nu se face nimic 
pentru asta! Ne împumutăm în continuare pentru salarii și pen-
sii! Dar, eu cred, că pe mine m-ai întrebat, va veni cineva din 
afară, poate vor veni urmașii evreilor vânduți sau plecați în in-
terbelic în America de Sud și vor cumpăra țara ca să nu dispară 
de tot. Nu te mira, nemții și-au cumpărat RDG –ul de la ruși, și 
noi puteam să cumpărăm Bucovina de nord și Basarabia istorică 
de la ucrainieni, căci au avut și au nevoie mare de bani...Oricum 
se va întâmpla cum s-a mai întâmplat în istorie mereu, va fi un 
amestec, știu eu, o catastrofă, și oamenii o vor lua de la capăt, 
desigur, alți oameni și nu cum credem noi acum că suntem, daci, 
că suntem traci și-l înjurăm pe Traian!...românii ăștia din sud, 
sunt exagerat de imperfecți! Culmea este că se dă tot timpul vina 
pe natură, că s-au schimbat curenții de aer, că vine nu știu ce, că 
apar nu știu ce gripe și asta este foarte rău că se trăiește mereu 
în contextul acesta al amenințării. Noi nu suntem obișnuiți așa, 
noi suntem obișnuiți să trăim într-o lume în care să ne intereseze 
foarte mult ce avem în casa noastră, în ograda noastră și să nu 
ne pasioneze ce se întâmplă în Africa, în America de Sud sau în 
Guatemala. Știți cum a fost și în anii cincizeci, șaizeci când ne-au 
artătat filmul „Mondocane”!? Nu ne place ce se întâmplă dincolo 
de județul nostru, nici nu am vrut să auzim de regionalizare (nu 
vedeți ce se întâmlă cu Poșta Română? La vecinul meu scrisoarea 
de la mine ajunge prin Craiova, iar Craiova de-a lungul timpu-
lui ne-a spus clar că nu prea le place că suntem mai aproape de 
...sași!. Omului îi place să știe ce este în curtea lui. Vedeți că noi 
am și scos un banc cu capra vecinului, că îi dorești rău sau ceva 
de felul acesta; păi ce să mai vorbim de bulgari, de sârbi, de un-
guri?....  Important este să îți meargă bine că după aceea gândim 
mai departe la alte nivele. Noi credem că această țară și acest 
popor, cel puțin din ce văd eu în jurul meu, noi încă avem tăria 
și forța ca să nu fie implementat în noi elementul răului atât de 
tare. Dar, repet, sunt foarte multe aspecte care merg în direcția 
aceasta a răului, în primul rând intelectualii fac treaba asta pen-
tru că ei sunt stegarii acestor vremuri și acestor realități în care se 
plătesc salarii după pașaport, după diplomă și doctorat. Oameni 
care nu văd, vor numai titluri, vor numai masterate și doctorate, 
vor numai pensii speciale, vor numai lucruri incredibile care nu 
au treabă cu omul. Cu munca și cu omul.

D. B. :  -  Ce bine ar fi să-și reamintească cineva că prin anii 
65-68 când te duceai la un cinematograf  la un film, de exemplu 
la Modern cum era la Râmnicu Vâlcea, înainte de a începe filmul 
se proiecta un jurnal. Eu am văzut un filmuleț de zece minute 
care m-a marcat și am tot vorbit în emisiunile mele pe care le-am 
făcut în cei douăzeci de ani, despre el. Se numea Mondo Cane. 
Da, știu, ai vorbit și tu despre el. Arătau niște câini care erau 
îngropați în niște cimitire, ce opulență era atunci, așa era atunci, 
pe vremea aceea era comunismul care s-a autodemonstrat. Ce 
bine ar fi să se facă și un Mondo Cane acum, să vedem de unde 
am plecat și unde am ajuns și să vedem de ce miroase a beton și 
nu a rășină de brad sau a muguri de brad; că acum au dat mugurii 
de brad, să vedem de ce miroase a rușine și nu a rășină, când fac 
și ei, acești oameni mari, ceva. Și mai dorim încă ceva, oamenii 
aceștia care au trăit și au petrecut copilăria și tinerețea în altfel 
de condiții, cum sunt eu și domnul Petre Cichirdan, și alții, să știe 
și să arate că tinerii nu știu ce au ratat!

P. C.:  - Doamne ferește de acea societate în care nimeni nu 
mai vrea să muncească și toată lumea vrea să învețe carte ... Cât 
de aproape îmi este sloganul: învățați, învățați, învățați!  

A consemnat Simona Maria KIS

Sâmbătă 29/06/2019 la Sala Palatului, PSD a organizat congresul său extraordinar, care schim-
bă conducerea unui partid dar nu modifică nimic de esență în atitudinea de grup electoral. Cos- 

metizează partidul devenit anemic prin opțiuni perisabile ce volatilizează proprii votanți cu viteza 
luminii. Principalul scop al partidului a fost oprirea declinului și recâștigarea electoratului pierdut. 
Linia dură a partidului, susținătoare a strategiei de tip Dragnea, s-a confruntat cu posibilitatea de-
schiderii și aplicarea schimbărilor sugerate de pierderea alegerilor pentru Parlamentul European. 
În Sala Palatului s-au auzit discursuri caracterizate de naționalism, ignoranță și falsă înțelepciune.

Noile tendințe ale politicii de partid s-au identificat în discursul Vioricăi Dăncilă, pe un ton exce-
siv de optimist ce-i poartă amprenta. Discursul său elaborat a încercat să introducă echilibrul, tole- 
ranța, dar și recunoașterea greșelilor atât cât permite ideologia PSD. Ea a propus ca respectul și dialo- 
gul să triumfe, să aibă loc dezbateri constructive, fără intervenții în domeniul legislației în folosul pri- 
vat. Desigur măsuri contrazise odată cu acceptarea noului cod administrativ care dă privilegii pri-
marilor. Îndrăzneață este ideea dezvoltării clasei mijlocii, dar pentru care nu sunt suficiente măsuri 
economice adoptate. O țară în care nu există o clasă mijlocie puternică, care să contribuie la dezvolta- 
rea economică a societății, este o țară nedezvoltată... Legea parteneriatului public care permite re-

ȘI POEȚII FAC POLITICĂPE CONTRA SENS
alizarea de investiții în economie este o variantă de scuză pentru neatragerea fondurilor europene. 
Primul ministru a recunoscut că guvernarea nu a fost perfectă, dar a subliniat că a fost eficientă. Oare? 
     Cu dorința de îmbunătățire a imaginii partidului, a reluat idei din programul nerealizat al par-
tidului, cu investiții în școlii și spitale. Că însuși programul PSD este un simulacru este dovadă că, el, 
creatorul programului, a fost eliminat din suita de guvernare. Iar ca să ne împace a promis realizarea 
unui drum național, unui singur drum, fără să indice care. Un buget mărit, pomenit în discursul său, 
dar crescut prin efectele inflației, este un buget găunos.

Un discurs așezat, cuminte care să tempereze atmosfera, a folosit Ecaterina Andronescu, inspirat 
din irealitatea în care a numit PSD un partid al dezvoltării României, ceea este similar cu a te minți 
singur. Întrebarea retorică „Cu ce i-am dezamăgit pe oameni?” dovedește o totală neînțelegere a 
realității. Ca ministru al învățământului să dai vina pe dezvoltarea informaticii și justificarea pierde-
rii alegerilor prin lipsa unor persoane apte, fidele partidului, specializate în comunicare online, 
dovedește o gravă eroare, atât timp cât însuși Facebook a depistat și închis paginile specializate în 
fals și manipulare. Discursul său s-a încheiat cu îndemnul „O singură șansă Înainte”. Pot adăuga, da 
înainte, dar nu cu aceeași mentalitate! (Continuare în pag. 10)



Simion PETRE

Din 2003 Gheorghe Dumitrașcu a reluat editarea revistei 
anuale „Studii Vâlcene” de această data sub egida Foru-

mului Cultural al Râmnicului și, iată, astăzi,  mai 2019, a apărut 
numărul  X (zece) pe 2018, un număr interesant la care și-a adus 
contribuția aproape întreaga suflare culturală a Vâlcii și nu nu-
mai; alături de cunoscutul autor de carte și studii istorice, Gh 
Dumitrașcu, apărând un al doilea coordonator! în persoana lui 
Ion Soare… Redactor, același Gheorghe Deaconu, directorul Edi-
turii „Fântâna lui Manole” din Râmnicu Vâlcea.  Trebuie să amin-
tim și tehnoredactorul, nou și el, poate să mai fi făcut un număr, 
în persoana Eugeniei Dumitrana, care nu a avut o sarcină ușoară, 
cu toate acestea, neînțelegând de ce alături de numele dumne-
aei mai apare „și autorii”? asupra volumului editat neavând ac-
ces decât tehnoredactorul aflat în subordonarea redactorului.  O 
lucrare greu de realizat din toate punctele de vedere și, care, ca 
mai toate numerele, conținând materiale deosebit de valoroase. 
Din start facem observația că lucrarea nu are caracter unitar, 
tipografic vorbind, privind tehnoredactarea, întrucât abundă de 
sublinierile autorilor care de cele mai multe ori nu se justifică 
(îngroșarea literelor), creând ilaritate… Cunoaștem această 
meteahnă a autorilor„coordonatori” de la ultimile lucrări tipărite 
sub egida Forumului, aceștia, comportându-se similar și sfidând 
cititorii. Neinspirată fila, două pagini, care precede „Cuprinsul” 
și, care, parcă, într-un mod elogios și exagerat consemnează  tit-
lurile autorilor de articole care, în cea mai mare parte, sunt „prof. 
univ. dr.” și cercetători istorici….nu dăm exemplele care crează 
ilaritate. Odată, la o nedumerirea a mea privind aceste titluri de 
doctori, de exemplu, mi s-a răspuns: și dacă peste o sută de ani 
cineva citește cartea de unde știe el cine sunt eu?...Stimați au-
tori de articole de revistă, uitați-vă la articolul lui Ioan Aurel Pop 
ca să știți pe viitor, cum se scrie, cum se tipărește un material de 
specialitate pentru marele public. Studii vâlcene nu este revista 
Arhivelor, a Muzeului de Istorie, ci este a publicului cititor din 
orice parte a Vâlcii. Și cu asta am început să spunem tot despe 
acest număr al „Studiilor vâlcene”: Cum s-a făurit România 
modernă: treptele edificiului national (Ioan Aurel Pop)…și tot așa 
de bine tehnoredactat, scris în carte, este Marea Unire din 1918 
în istoriografia românească recentă (Ioan Scurtu); la fel:  „In hon-
orem”. Academicianul Emilian Popescu (Ioan St Lazăr); nu se dez-
minte nici Răzvan Teodorescu cu Trei proiecte de țară și două 
generații de oameni de stat, un articol admirabil în care ilustrul 
academician fixează cele mai importante trei proiecte real-
izate!...Unirea Mică, Independența și Unirea Mare și generațiile 
de oameni de stat care le-au realizat pornind de la Revoluțiile de 
la 1848: Grigore Alexandru Ghica, Vasile Alecsandri…Alexandru 
Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu…Vasile Goldiș, 
Iancu Flondor, Nicolae IorgaIuliu Maniu, Ion I. C. Brătianu… 
Basarabia-pământ românesc (Paraschiva Cernătescu) este un alt 
articol care face cinste noului număr de revistă, atât prin grafia 
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scrisului (în criză astăzi-datorită infatuării autorilor), cât și prin 
ideatică… August 1916: pentru întregirea neamului (Ion Calafete-
anu); Mărăști, Mărășești, Oituz-Salvarea ființei naționale (Corne-
liu-Mihail Lungu) … Jaful autorităților de ocupație în județul Vâl-
cea, în timpul Primului Război Mondial (Gheorghe Dabu); Unirea 
Dobrogei cu România, Relații noi între România Independentă și 
Imperiul Otoman (Iulian Cârțână); Școala și 
dascălii ei în timpul Revoluției Române de la 
1848 în județul Vîlcea (Gh Dumitrașcu)-rămâne 
valabilă observația că nu se scrie în același 
timp, suprapus italicul și ghilimelele; Dragoș 
Ecaterinescu, Andreea Iuliana Bădilă, Nelu Bar-
bu, Constantin Mănescu Hurezi, Procopie 
Ghiță, Dumitru Bondoc, Elena Maxim, Ștefan 
Enache, Gheorghe Deaconu introduc articole 
demne de citit, însă, care nu se încadrează în 
normele scrierilor publice… nu vrem să spun-
em acum decât atât. Urmează articolul Despre 
istoricul bisericii Sfântul Nicolae din satul 
Bârsești, comuna Mihăești-Vâlcea (Ion I. 
Micuț)-un material care ne încântă, domnul 
fost procurer șef al Râmnicului Vâlcea, acum un 
admirabil epigramist, demonstrând multor 
specialiști cum se scrie o monografie despre un 
monument de artă religioasă, care, în cazul 
nostru, al Vâlcii, este artă clasică, serioasă!...
autorul punând accent pe partea artistică a monumentului reli-
gios…Aflăm astfel că această biserică, pictura ei, face parte din 
„școala” de la Țeica din Ocnele Mari. Ne pare rău să spunem că 
sunt articole care par a fi făcute pentru mai multe destinații sau 
chiar au fost făcute astfel. Într-o publicație care nici măcar în PDF 
nu este întocmită, ca și Enciclopedia Județului Vâlcea!!, darămite 
în on line, nu se folosesc: „Cuvinte cheie”, „Abstract” etc și, mai 
mult, ghilimelele:   ”   ” sunt specifice  scrierilor on line. Când 
scriem și tipărim să ne ferim de astfel de ghilimele căci, în cea 
mai mare parte, acestea  sunt o dovadă a provenienței  din altă 
parte, alt autor,  a cuvintelor încadrate cu ele… Bogdan Aleca, 
Mihai Călugărițoiu introduc articole interesante, dar noi 
mentionăm articolul Itinerar istoric referitor la autoritățile locale 
ale administrației publice ale municipiului Râmnicu Vâlcea (Ilie 
Gorjan) în care tehnoredactarea a greșit doar o singură dată, o 
înnegrire de cuvânt, la început; în rest, general și poet, autorul a 
înțeles foarte bine noua tehnologie a tiparului și ne oferă treizeci 
și șase de pagini din care cititorul are ce învăța despre cum era 
administrația publică odată și cum este acum! … Continuă volu-
mul cu un material al lui Ion Măldărescu despre luptele de la 
Cotul Donului din cel de-al Doilea Război Mondial și, surpriza sur-
prizelor, citim articolul Întâlnire de „gradul 0” cu Teodor Coman, 
fost prim secretar al Comitetului Județean Vâlcea al PCR (Florian 
Tănăsescu) un material exceptional, bine scris și tehnoredactat…
Urmează un articol al fostului nostru colaborator Dumitru Vlăduț, 

Dumnezeu să-i odihnească sufletul, din Timișoara, vâlcean, Un 
publicist și istoric francez filoromân de la mijlocul secolului al XIX-
lea: J. Honore Abdolonyme Ubicini care, de asemenea, cunoștea 
foarte bine regulile scrisului foarte corect. Credem, o greșeală a 
autorilor acestui număr de „Studii vâlcene”  că nu i-a cernit nu-
mele, astăzi , trecând un an și jumătate de la decesul său (născut 

în 1950 și decedat în ianuarie 2018). Posada …
recentă (Mihai Sporiș)- o trecere în revistă a 
majorității scrierilor despre Luptele de la Posa-
da din 1330 în care autorul  acordă fiecărui caz 
în parte argumente pro și contra într-un 
adevărat stil cavaleresc și jurnalistic… material-
ul abundă de sublinieri ale autorului, care dacă 
nu ar fi îngroșate-boldite ar fi chiar bine venite. 
Ion Ghica, Cristian Chirca continua cu articole în 
stilul scrierii celor de la Forum, subliniat exag-
erat… Interesant materialul semnat de Dan 
Prisăcaru: Între blestemul geografiei și vulnera-
bilitatea statului roman interbelic. Rolul și 
implicațiile factorului intern în evoluția eveni-
mentelor dramatice din perioada 26 iunie-30 
august 1940. Foarte bun materialul, și bine 
scris, așa cum ne placenouă, lui Andrei Alexan-
dru Micu: Ecouri albaneze ale Revoluției 
Române din Decembrie 1989. Din nou un mate-
rial corespunzător fără excese grafice al lui Bog-

dan Aleca, autor pe care presa noastră de cultură îl curtează din 
ce în ce mai mult pentru o eventuală colaborare mai strânsă și 
sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România: Un docu-
ment inedit din 1847, despre poziția bisericii ortodoxe române de 
atunci, în privința adoptării alfabetului latin. La pag. 511, Gheor-
ghe Pantelimon scrie despre cartea lui Gh Dumitrașcu: Un reper 
cultural și o carte de referință: „Istoria Învățământului din Vâlcea 
în anii României Moderne (1821-1918)” În continuare Dumitru 
Lazăr (vai, tehnoredactarea!), Mihai Sporiș (de această data cu 
Ziua Zilelor-Ziua Unirii Mari-parafrazându-l pe Constantin 
Zărnescu; Mihai Călugărițoiu (exceptând îngroșările-boldirile), 
Eugen Petrescu-tehnoredactând „ca la carte” Despre proiectul 
editorial „Primul Război Mondial și Marea Unire a românilor: vol. 
I-100 de ani de la intrarea României în războiul  reîntregirii nea-
mului (1916-2016)”; Constantin Mănescu, iarăși, și cu îngroșări 
de text: Memoria scriitoarei Ada Orleanu pe meleagurile Horezu-
lui, dar un material foarte bun; Dr. Ionela Dinescu: Un fiu presti-
gious al Râmnicului: Constantin Danielescu; Mihai Mustețea: In 
memoriam Adrian Păunescu (20 iulie 1943-5 noiembrie 2010)- 
articol exemplu în ale scrisului, tehnoredactare și conținut, scri-
itoricesc! Ion Soare, Gh Dumitrașcu, ambii de două ori și volumul 
se încheie victorios: 593 de pagini fără coperți…și studii, și 
aniversări, și comemorări din care cauză credem revista are doi 
coordonatori, așa cum și paginația este odată la cotor până la 
pagina 121 și mai apoi la colt, restul. 

(Urmare din pag. 9)
Exibiționist, Șerban Nicolae, cu viclenia recunoscută, a îndemnat la unitate, solidaritate. 

Întreb, pentru minciună și fals? Avangardist dar dând dovadă de aptitudini de scenarist, 
revoluționar dar și subiectiv, a implicat în scenariul său elemente artistice favorabile 
schimbării mult prea agresive însă pentru partidul aflat în reconstrucție care nu vrea să 
evolueze pentru a nu pierde privilegii, astfel Liviu Pleșioianu nu a convins.

Invitat, Tăriceanu a venit în fața congresului cu promisiunea colaborării în alegerii. El 
vede noi orizonturi în care soarele nu răsare de la București, dar nu a sesizat că discursul 
său electoral face umbră unui partid care probabil își dorește candidat unic în alegerile 
prezidențiale.

Marian Oprișan a avut cel mai scurt discurs doar salutând și sala l-a huiduit atât pentru atitu- 
dinea sa anti Dragnea cât și pentru prezența sa antipatică în ansamblul relațiilor de partid.

Orlando Teodorovici, ministru de finanțe, cu talentul său de circar al finanțelor a asigu-
rat programul artistic, figurând ca maestru de ceremonii după ce cu o zi înainte își anunțase 
retragerea sa din competiție și revenind ulterior asupra deciziei.

Codrin Ștefănescu, arogant, a încercat să-și mențină funcția prin șantajul pasional în fața 
colegilor pe care i-a susținut în fața proceselor ce le-au avut aceștia. Eroare, trecutul nu se 
întoarce și colegii săi nu l-au votat.

În fața unei săli împărțită în păreri pro și contra, și frământată de frica schimbărilor, a 
ieșit câștigătoare Viorica Dăncilă cu echipa pe care și-a dorit-o dar care nu reprezintă garan-
ția unui succes asigurat pentru alegerile viitoare. A circula pe contra sens este constanta ce 
delimitează acest partid de realitate A corecta conduita și a se adapta realităților proeurope-
ne și proatlantice este sigura șansă a acestui partid. A nu mai circula pe contra sens devine 
o necesitate. Altfel riscă să fie amendați de popor ca vitezomani ai prăbușirii economice.

O. C. DINICĂ

PE CONTRA SENS

(Urmare din pag. 6)
Și-a adus o mare contribuție la temele de proiectare a complexelor balneare: Hotel Vâlcea din Căciulata, 

Complexul Sindicatelor din Căciulata, baza de tratament  și hotelurile de la Cozia (Căciulata, Cozia, Oltul).
Dr. Gheorghe Mămularu a fost membru al Societății Naționale de Balneologie începând cu data de 4 

iulie 1967, iar din 1968 a fost membru al Federației internaționale de Termalism și Climatologie (F.I.T.C.). A 
participat  la multe reuniuni științifice, iar în decembrie 1975 a organizat sesiunea științifică omagială cu 
prilejul aniversării a 125 de ani de activitate balneară. Cu acest prilej i s-a acordat stațiunii Ordinul Muncii 
clasa I prin Decret Prezidențial Nr. 280 din 24 decembrie 1975.

Dr. Gheorghe Mămularu a fost  și medic consultant științific la patru filme documentare privind 
stațiunea, în anii 1972, 1973, 1994 și 1995. A dat multe interviuri la radio și televiziune și a prezentate 15 
conferințe pe teme de cultură generală și medicală. A vizitat în perioada 1972 -1978 stațiuni balneare din 
Cehoslovacia, Elveția, R. F. Germania, Belgia și Israel. A primit numeroase medalii și Meritul Sanitar.

Dintre cărțile publicate amintim: Vâlcea - ghid turistic (coautor) Ed. Sport Turism, București, 1976; Cura 
hidrominerală în litiaza urinară, Ed. medicală, București, 1986; Din trecutul Mănăstirii Cozia (coautor), Ed. 
Fundația Culturală Gheorghe Marin Speteanu București, 2004; lucrarea Călimănești, monografie istorică 
și etnografică (coautor), Ed. Spandugino, București, 2009; Enciclopedia Județului Vâlcea (coautor), ed. 
Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012. A publicat numeroase  lucrări de specialitate în revistele dințară și din 
străinătate (Cehoslovacia, Italia; R. F. Germania și Egipt). A scris peste 600  de articole cu caracter  medical, 
istoric și de cultură generală în reviste și ziare precum: Albina, Orizont, Tribuna (Cluj), România pitorească, 
Steaua, Mitropolia Olteniei, Renașterea; Cultura Vâlceană, Povestea Vorbei (RâmnicuVâlcea), Renașterea 
bănățeană (Timișoara) ș.a. A primit Diploma de Excelență din partea Forumului Cultural al Râmnicului în 
2013. A fost făcut cetățean de onoare al Orașului Călimănești în 2018.

A încetat din viață în luna mai 2019 și este înmormântat la Cimitirul Fulga din Călimănești alături de 
părinții săi. 

GHEORGHE MĂMULARU „IN MEMORIAM”

10 nr. 2/2019



nr. 2/2019 11

Gheorghe DUMITRAŞCU
 

După înlăturarea şi plecarea sa în străi-
nătate, istoricii au prezentat şi analizat 

actul abdicării din perspective diametral opu- 
se, mergându-se până acolo ca unii să ceară 
ştergerea numelui lui Cuza din istorie, negând 
chiar şi semnificația zilei de 24 ianuarie 1859.

A urmat efectiv o perioadă de 4-5 decenii, 
dar şi în anii următori, când clasa politică din 
România mai ales cercurile politice conducă-

toare, au încercat să scoată din conştiința publică românească 
amintirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, deşi imaginea aces-
tuia continua să trăiască, ca o legendă vie, în conştiința populară a 
țăranilor împroprietăriți la 1864, precum şi a urmaşilor acestora. 
     În aceşti ani, ostilitatea oamenilor politici, aproape fără de-
osebire de partid, a constituit chiar o preocupare de a pedepsi în 
posteritate pe cel care înfăptuise împroprietărirea țăranilor, îm-
potriva voinței lor, în urma unei lovituri de stat, la recursul căreia 
fusese obligat.

Mai târziu, N. Iorga avea să precizeze că aceşti oameni politici 
„după ce l-au alungat de pe tron ar vrea să-l izgonească pentru 
totdeauna şi din domeniul de veşnicie senină a istoriei”.

Tocmai în această atmosferă, impusă de Putere, de a vorbi şi 
de a scrie numai pentru a-l denigra pe Al. I. Cuza,  Mihai Emines-
cu a dovedit  un veritabil act de curaj, menit să irite oficialitățile 
de atunci şi să sfideze acest boicot al lumii politice, încercând, 
prin scrierile sale, să contribuie la înlăturarea acestei nedreptăți 
istorice. În ziarul „Timpul”, la 27 februarie 1882, cu o clarviziune 
de excepție, marele nostru poet preciza. „Vor trece veacuri şi 
nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul de ruşine ori de 
câte ori va răsfoi istoria neamului său la pagina 11 februarie şi 
stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea în memoria 
generațiilor, precum în orice an răsare iarba lângă mormântul 
vândutului domn”.

Abia mai târziu, peste mai multe decenii, cu concursul lui N. 
Iorga, s-a recurs la o campanie de nivel național, pentru a repa-
ra  această nedreptate istorică. Marele savant patriot a luptat 
timp de mai multe decenii, în postura de om politic şi militant 
social, pentru dezvăluirea adevărului cu privire la personalitatea 
incontestabilă a domnitorului Unirii, împotriva ostilității cultivate 
cu vehemență de elitele politice ale vremii.

Amintirea domniei lui Al. I. Cuza va fi marcată, de-a lungul 
timpului de N. Iorga, prin evocarea, pe de o parte a argumentelor 
aduse pentru a se legitima lovitura de stat dată de domnitor, la 2 
mai 1864, impusă de necesitatea realizării reformei agrare, iar pe 
de altă parte, de condamnarea modului de înlăturare a acestuia, 
în noaptea de 11 februarie 1866, printr-un „mizerabil complot 
militar”, cum l-a calificat Iorga.

În conferința, ținută la Râmnicu Vâlcea în februarie 1909, în 
cadrul Ligii Culturale la deschiderea Ateneului popular, marele 
istoric şi cărturar sublinia virtuțile domnitorului; ceea ce îi plăcea 
la el era frumusețea energică şi cavalerismul său, care le regăsea 
în toate gesturile şi cuvintele sale. „Sincer şi franc în gândul şi 
vorba sa, necruțând pe nimeni şi nedisprețuind pe nimeni, Cuza 
Vodă era deprins a spune cu curaj adevărul, câştigând iubirea tu-
turor. A fost iubit până la fanatism, cum remarca Iorga, pentru 
vitejia lui, țara fiind totul pentru el, țara pe care a întemeiat-o, 
pe care a ştiut să o reprezinte cu demnitate şi pe care a putut s-o 
părăsească fără blestem”.

Ce anume i se reproşa domnitorului Al. I. Cuza de către 
duşmanii lui înrăiți? Este întrebarea la care N. Iorga precizează: 
„că ar fi trădat țara, când hărțile lui au dovedit îndată monstruoz-
itatea acestei bănuieli; că ar fi atentat la libertatea publică, când 
ştim unde ar fi dus această libertate publică şi unde a dus „tira-
nia” lui; că ar fi dezonorat Palatul trăind între zidurile lui viața pe 
care i-o îngăduia şi ierta cea care suferea mai mult decât oricine”.

Într-un alt discurs, ținut la Iaşi la 24 ianuarie 1909  cu prilejul 
împlinirii unei jumătăți de secol de la Unire, Nicolae Iorga subli-
nia rolul proeminent al celor două personalități ale generației 
Unirii Principatelor: Mihail Kogălniceanu şi Al. I. Cuza. „Lor – arăta 
Iorga – le datorăm mai multă recunoştință decât recunoştința pe 
care o datoreşte un popor oamenilor săi mari. Au şi alte popoare 
oameni mari, poate mai mari decât noi – cu toate că greu va găsi 
cineva în rândurile suveranilor din a doua jumătate a veacului 
al XIX-lea, o atât de frumoasă figură ca a lui Cuza, cu toate că 
greu va găsi cineva în rândurile oamenilor de stat din Europa 
veacului al XIX-lea, o aşa frumoasă minte cum a fost a lui Mihail 
Kogălniceanu”.

CUM S-A REFLECTAT ÎN DISCURSUL PUBLIC
ŞI ÎN ISTORIOGRAFIA NOASTRĂ ABDICAREA LUI CUZA

Dacă în timpul domniei, societatea românească nu i-a oferit 
domnitorului Cuza nici domenii financiare,  nici  alte bunuri ma-
teriale,  în schimb, posteritatea, s-ar fi cuvenit, pe bună dreptate, 
să-i ofere o frumoasă amintire, odată cu recunoaşterea meri-
telor sale excepționale ca făuritor al Unirii Principatelor şi „om 
al reformelor”. Nu i-a fost dat însă să se bucure de o  asemenea 
reputație, cei care l-au înlăturat în 1866, cât şi urmaşii lor, din in-
terese politice proprii, încercând, prin toate mijloacele, să-i pună 
sub obroc amintirea. În schimb, n-a putut fi reprimată amintirea 
sa la nivelul straturilor de jos ale societății, în special în rândurile 
țărănimii. 

Nu trebuie să omitem nici faptul că, la 1864, cu prețul lovi-
turii de stat – masiv incriminată în deceniile următoare de către 
elitele politice – odată cu reforma agrară, domnitorul Al. I. Cuza 
reuşise să evite o mare ridicare a țărănimii, cu consecințe dra-
matice pentru țară, într-un context extern nefavorabil nouă. 
Deoarece opozanții lui Cuza au dominat politica 
românească o bună parte din următorul secol – XX 
– o altă generație a cercurilor politice, din perioa-
da anilor interbelici, continuă interpretările asu-
pra înlăturării domnitorului Unirii Principatelor, cu 
ceea ce ar putea fi numit mitul „dictatorul Cuza” – 
interpretări existente şi în cercurile culturale şi aca-
demice din România din acea perioadă. În aceşti 
ani o parte din clasa politică românească păstrează 
unele rezerve față de cele două evenimente – lovi-
tura de stat din 2 mai 1864 şi înlăturarea lui Cuza 
de la 11 februarie 1866, în schimb, masele popu-
lare, în special țărănimea, păstrează ca pe o icoană 
sfântă amintirea lui Cuza.

Este evident că personalitatea lui Cuza nu putea 
să-l fi predispus la instaurarea unei dictaturi. În această privință 
A. D. Xenopol afirma că principele era şi foarte mândru şi nu ple-
ca capul în fața nimănui,  respectând legile țării şi angajamentele 
luate față de Marile Puteri. Cuza nu era un avar ci era chiar dez-
interesat de acumularea bogăției, ceea ce nu se poate spune de-
spre camarila sa. Este adevărat că, spre finalul anului 1865, el a 
părut mai puțin interesat de guvernare, permițând camarilei sale 
tot mai multă influență. În cele din urmă, ofensiva opoziției care 
obstrucționa punerea în practică a reformelor, dar şi ineficiența 
administrativă au condus şi la o criză financiară acută. Domni-
torul Cuza a inițiat energic reformele majore, dar fost mai puțin 
interesat de administrația înternă, lăsând libertate camarilei sale 
fără scrupule şi chiar ofițerilor din aramată, să comită abuzuri în 
înfăptuirea reformelor.

Trebuie menționat că activismul lui Cuza a depăşit limitele 
unei monarhii constituționale, dar autoritarismul său nu poate 
fi interpretat ca o “dictatură”, chiar dacă în mai 1863 a preluat 
personal conducerea armatei şi a avut o atitudine dură față de 
liderul liberal C.A. Rosetti.

Un aspect interesant şi foarte bine exploatat de opoziție a 
fost adulterul prelungit cu Maria Ostrenovici. Datorită acestui 
fapt, presa timpului a contribuit, în mod exagerat, la diminu-
area prestigiului său şi la deliciul nestăpânit al opoziției. Este 
evident că în timpul domniei lui Cuza s-au comis şi unele greşeli, 
dar nu capitale, care să influențeze cursul politicii sale interne 
şi externe. Curățirea regimului său de orice greşeală ar fi o ero-
are în interpretarea cursului întregii sale politici. Echilibrul între 
contribuțiile sale personale şi greşelile sau eşecurile înregistrate 
în acea perioadă extrem de tulbure, se impun pentru a căpăta o 
viziune reală a faptelor sale.

Mai târziu, istoriografia socialist-totalitară de până în 1989 
a avut grijă să prezinte episodul de la 11 februarie 1866 drept 
rezultatul unei maşinațiuni, pusă la cale de o „monstruoasă 
coaliție” burghezo-moşierească, în scopul salvării intereselor lor 
de „clasă”, a celor amenințați cu pierderea privilegiilor şi aver-
ilor personale. Dincolo de accentele tendențioase, specifice par-
tidelor istorice amintite, abordarea aceasta conține o serie de 
adevăruri care trebuie nuanțate. Este evident că Al. I. Cuza a ben-
eficiat de un regim favorizant din partea istoriografiei de până 
în anul 1989, însă, a minimaliza elita politică din jurul său care a 
contribuit atunci la detronarea forțată a acestuia, este o greşeală 
deoarece  Cuza a contribuit din plin la modernizarea României. 
Cert este că istoriografia de până în 1989 a pus în lumină faptele 
sociale ale lui Cuza, în special reformele, care au dus la modern-
izarea țării, iar pe plan extern se prezintă o largă deschidere, într-
o viziune reală, pozitivă.

Începând cu deceniul al şaptelea al veacului trecut, treptat, 
datorită unor istorici de prestigiu, cele două evenimente sunt 

înfățişate cu discernământ şi echilibru, urmând cursul evenime-
telor, aşa cum ele s-au desfăşurat, cu luminile dar şi cu inerentele 
neîmpliniri ce au caracterizat domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

În cei aproape 30 de ani, care au urmat după evenimentele 
din decembrie 1989, referitor la perioada domniei lui A. I. Cuza, 
atât în discursul public cât şi într-o mare parte a publicațiilor de 
duzină, „independente”, impostorii şi pigmeii scrisului istoric au 
denaturat adevărul istoric prin „demitizarea” evenimentelor fun-
damentale din istoria patriei noastre cât şi a marilor personalități 
culturale şi de stat. Din nefericire, mergându-se şi astăzi pe 
aceste tradiții denigratoare, faptele domnitorului Unirii Principa-
telor sunt complet diminuate sau ocultate; chiar în învățământ, 
în unele manuale şcolare se prezintă denaturat, recurgându-se 
la acuze, între altele, că ar fi fost „dictator”, „despot”, „aven-
turier” şi mai nou, în unele emisiuni televizate şi publicații, se 
susține că domnitorul era „fără o cultură ca a elitelor paşoptiste 

şi unioniste”, umbrindu-i-se astfel faptele şi per-
sonalitatea. Ignoranți în cunoaşterea reală a mer-
sului istoriei poporului român, unii pretinşi istorici 
dar şi politicieni, continuă să inducă în eroare pe 
români şi să opună cele două domnii – Cuza şi 
Carol I – printr-o prezentare nefirească, artificială, 
absurdă şi contradictorie, diminuând personali-
tatea lui A.I. Cuza şi exagerând pe cea a lui Carol I. 
Se afirmă că bazele modernizării României se pun 
odată cu venirea lui Carol I, în 1866, ignorându-
se realitatea istorică, deoarece renaşterea refor-
matoare a României începe odată cu domnia lui 
A.I.Cuza însoțit de o pleiadă de oameni de stat cu 
o înaltă cultură şi o mare responsabilitate pentru 
viitorul țării.

Tot în aceeaşi manieră, de demitizare a marilor personalități 
şi evenimente istorice care au contribuit la făurirea României 
moderne, se vehiculează şi ideea că România este un stat ma-
sonic iar Unirea Principatelor de la 1859, ca dealtminteri şi Mar-
ea Unire de la 1918, sunt opere esențialmente masonice, fiind 
excluse contribuțiile poporului român la marile sale acte istorice. 
Cu alte cuvinte, masoneria reprezintă cărămida de temelie a 
României moderne.  Avem o plăcere diabolică şi astăzi de a mini-
maliza faptele istorice, unele împliniri şi progrese în drumul nos-
tru spre înnoire, marile valori, cât şi suferințele neamului nostru. 
În schimb, există o pornire împotriva propriului nostru popor, 
împotriva conştiinței naționale, există o satisfacție aproape 
inumană, cinică, a unor impostori, de a prezenta poporul român 
ca incapabil să-şi fi scris propria istorie, exagerându-se în mod 
voit unele neîmpliniri şi greşeli, unele stângăcii, în mersul nostru 
în istorie, chiar şi atunci când factorul extern nu ne-a fost deloc fa-
vorabil. Iar toate acestea se desfăşoară sub ochii şi din neputința 
politicienilor noştri de a găsi soluții de separare a adevărului de 
minciună, aprobând în ultimă instanță – prin indiferentismul 
dubios ce-l manifestă – drumul periculos de a ne pierde nu nu-
mai conştiința istorică dar şi integritatea propriei noastre țări. 
Avem norocul că în această țară, lipsită de o coeziune socială şi 
umană, atât de necesară, se mai găsesc încă adevărați stâlpi de 
rezistență, intelectuali cu o înaltă conştiință civică şi istorică dar 
şi  numeroşi oameni modeşti şi decenți cu o mare dragoste de 
țara în care trăiesc, care se străduiesc, prin aportul lor în diverse 
domenii de activitate, să oprească drumul sinuos şi periculos ce-l 
parcurge  România astăzi.

   Revenind la subiectul prezentat, putem afirma, ca o con-
cluzie, că rolul lui Al. Ioan Cuza la constituirea României moderne 
a fost incontestabil, copleşitor de mare. Din respect, națiunea 
nu-i va uita faptele, care rămân în sufletul românilor. Dincolo de 
vremurile care au trecut, amintirea sa se impune a fi cinstită şi 
respectată postum.
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Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

În 1941, după 
rușinoasa și durero-

asa cedare a Basarabiei și 
teritoriilor Bucovinei de 
nord din iunie1940, româ-
nii care căzuseră în această 
capcană, cei din nordul țării 
de lângă granițe, au tot în-
cercat să fugă, să treacă în 

țară. Îi despărțeau doar câțiva kilometri...Unii 
au reușit, motiv pentru  care au mai încercat și 
alții.

Pe 1 aprilie, în zi de Paște, cu preoți în fața 
convoiului, cu icoane și cruci, la Fântâna Albă  (și 
la câteva zile înainte de acea zi în alte localități 
ca Varnița, Adâncata-Hliboca, Zastavna și al-
tele), s-a format  un convoi de oameni convinși 
că Dumnezeu îi va apăra și-i va ajuta să treacă. 
Îmbrăcați în haine albe, câteva mii de bucovine-
ni din satele de lângă hotar, femei, copii, bărbați 
și-au încercat norocul, așteptându-se să poată 
trece în acea zi  sfântă dar... au  fost așteptați 
la 2-3 kilometri de graniță cu gropi comune și 
mitraliere.    

Dumnezeu  hotărîse alt plan pentru ei.  S-a 
gândit că prea erau frumoși curați și hotărâți 
către libertate și a hotărât să-i treacă între sfinții 
românilor. A hotărât să-i facă eroi, ca pe durerea 
și sângele lor să se clădească, să se ridice o nouă 
înțelegere a lumii, a înțelegerii dreptului la lib-
ertate a oamenilor. Când să ajungă la granițe, 
în tăcerea de spaimă și așteptare a inimilor a 
explodat lătratul mitralierelor. Au fost secerate 
câteva mii de vieți. Unii spun că, probabil o mie, 
alții trei mii, alții că au fost cinci mii!!! Nu-i așa 
că este grăitoare până și incertitudinea cifrei: 
„Între trei și cinci mii...” ? ?? Vorbim despre 
români asasinați...între trei și cinci mii...despre 
jertfă de sânge... despre patrie...

„Supraviețuitorii au fost urmăriți de caval-
erie (spun unii că de cazaci) și spintecați cu 
săbiile de pe cai. Răniții găsiți, după masacru, 
au fost legați de cozile cailor și târâți până la 
cinci gropi comune săpate anterior, unii fiind 
încă în viață: bărbați, femei, copii, sugari – vii, 
morți sau muribunzi. Două zile și două nopți 
a mișcat pământul în acele gropi, până ce toți 
și-au dat duhul. Câțiva,„mai norocoși”au fost 
arestați de NKVD-ul din Hliboca-Adâncata și, 
după torturi înfiorătoare, au fost duși în cim-
itirul evreiesc din acel orășel și aruncați de vii în-
tr-o groapă comună peste care s-a turnat și s-a 
stins var nestins. În noaptea de 12 spre 13 iunie 
în Cernăuți au fost arestați, ridicați și deportați 
în Siberia 13000 de români din care nu s-au în-
tors nici a zecea parte. Comparând populația 
română după recensământul din 1930 cu cel 
făcut de sovietici în 1959 se observă diminuar-
ea acesteia cu 75000 de oameni.”- date oferite 
de Wikipedia...     

Oaspeții care au venit acum din  Cernăuți, 
sunt urmașii celor care au avut norocul să 
scape, sau nenorocul să poarte jugul rus. Sunt 
copii cărora poate li se va interzice școala în lim-
ba română total dar străzile lor, satele, orașele 
de acolo au nume românești...sunt pe pământ 
românesc...Dacă nu-i ajutăm, dacă nu ne 
ajutăm acum să menținem școlile, vom uita is-
toria după două generații de școală în altă limbă 
decăt cea maternă. Se numește „glotopolitică”, 
cucerirea politică prin altă limbă decât cea 
maternă. Istoria nu ne va ierta. 

Acum au voie doar patru clase dar, se fac 
toate demersurile posibile pentru a închide și 
aceste școli, așa-zis „din lipsă de elevi”. Și toc-
mai ei care învață în limba ucraineană, au venit 
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să ne cânte cântece patriotice !!! Să ne cânte 
românește despre istoria noastră comună, de-
spre sfântul Ștefan, despre ei, despre noi...Ei 
ne-au povestit despre masacre și deportări...
Ne-au dus la Fântâna Albă, au pus atunci coro-
ane de flori cu noi, la monumentul de la Fântâna 
Albă. Acolo poate ar fi trebui să fie, ca în cele-
lalte locuri comemorative ale lumii care poartă 
în ele  rana unui genocid, poate ar trebui să fie 
(repet), niște plăci cu numele celor masacrați 
acolo, nume așezate în ordine alfabetică și nu-
merotate...dar nu sunt...încă nu se știe sigur nici 
cine au fost EI, nici câți... Au murit încercând să 
fugă acasă, în patrie... 

Nu știu de ce dar mă duce gândul înăuntrul 
acestui cuvânt: Patrie. Gândesc despre deri-
vatele literare ale cuvântului care pot fi : pa-
triotism, patriotic, patriotard...Mai departe, mă 
duce mintea la: discurs, politică, promisiuni...La 
câte nu te poate duce mintea după ce ai tras în 
piept praful drumului de țară, drum spart prin-
tre porumbiști pe mai mulți kilometri, înnecat 
într-un colb de-o palmă-două, dacă ai noroc să 
nu plouă (dacă plouă nu se poate ajunge acolo 
decât cu mașini de teren sau cu atelaje trase de 
animale). N-ar putea România măcar să ajute la 
repararea și pietruirea acestui drum?

În Ucraina (acum locul de veci al așteptării 
lor) la Fântâna Albă, după ce ai asistat la dis-
cursuri sforăitoare, majoritatea în ucraineană!, 
nu te poți opri să nu te întrebi și să nu cauți un 
răspuns la toate nedumeririle tale nu numai 
românești ci profund umane: de ce sunt posibile 
„aceste dureroase nedumeriri”...de ce te perce-
pi singur lângă ei, lângă locul pătimirii lor și nu 
alături cu alți români, de ce nu-i acolo România, 
măcar simbolic. România... Acolo, lângă ei, la 
Fântâna albă...Genocid... Holocaust...

Mormintele lor, dacă se pot numi morminte 
acele gropi comune, au fost descoperite abia 
peste șaptezeeci de ani. La  fel cu cei de la Katin, 
cu cei de la Auschwitz , cu cei ai familiei Țarului 
Rusiei ba chiar cu partizanii împușcați (tot de 
Paște!) la Costeștii Vâlcei și cu câți alții aflați sau 
încă neaflați, împușcații din gropile comune  ale 
Bucovinei au așteptatau cuminți zeci de ani să 
fie găsiți și pomeniți! 

Am fost acolo la Fântâna Albă și-am văzut 
comemorarea din 2017. Există un modest mon-
ument, care relatează istoria locului. Există în 
Media și documentare cu poze ale momentelor 
când au fost descoperite și cercetate gropile co-
mune, adunate oasele... dar se spune că oase 
mai erau încă multe pe undeva printre copacii 
care i-au ascuns și apărat aproape un secol...

Au fost nenumărate luări de cuvânt urmate 
(logic, nu?) de depuneri de coroane...S-a vorbit-
bilingv!- despre jertfe, despre eroi, dar nimeni, 
în nici o limbă,  n-a pronunțat încă acel cuvânt 
„genocid”! Poate pentru că acest cuvânt cere 
logic imediat cuvinte ca: „cine l-a comis?”, că 
volens – nolens, acceptarea cuvântului „geno-
cid” stârnește mai devreme ori mai târziu ros-
togolirea în avalanșă a unor responsabilități 
neonorate?  De ce nu??? Și mă regăsesc, iar, în 
întrebările mele, ale noastre,  de solilocviu, fără 
răspuns, cu care ne-am învățat (ne-au învățat) 
ca măgarul cu samarul.. 

Sigur, așa hotărâse Dumnezeu atunci pentru 
ei, așa înțelesese și gândise El lucrarea pentru 
care-i născuse, când i-a hotărât a se jertfi pen-
tru ca alți români să... iată însă că nu  căpătară 
înțelegere toți, nu și cei de sus, care ar fi trebuit 
să înțeleagă voia lui Dumnezeu...

Dacă celor din Katin și Auschwitz și altora, 
li s-au recunoscut drepturile de a fi considerați 
victime, dacă li s-au recunoscut valențele cu-
vântului „holocaust” cu toate obligațiile și drep-

turile care derivă din aceasta, oare când Statul 
Român va lua inițiativa de a cinsti cum se cuvine 
jertfa lor de sânge și „actuala” integritate a 
granițelor noastre clădită pe oasele lor???    

Mărturisesc toate acestea, și le voi striga 
până va auzi cineva și va înțelege planul lui Dum-
nezeu pentru ei și mai ales pentru noi, clamând 
nevoia unei amintiri pe măsura jertfei lor – de 
o mie, sau trei, sau cinci mii de uciși în numele 
dragostei de glie, pe măsura lor de patrioți, pe 
măsura pariei căreia i-au aparținut, deoarece, 
nu-i așa vorba cântecului bucovinean: „Suntem 
români mereu...”, pe măsura României Mari, 
care atunci era și așa va rămâne, pentru vecie, 
Patria lor, pentru Istorie...   

Mărturisesc toate  acestea pentru a aminti 
tuturor că prima (și singura persoană atunci) 
care a știut și a vorbit despre Fântâna albă a 
fost domnul profesor Vartolomei Todeci din 
Vaideenii Vâlcei și care, profesor fiind dar 
făcând parte din stirpea ancestrală a ciobanilor 
transhumanți, a singuraticilor umblători pe 
munte, pentru a reține și reda amintirii acest 
fapt, ( ca și cei din închisori), l-a pus în versuri, 
compunând și scriind o poezie despre „Fântâna 
Albă”, atunci când a aflat.

Mărturisesc toate acestea aici și acum, 
deoarece îi datorez în numele bucovinenilor, 
mulțumiri domnului Vartolomei Todeci pentru 
că a avut urechi de auzit plânsul oaselor Buco-
vinei.

Mărturisesc uimirea care m-a cuprins citind 
cu câtva timp în urmă printre poeziile domniei 
sale această poezie dedicată holocaustului de 
la „Fântâna Albă”!!!  Câți din România știau 
despre masacru?  Câți știu acum??  Câți și cum 
cinstesc jertfa aceasta???

Câtă cuprindere are mintea Dumnealui? ! 
Cât se întinde nevoia de istorie a vaideeanului 
Todeci?!

Cum i-am putea mulțumi noi, bucovinenii, 
domnului Todeci, pentru mărinimia de a ne cu-
prinde în inima istoriei lui?

Cunoscând programul activităților culturale 
ale Centrului Bucovinean de Artă pentru Con-
servarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Românești din Cernăuți pe care cu mândrie-l 
reprezint, mi-am permis, cu acordul domnu-
lui Vicu și al primarului Daniel Achim Băluță 
, să trimit poezia închinată de domnul To-
deci (eroilor de la Fântâna albă), la „Festivalul 
Internațional de poezie populară românească 
” derulat acolo în zilele de 28-31 martie, anul 
acesta. De asemenea, am mai trimis și alte poe-
zii pe care domnia sa le-a cules sau le-a pre-
lucrat, poezii care deplângeau evenimentele 
primului război mondial, sub titlul unui material 
pe care l-am numit „Scrisoare de dragoste către 
cei din Cernăuți.”

Poeziile trimise au emoționat românii din 
Cernăuți. Ca urmare, juriul i-a acordat domnu-
lui Vicu Todeci „Diploma de merit a festivalului”. 
Această diplomă i-a fost înmânată domnului 
Vicu în ziua de 2 iunie 2019, când un grup de 

copii de la acest Centru, veniți la „Cocoșul de 
Hurez” pe 1 iunie, invitați pentru a urca pe sce-
na olteană cântecele românești din Bucovina, 
l-au căutat acasă. 

Conduși de profesoara Natalia Demciucina, 
cei 12 copii s-au deplasat a doua zi după spec-
tacol la Vaideeni și în prezența domnului primar 
Daniel Achim Băluță, i-au înmânat domnului 
profesor diploma, i-au cântat ( printre altele și 
vestitul „Cântă cucu-n Bucovina”...) și i-au urat 
viață lungă. La rândul său, domnul Vicu le-a 
cântat cântece de ciobănie. Totul s-a terminat 
într-un elan patriotic sincer, generat de domnul 
Vicu  și de versurile-imn cu ritm alert, de marș, 
ale cântecului cernăuțean „Suntem români 
mereu!” pe care-l redau parțial, din memorie: 

„Suntem români mereu 
 La bine și la greu, 
Suntem aici de mii de ani,
Alături cu Carpații
Noi am trăit ca frații
Și n-am dus lipsă de dușmani... 
.............................................. 
Locu-aici de sus  
Dumnezeu l-a  pus, 
Cu văi și cu munți, cu șes,
Agățat de stânci
Și cu ape-adânci
Dumnezeu ni l-a ales.”
.................................. 
Cât de mult seamănă cu caracterizarea 

făcută dacilor de scriitorul latin Florus, care 
vorbind despre oamenii Carpaților, spunea că 
„trăiesc agățați de munți”, sau câteva din  ver-
surile  poemei „Arca lui Noe” a domnului Ioan 
St Lazăr din urbea Râmnicului Vâlcei!:                              

.....................................
„ De n-ar fi fost Carpații
Dinte de lup, înfipt în coasta lor
De noi și-ar fi adus aminte
Doar anticii-n al Romei for.
..........................................
Că Domnu-n veac aici ne-a pus
Străjeri la munți și la câmpie
Vrednici să fim celui de sus
Prin jertfe neamu-n veci învie.”
(Închinată păstorilor din Carpați și îndeosebi 

celor din Vaideeni, Ioan St Lazăr/  iunie 2016/  
Vaideeni)                                    

*
Cu multă bucurie copii au primit invitația 

domnului primar Băluță Daniel la „Învârtita 
dorului”, eveniment ce se va derula în Vaideeni, 
de Sânziene, adică în zilele 21-23 iunie.

Ca să ajungă la noi în Oltenia de sub 
munte, copii trec de două ori Carpațiii și par-
curg fără oprire cei 8oo-900 de kilometri care 
ne despart...Fac lucrarea aceasta din 2017, de 
când dl. Petre Cichirdan  a găsit acte care atestă 
evacuarea în Oltenia de sub munte, chiar aici, 
la noi, a unui mare număr de bucovineni, peste 
trei sute de mii!!! care nu s-au mai întors acolo. 
De atunci am inițiat acțiuni de „înfrățire” între 
localitățile de unde au plecat și localitățile unde 
au sosit și rămas cei aduși aici.   Bucovinenii 
mei, ai școlii populare  din Cernăuți, coboară 
și urcă iar, ca-ntr-o trashumanță reiterată după 
aproape trei sferturi de veac, de cel puțin  două 
ori pe an: de ziua „Cocoșului de Hurez” și de ziua 
Imnului Național, răbdând cu stoicism oboseala 
celor 12-14 ore de mers pentru a ne cânta de-
spre dor de țară, despre mândrie, despre istorie 
și patriotism! De fiecare dată, Înalt Preasfinția 
sa arhiepiscopul Varsanufie le-a oferit cu gen-
erozitate o tabără de zece zile, gratuită, în 
sfânta mănăstire HureziLa rândul nostru, când 
administrația a avut bani, ne-am dus la ei și am 
cântat și am jucat horele oltenești pe câmpia 
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Hotinului, sau pe scenă la Ostrița...localități care 
s-au înfrățit cu Horezu, respectiv cu Costeștii de 
Vâlcea. Pe măsură ce domnul Petre Cichirdan  
va cerceta în arhivele prefecturii Vâlcea și afla 
alte locuri în care în 1944 au rămas bucovinenii 
refugiați aici, vom iniția alte drumuri ale frăției. 

Urmează Drăgășaniul, și Noua Suliță, care deja 
au inițiat acțiunea de parteneriat fratern. În 
1944 la Drăgășani și în zonă au fost evacuați 
peste 8000 de bucovineni din care au plecat 
înapoi doar vreo optzeci. Deși după 23 august 
1944 Rusia i-a cerut vehement înapoi, oltenii 
nu i-au dat, i-au ascuns, i-au apărat. Cumva, 
și voi sunteți urmași ai Bucovinei, ai acelor 
bucovineni care au rămas cu voi, căsătorindu-
se, născând copii... Cumva sunteți frații noștri, 
și e normal să ne căutăm, să ne găsim, să ne 
vizităm, să ne cunoaștem. Torna torna fratre!...
îți ofer dragostea mea! 

„Torna, torna fratre” sunt primele cuvinte în 
limba română...pot deveni un brand mondial...
un proiect cu un impact colosal, acum, când 
cuvântul care începe să definească lumea este 
„ura”.     

După ce i-am văzut cântând împreună cu 

domnul Vicu, am început să sper că cele două 
entități împreună, vor reuși să ne trezească  din 
letargia automulțumirii, din amorțeala ce ne-a 
cuprins așteptând să se „petreacă ceva”, să  „ne 
dea ceva” cineva...

Eu, personal, am mai realizat ceva ca un 
„blue-up”, văzându-i cântând împreună. Ob-
servasem timid câtva timp în urmă, când 
tot prin cântec au venit să cucerească inima 
Drăgășaniului, că după aproape douăzeci de ani, 
valorile și veștile despre Bucovina au fost aduse, 
au ajuns la noi, pe aripile cântecelor corului co-
piilor cernăuțeni, nu prin alocuțiuni și acțiuni 
sterile diplomatice . La fel, faima Vaideenilor, 
bogăția folclorică a comunei, istoria ei veche și 
nouă au fost aduse și dăruite lumii de cântecele 
domnului Todeci, nu de rapoartele sterile ale 
politicienilor care-și disputau scaunele puterii, ( 
trecătoare de altfel și tributare faptelor lor efe-

mere a căror plată este uitarea, spre deosebire 
de perenitatea definitivă a existenței locului, 
girată de istorie). Am realizat, am înțeles cum 
ajung rugăciunile la Cel de sus:

...Iar către Dumnezeu, ajung cântările înge-
rilor și rugătorilor..., (nu rapoartele oficiale...)

Ascultă-i, Doamne, pe cei cu suflete curate 
care vin înainte-Ți, rugându-Te nu pentru ei, 
ci pentru ceilalți și îngădue-ne și nouă să ne 
rugăm pentru ei, căci merită!!!  Dă-ne, Doamne, 
putere să-i ajutăm pe copii Bucovinei care la 
fel cu aproape nonagenarul din Vaideeni. ne 
amintesc prin cântecele lor vremurile de fală 
ale românilor și întărește Doamne, senectutea 
robului Tău Vartolomei Todeci, pentru că numai 
prin ei mai putem ajunge  la Tine și doar la Tine 
ne-a mai rămas acum speranța!

...Și așa, prin ei, poate Dumnezeu va vrea ...
 Horezu 04 / 06 / 2019

Dragii noștri frați, aflați despre noi că deocamdată încă suntem bine, 
ceea ce vă dorim și dumneavoastră. 

Mai aflați despre noi că ne-am fi dorit nespus de mult să fi putut să fim 
alături de voi în această minunată ocazie pe care ați deschis-o și anume 
„Primului festival înternațional de poezie populară românească”, tocmai la 
voi, la Cernăuți în Ucraina, la voi cei la care învățarea în limba română este 
interzisă prin lege.  De data asta  nu am reușit.

Distanța care ne desparte, care acoperă  peste opt sute  de kilometri pre-
cum și  timpul  care ne-a apropiat, care acoperă peste opt sute de zile (din 
noiembrie 2016 ), fac ca și când am fi mers în fiecare zi câte un kilometru 
către voi. Sau voi către noi.  Credem, mai mult decât atât, suntem siguri că 
am ajuns acolo unde trebuia, la inimile voastre, așa cum  și noi, sperăm a fi 
apropiați sufletului vostru.  

După cum știți, am aflat de puțină vreme, din acte oficiale, că în 1944, 
mulți din tații și Buneii voștri au venit, au fost aduși la peste 800 de kilometri, 
la noi în Oltenia ca să fie ascunși și apărați de ruși. Mulți dintre noi suntem 
urmașii lor. S-au amestecat în ăști  șaptezeci de ani neamurile noastre cu voi, 
rezemându-se pe același grai al nostru, dulce, românesc, pe care-l vorbeau 
atunci  și-l vorbesc și acum românii. Ca apa, ca aerul, ca sălbăticiunile lui 
Dumnezeu care sunt libere, graiul nu poate cunoaște granite. Nimeni nu le 
poate cere, impune limite așa cum nimeni nu se poate împotrivi mersului 
lor. Chiar dacă voi acum trăiți dincolo de hotar, chiar dacă acum noi putem 
să ne adăpostim la sânul sfintei noastre glii dincoace de hotar, „uniți în cuget 
și-n simțiri” putem și trebuie să ne sărbătorim valorile milenare, tradițiile 
românești, care ne sunt rădăcinile comune. 

Cu multă bucurie am aflat despre festivalul poeziei populare pe care-l 
inițiați astăzi. Cu multă bucurie  vom veni, sigur, începănd cu viitorul an care 
sperăm că va fi mai bun, și pentru noi  ș pentru voi. 

Acum însă,  ca să participăm și noi la festival, (pentru că nu se explicitează 
că trebuie și recitată) vă vom trimite câteva poezii populare ale celui mai 
iubit rapsod vaideean, ale domnului Todeci Vartolomei. Atât noi cât și dum-
nealui, ne-am fi dorit ca el să fi putut onora cu prezența festivalul, dar...dar 
domnul Todeci, domnul Vicu, așa cum îi zicem noi  și tot satul, are peste 
optzeci și cinci de ani  și face dializă din trei în trei zile...

Fiu de ciobani, el însuși ciobănind cu oile pe plaiurile munților, (unul din 
munții nostril numindu-se Boian...) domnul Vicu vorbea   și vorbește în ver-
suri. A consemnat în poezii istoria oamenilor, a satului, chiar a României. S-a 
făcut apoi învățător, pentru a inocula copiilor dragostea pentru aceste valori 
milenare. Domnul Vicu al Vaideenilor a învățat zeci de oameni, generații în-
tregi, să cânte la fluier, să doinească cu glasul, să joace... Din străinătate au 
venit profesori care au studiat fluierele domnului Todeci, descoperindu-le 
o ascendență milenară. Pentru Vaideeni ca și pentru însuși județul Vâlcea, 
rapsodul Todeci a devenit cu anii emblematic. Poeziile rapsodului popular 
Vartolomei Todeci au fost strânse în cărți. Dintr-una din aceste cărți vă vom 
trimite astăzi, pentru a fi alături de voi, câteva poezii. Sunt descrise acolo 
locurile din sat, locurile de pe munți, nedeile, dragostea, durerile, dorurile...
mai ales dorurile... Am vrea să primiți (cu toată dragostea și respectul cuve-
nit) printre poeziile domnului Todeci, poezia despre Fântâna Albă. O aducem 
în fața dumneavoastră ca omagiu victimelor asasinatelor de la Fântâna Albă, 
de la Lunca, de la Varnița. Este surprinzătoare rezonanța ciobanului din Vai-
deeni cu suferința românilor de peste graniță. Și totuși, nu! Nu, pentru că și 
ei, țăranii Vaideenilor sunt urmașii celor fugiți acum câteva sute de ani de 
urgia ungurilor, veniți și ei, cândva, tot din răsărit, din stepele Uralilor. Iată, 
frații de suferință cum se găsesc...

Am dori, dacă se poate ca cineva să o citească acolo,  pe 1 Aprilie, 
când veți comemora 78 de ani de la masacru, lăngă troița comemorativă a 
morților, ca să  știe și ei că în țară n-au fost  și nu sunt uitați...

SCRISOARE  DE  DRAGOSTE DE LA VAIDEENI  
CĂTRE  FRAȚII  DE  DINCOLO  DE   GRANIȚĂ

LA  FÂNTÂNA  ALBĂ

La Fântâna Albă
Sus, în Bucovina
Câmpu-i plin de nalbă, 
Plânge rău grădina. 
Flori, mai multe negre,
Lacrimi  și suspine, 
Au râvnit spre soare, 
Sfânt pământ, din tine.
Se-nvâtersc în gropi 
Frați romîni răpuși,
Și copii și popi,
Omorâți de ruși.
Lacrimă-n apus
Stelele pe boltă, 
Codrii vechi  i-au pus
Frunzele-n revoltă.
Fiecare toamnă,
Fiecare an
Peste noi își toarnă
Cântecele-n van.
Să uităm durerea?
Să-i uităm pe cei
Ce-au avut puterea
Să-nfrunte călăi?

     Vă mai trimitem niște poezii 
despre satul său…

VAIDEENI

Vaideeni, curat izvor
De-nțelepciune și dor,
Plai de suflet românesc
Eu cu tine mă mândresc.
De când sunt în lumea-ntreagă
Gându-mi către tine-aleargă
și-mi  șoptește cu mult drag 
Să- i trec astăzi al tău prag
Să-mi văd frați, să-mi văd surori,
Să mă plimb pe lăsători
S-aud vântul cum adună
Cântecele de la stână.
Bun găsit, plai de baladă!
Au venit să te revadă
Fiii răspăndiți în lume
Ce- i doresc un nou renume.

CÂNTEC

Muguraș  de mugur crud, 
Dorule, din dor crescut,
Lasă-te pe vânt ușor
Și mi te du călător,
Mi te du, dorule, du,
Tot cu cântec cum  știi tu,
Mai în jos  și mai în sus, 
Să spui lumii ce-ai de spus.
N-a fost viața niciodat
Mai frumoasă-n acest sat,
Cum e azi și cum va fi
În anii ce vor veni.
Dorule, măi pui de dor,
De pe munte călător, 
Poartă, tu, din zbor în zbor,
Cântul Vaideenilor.

ÎNVÂRTITA

Frunză verde de răchită,
Hai, mândro, la învârtită,
Învârtita vaideeană
Ce se joacă  i-n poiană.
Pași la drapta  și-napoi
Jucați toți la fel cu noi
Și strigați o ciuitură 
Să răsune-n curmătură.
Apoi învârtește fata
și pe stânga și pe dreapta
C-așa-i datina la noi
Să jucăm doi câte doi.
Învârte-mă bădișor
Nu mă călca pe picior
Și bate podelele

Să crape pengelile.
 Învârtita legănată
O jucăm mai mulți odată
Și batem podelele
Să se ducă relele,     

SÂRBA POPILOR 
CU STRIGĂTURI

Asta-i sârba popilor 
De pe Valea plopilor
Ce o joacă Măricenii
Cerneenii și Recenii
Vaideenii intră-n joc
Ș o joacă mai cu foc, 
La nuntă și la botez 
O joacă cei din Horez.
Unde joacă ungurenii
Parcă se ciocnesc buștenii
Și unde joacă rumânii
Parcă se-ncaieră cânii.
 
Ia te uită cum se duc
Ca un câne după lup
Și strigă cu foc, cu foc, 
De stă soarele în loc.
Ce frumos e-n sat la noi
Când petrecerea-i în toi
Joacă bătrâni  și flăcăi
Ca să uite de nevoi.
Cât mai sunt oile-n strungă
Mai avem parele-n pungă!
Dacă vitele-or pieri
Și pungile s-or goli!
Cine sârba, bate una,
Pe mândruța bate-o luna,
M-a bătut cu poalele
Bat-o joia soarele!
Mai strigați o strigătură,
Să răsune-n curmătură
Și-n pădurea cea de fagi
Să ne-audă oameni dragi!
Zii din fluier mai cu foc
Să-nvârtim hora pe loc!
Asta-i hora lui Todeci
Să n-o mai uităm în veci!

Ne bucurăm, dragii noștri 
că am putut să fim măcar așa 
alăturea de voi la minunatele 
acțiuni culturale pe care le-
ați inițiat. Vă asigurăm de 
toată dragostea noastră  și vă 
așteptăm la noi.

Acestea au fost cele ce 
doream să vă transmitem și 
încheiem dorindu-vă frățește 
tot binele din lume.

Cu toată dragostea  Primarul comunei Vaideeni, Daniel Băluță și Ligia Zaprațan Nicolescu 

Asta-i Bucovina, 
Românesc pământ.
Nu e Ucraina !
Știe Domnul sfânt, 
Știe Ceremușul,
Știe Herța-ntreagă, 
Strigă și Hotinul, 
Și Moldova dragă.
Strigă și Carpații, 
Dunărea și Tisa, 
Le răspund și frații
De la Potaissa.
Cântă-n văi păstorii
Cântece de dor 
Să alunge norii
De pe țara lor.
Stelele-nșirate,
Calea Robilor,
Strigă „Libertate!”
Pentru cei ce vor
Să revin-acasă,
Lângă a lor mamă, 
Ce de ani de zile,
Cu lacrimi îi cheamă.



Mihai SPORIș   

Stimate Domnule Profesor, Costel 
Neacșu,

Am primit darul dumneavoastră pe 7 ianu-
arie, 2019, de Sf. Ioan Botezătorul. Vă 
mulțumesc! Este prima carte care mi-a intrat 
în casă în anul acesta. Am zăbovit ceva mai 
mult cu… descifrarea ei pentru că lucram la 
„Buletinul” pe care vi l-am remis în pdf.

Am studiat-o cu atenție, și multă 
răbdare. Asupra unor pagini voi fi revenit, de mai multe ori. 
Dumneavoastră, spiritul dumneavoastră pus în cuvintele cărții, 
și-au găsit în mine o recepție contradictorie. În multe chesti-
uni rezonanța a fost totală, în altele, dimpotrivă, recepția a fost 
distorsionată. Nu judec pe nimeni, încerc aici să-mi arăt percepția 
față de darul făcut care acum este cartea mea. Despre aceasta 
voi vorbi în continuare și apoi despre mecanismul personal pe 
care îl folosesc în … descifrare.

Vizual, copertele sugerează ceea ce vrea titlul să spună, 
în codificarea lui. Coperta I: o imagine nocturnă cu balaurul 
demonstranților (strânși într-o predestinată piață a victoriilor ce-
lor … în putere!), unul cu coarne, să pară antihristul în persoană!-
asaltând înspre Piața Victoriei un palat al puterii cu coloane de 
lumină. Să credem că toate puterile sunt de la Dumnezeu (vezi 
ap. Pavel în epistole!)? și că orice ridicare împotriva lor este un 
păcat strigător la cer? Aici amăgirea, fiind a celor ce au instru-
mentat demonstrația, iar manifestanții reprezintă turma care 
ar protesta nelegitim! Ne întrebăm aici! Cine populează, după 
1944, și chiar după 1989, palatele puterii românești? Pun în-
trebarea pentru că în ceea ce privește evenimentul Decembrie 
1989 ne găsim de aceeași parte! Pornind de la o falsă încadrare 
a evenimentului, ca revoluție, s-a emanat o constituție, statuând 
un fals - din punctul nostru comun de vedere. Nefiind revoluție, 
credem că a fost o continuitate mascată abil, într-o neîntinare, de 
ochii lumii, în aceeași matcă. Cred că în palat sălășluiește pe mai 
departe… antihristul și că o face și într-un compromis istoric cu 
Instituția umano-divină, a Bisericii. Aici știu că nu sunteți de ac-
cord, dar precizez că nu confund credința profundă (sunt creștin-
ortodox care a primit tainele!), cu interesele și comportamentul 
funcționarilor instituției bisericii. Între noi, Biserica trăitoare și 
funcționarii instituției, cu prea puțini chemați dintre cei veniți s-a 
căscat o adevărată falie! Nu din vina duhovnicilor cu har authen-
tic, ci din cauza compromisurilor Instituților Bisericii (aici inclu-
dem toate curentele și confesiunile!). Coperta IV: Păcatul edenic 
într-o încercuire – veșnică reîntoarcere/ciclicitate!- a simbolicu-
lui Uroboros. Chiar pomul cunoașterii stă sub spirala „șarpelui 
milenar”!  Copertele ne sugerează, venind dinspre final către 
prim plan, o nouă Apocalipsă. Chiar antihristul, în Piața Victoriei, 
și-a pus coarne de… lumină.

Apoi am observat structura interioară. Introducerea. 
Ne pune-n gardă asupra definirii Antihristului. Geopolitica lu-

mii materiale bazată pe lucrarea banilor sub toate formele, pe 
care le au resursele, își are un antichrist suprem, cu slugi politice 
în pseudo-democrațiile lumii, între care și circul politic românesc 
care a scindat pe ademeniți în tabere fratricide, credule…bande-
lor de trădători!  Ne avertizează asupra pericolului Masoneriei 

(greu de înțeles pentru cititorul neavizat ce este cu această Ma-
sonerie și mai ales asupra rolului ei istoric în devenirea națiunii 
române!), care ar urmări anihilarea instituților din România. Sun-
tem puși în gardă de autor asupra asumării unei atitudini, din 
perspectiva partizană a creștinului orthodox, care crede cu tărie 
și evident cu teamă, doar de Dumnezeu. Introducerea se încheie 
cu o rugăciune, în numele autorului, pentru neamul românesc. 
Data are și ea partea de simbol: schimbarea la față… din anul 
centenar.

Au urmat apoi temele în dispută, demult în plină dezbat-
ere, mai mult sau mai puțin științifică: etnogeneza poporului 
român; disputa istorică româno-maghiară; scrierea partizană 
a istoriei conform cu interesele de moment ale puterii domi-
nante a Antihristului; conflictul interconfesional între ortodocși, 
catolici și protestanți; istoria Transilvaniei sub stăpâniri impe-
riale; procesul făuriri națiunii române și întregirea de la 1918; O 
impresionantă bază de date, informații, fapte, documente, surse 
care le credibilizează, ni se oferă, ca un aide memoire, să le avem 
disponibile și propriilor noastre procese referențiale. O muncă 
tenace și responsabilă să poată fi ușor diseminate, cele adunate, 
de orice cititor bine intenționat și preocupat de cunoaștere. 
Problema care se pune este trecerea de la cunoașterea unei 
realități istorice la înțelegerea ei.

Aici pot apărea multe divergențe. Adevărul omenește posi-
bil îl obți din punctul în care te situezi, din citirea cu ochii minții 
– dotați special pentru aceasta!- a perspectivei până la hotarul 
mărginirii proprii! Ce este dincolo nu mai este știință, metodă, ci 
este posibila revelație.  Care să fie conlucrarea optimă între știință 
și credință, când de vreme lungă s-au excomunicat? Nu cumva 
cele două paradigme s-au slujit una pe alta fără a recunoaște 
acest lucru, atunci când invocau întâietatea? Asumarea dreptului 
primului venit! Primul om acum șapte milenii, ori cel ce se va fi 
ridicat greu ( precum copilul abia născut!), acum două milioane 
de ani? Fac această ieșire din contextul celor despre carte, doar 
pentru a specula asupra … perspectivei domeniului de definiție și 
a specializării ochilor minții! 

Dumneavoastră sunteți profesor, cu o serioasă cuprindere a 
dogmaticii creștine și…, din cele spuse, un creștin practicant, or-
thodox. Ați descifrat fenomenul istoric și acest fapt v-a dat abili-
tatea analizelor celor ce stau sub legitatea care mișcă istoria.

Eu vin din zona științelor exacte, cu aplicație în domeniile 
tehnice hipertehnologizate. De aproape cinci decenii am fost 
luat prizonier de ingineria domeniului energetic și am slujit, 
nemijlocit, la funcționarea unor sisteme cu decizie în timp real. 
Uneori chiar secunda devenea o durată decisivă pentru acțiunea 
necesară! Legile naturii, descifrate de știință, nu m-au trădat, ci 
m-au robit… Iată-mă, a fortriori, dependent în mărginirea mea 
de … Toma Necredinciosul! Merg să văd, cu ochii mei, cercetez 
(și aici este o muncă, o luptă!) și abia după ce m-am lămurit, 
mă constat învingător în procesul acesta minunat care face 
din cunoaștere înțelegerea proprie. Da! Se aprinde scânteia  - 
spuneți-I lumină! Energie descătușată din ascundere, epifanie, 
revelație, îndumnezeire!- doar atunci când circuitul receptor, 
evident pregătit pentru aceasta, rezonează (cântă aceeiași melo-
die, se recunoaște asemenea, constată numitorul comun/dvs. 
i-ați spune că mărturisesc aceeași credință!) cu emitorul. Prob-
lema se reduce acum la definirea sursei, a emitorului (fie El și … 

„soarele dreptății”!). În cazul nostru, este clar: Dumneavoastră 
sunteți acela, prin mesagerul carte. Cu acest mesager am stat de 
vorbă și ne-am înțeles, în multe privințe, dar în altele am rămas 
la pre-judecățile noastre; prea s-au înrădăcinat în noi acestea 
că acționează uneori fără a le mai conștientiza, adică au devenit 
automatisme, și astea au propria lor legitate în inerția tuturor 
îndărătniciilor și atunci ni le asumăm ca adevăruri înghețate, deși 
știm bine că totul curge și viața nu este fixație statică! Să luăm 
câteva exemple:

Etnogeneza: Cum se definesc noțiunile, cuvintele cheie?: et-
nie, neam, popor, națiune? Cum se realizează fundamentarea lor, 
conceptuală? Cum se obține  conștiința de sine a persoanei, ori 
a unei  mulțimi? Cum ne dumirim asupra identității noastre, ori 
a… vecinătății aproapelui? Câte dicționare atâtea definiții! Câte 
domenii specializate, atâtea conotări, uneori în mare divergență! 
Vedeți numai speculația etimologică și scenarile fanteziste care 
devin adevăruri, pentru că nu știu ce „savant” cu notorietate a 
spus-o! Dixit! Iată o poruncă, chiar dacă nu este de la Dumnezeu, 
cum devine „adevăr” prin forța impunerii. Și-au dat oare?, toate 
disciplinele consensul, asupra adevărului devenirii poporului 
român? Istoricii încă bâjbâie! Antropologii?, nu s-au pus de acord 
asupra culturilor vechi. Arheologii n-au putut cerceta multe si-
turi (n-au fost lăsați, nu au avut resurse, nu le-au fost acceptate 
concluzile și câte alte piedici!); cronicarii au scris ce le-a cerut 
fenomenul politic; teologii au cântat liturghiile cu lentoarea… 
mersului pe jos a pelerinului, a cruciatului, cu alte perspective 
ale trăirii și acum, când aceeași promisiunea de dincolo ne mână 
voința și acțiunea. A vorbi și acum de-un partizanat între două 
stări, care sunt etape diferite ale unui proces cu desfășurare în 
timp, îmi pare o pierdere de vreme. O sentință definitivă, cred 
că și înțeleaptă ar trebui să constate vremelnicia formulelor 
politice sub care s-au aflat pământurile noastre în vechime. 
Arheologii le văd impregnate cu amprenta lor civilizațională în 
depozitul înhumat déjà. Sigur că am fost daci cândva, apoi că a 
venit inundația Romei cu urmele ei de neșters, că au venit și alte 
neamuri pașnice, ori războinice și că toate au impregnat ceva 
în viețuirea celor cu care au interacționat. Vezi doar știința de 
azi asupra perpetuării semnului omenesc în genom și descifra-
rea tuturor afluențelor…! Oare etnicitatea să nu se fi altoit, sigur 
pe portaltoiul viguros, cu toate polenizările aduse de vânturile 
migrațiilor? Locul cultivării și arborele aclimatizat déjà, să nu aibe 
dreptul la recunoașterea continuității? Se poate oare nega do-
mesticirea?, noul aport civilizațional?, indiferent de modul cum 
au fost promovate! Suntem re-cunoscători că am avut strămoșii 
din neamul tracilor: geto-dacii unei etape istorice!, că romanii 
au altoit o civilizație care este și azi semnul dominant al plan-
etei! Că ei, romanii, la rându-le, vor fi adunat prin lumea grecilor 
afluențele culturale vechi din atâtea culturi (chiar scriptura din-
spre aramaică, prin septuaginta și apoi… vulgata, către limbile 
naționale și toate șiroirile doctrinare ale culturilor naționale), ne-
au dat nume și blazon ales, și nu văd în acest fapt un lucru con-
testabil mai mult decât o împlinire demnă de respect. Am fost la 
nenumărate congrese ale daciștilor să ne lămurim asupra unei 
anume percepții cu iz de schismă. Pr. Dumitru Bălașa ne-a avut 
pe mulți în preajmă, dar am constatat falia care se căsca între 
noi, de care s-au folosit, și se folosesc încă, cei care ne dezbină 
prin propriile noastre neînțelegeri. (Continuare în pag. 16)

EPISTOLĂ CĂTRE UN CREșTIN… APĂRĂTOR AL UNUI „ADEVĂR” INCOMOD

Ion PREDESCU

Predicile lui Bartolomeu Anania, dincolo de retorica operei, liniștesc 
apele precum Apostolii și Duhul Sfant, la fel și traducerea Bibliei, 

Cerurile Oltului, în asa fel încât a-ți duce crucea înseamna a înota ca peștele 
în apa, în rezervația naturală de la Cheile Turzii, alaturi de drumul oaselor 
de la Aiud...

Preotului Boboacă, în Cerurile Oltului, Valeriu Anania i-a dedicat din pag-
inile sufletului   După decembrie 1989, l-am reîntâlnit pe Valeriu Anania, în 
câteva evenimente culturale remarcabile. Invitat la Biblioteca Judeteană, de 
Marian Creangă, directorul de atunci, Tica Neamțu, prietenul lui Marian, 

directorul economic al Instituției, vajnicul parinte Nicolae State - Burlusi, Ioan St Lazăr, într-o 
sală plină a Filarmonicii, am rostit căteva cuvinte despre Bartolomeu, comparându-l cu filosofia 
și teologia secolului douazeci, firesc, folosind principiul:Divinitatea locuiește în interiorul Ființei, 
Ființa în interiorul sacrului, sacrul în duhovnicește scriitura...Mi-a dat mâna, reflexiv și multumit, 
întrebăndu-mă temător, dacă mai trăiește preotul Boboacă din Bărbătesti, alături de care se 

PREDICILE LUI BARTOLOMEU ANANIA…
refugiase în muntii Builei, în timpul prigoanei din 1952, în-
tre lupi și dramatica întoarcere pentru a se preda. Preotul 
Boboacă trăia, va trece dincolo peste cătiva ani... În ultimul 
timp își punea pe nas o frunză de un fel sau altul și se plimba 
prin curte. Aronel, care plecase apoi în Canada, pentru taxe 
si impozite, își striga bunica , relatându-i cum a înnebunit 
popa. Boboacă nu s-a plans niciodată de suferintele din 
munți. Avea o singură obiecție la destin. Prima lui soție a 
fost frumos voluntară si fără cenzură. Cerul nu s-a cenzurat 
sculptănd-o, Lilia nu s-a cenzurat în cele lumești. Copil, l-am 
însoțit cu rata la Valcea, după pâine albă. Am trecut pe langă 
o troiță și m-am închinat după legile locului. Transfigurat, 
și-a făcut semnul crucii,  aveam să aflu mai târziu, cu limba 
în gură. Suferise prea mult pentru gesturile la vedere... Pre-
otului Boboacă, în Cerurile Oltului, Valeriu Anania i-a dedi-
cat din paginile sufletului…

14 nr. 2/2019



nr. 2/2019 15

Ion NĂLBITORU
            

Când am început să citesc romanul „Casa presei” al domnului Marius Cărbunescu, am avut 
senzația că mă aflu într-o sală de cinema, iar pe un ecran panoramic se succed cu rapiditate 

secvențele unui film palpitant, de acțiune.  
Există un echilibru în redarea detaliilor, scurt, cu anume rezerve, dar suficiente în crearea cadru-

lui, parcă cinematografic, în care se desfășoară acțiunea. 
Cu destulă abilitate autorul reușește să puncteze portrete și caractere, dar și imagini clare ale 

locurilor unde se petrec acțiunile, fără a reduce din intensitatea trăirilor și a suspansului, a tensiunii 
pe care autorul reușește cu finețe s-o inducă cititorului dornic să afle ce 
se va întâmpla mai departe, în paginile următoare.   

Dacă ai început să lecturezi acest roman te dezlipești de lumea ta în care trăiești și faci par-
te din acei observatori fini care însoțesc personajul principal în peripețiile sale. Te integrezi în 
acel mediu jurnalistic și iei parte la tot ceea ce se întâmplă, trăind din plin fiecare clipă. Toate 
acestea sunt posibile doar datorită talentului înăscut, dar și cultivat ca jurnalist, al autorului.  

Romanul se lecturează cu ușurință prin fluiditatea sa. Se naște ca un izvoraș și în timp ce 
apele sale se rostogolesc la vale, printre stânci, în mici cascade, ansamblul acțiunilor crește 
precum apele torentului ce se transformă într-un râu în toată regula. 

Autorul romanului „Casa Presei” abordează două stiluri diferite.    
În prima parte, povestirea se desfășoară la persoana întâi,  eroul principal depănându-și 

șirul de întâmplări. 
În partea a doua povestirea continuă la persoana a doua, autorul fiind în acest caz poves-

titorul și martorul ocular la tot ceea ce se întâmplă.     
În acest roman, în afară de aspectul jurnalistic al acestuia, realizat cu deosebită acuratețe, 

se abordează sau mai bine zis se împletește cu un gen care de după revoluție a cam fost abandonat, și anume genul de 
roman polițist și de spionaj.  

Este bine că autorul ne introduce și în acest gen care în ultimul timp a fost dat uitării, un gen palpitant care îți pune la 
încercare inteligența în dezlegarea enigmei care plutește în roman. 

Autorul dezvăluie prin vocea eroului principal câteva din culisele profesiei de jurnalist.    
De fapt, această meserie se aseamănă adesea cu cea de polițist pentru că, și unul și celălalt, se ocupă cu anchetele în 

slujba adevărului.           
Autorul își dezvăluie ideologia liberală, dar se pare că în România este un liberalism alterat.  
De partea cealaltă socialiștii, sub masca ocrotirii patriei de dezastrele produse de economia occidentală care ne-a 

acaparat piața, au și ei alte interese.         
Autorul, prin gura eroului principal, nu ratează ocazia să prezinte un scurt episod din cele foarte multe, ale părții nega-

tive ale Occidentului la care românii au visat ani la rând ca la raiul de pe pământ.
„Casa Presei” a domnului jurnalist Marius Cărbunescu este un roman de actualitate, o lucrare a realităților zilelor 

noastre cu toate implicațiile din lumea cotidiană, cu „manipulările”, adesea bazate pe șantaj, dar și mită, în interesul 
câștigului, cu manipulări electorale, cu influențe din afară, indiferent că sunt din răsărit sau din occident.  Autorul dă 
dovadă de abilitate în exprimare și transmiterea mesajelor, prin fluența expresiilor și cursivitatea frazelor, acestea fiind 
înlesnite și de profesia de jurnalist pe care o are. 

UN EPISOD DIN CULISELE 
JURNALISMULUI ÎN ROMANUL 

„CASA PRESEI” DE MARIUS CĂRBUNESCU

PAULIAN BUICESCU
POEZII

„Bolnavilor” care-i atacă 
pe membrii LSR și UZPR

Cei care scriem...

Cei care scriem pentru suflet, rămânem drepți chiar sub lături
Când vin grăjdarii scrisului, cu dejecții, lătrături...

Vrem Psihiatri 
sub acoperire!

Chiar de la vârste mai crude, oamenii mai mai iau pastile:
Pentru stomac, ficat, rinichi, sau să-și lungească cele zile!
În poporul meu, pastila, a fost numită și “hap”
Mai ales când ține-n frâu, gărgăunii de prin cap...

Prin Ambasade și Servicii, în întreaga omenire
Există Ofițeri destoinici, puși însă, sub acoperire!
Pentru-a opri răul din lume, mai vârtos ca-n alte “ere”,
Avem Farmaciști și Medici, buni și fără frontiere!

Consider că-i imperios, spre o bună prevenire,
Să avem și Psihiatri, “mascați”, sub acoperire,
Pentru-a depista din vreme nevroticul potențial
Care e-n decompensare, spre bătăuș, sau criminal...

Pe psihopați, să îi iubim: cu inima arzând precum o torță!
Dar s-aruncăm, când ne atacă, lasoul cămășii de forță!
Iar de pistolul, chiar cu bile, urgent trebui’ dezarmat
C-atâția oameni (?!?), fără “bile”, pe cei buni i-au împușcat...

Eu nu-mi las vorba 
să rănească...

Eu vorbesc mai mult în Școală; în public de am obiecții
Din lexic scot mărgăritare, drept antidoturi la dejecții!
Scriptura și Educatorii, mi-au spus-o clar și permanent:
Să nu-mi las vorba să rănească, ba chiar să fie pansament!

Eu nu voi fi zornăitor...în fapte sau în cuvinte
Și îi deplâng pe cei ce-o fac, c-au sărăcit...deh, fără minte...
Chiar dacă mă provoacă unii, cu calomnii sau prin cancan
N-oi riposta pe limba lor și nu o să devin mârlan!

Să ne Rugăm 
pentru un Scriitor-confrate!

Să ne Rugăm pentru un Scriitor-confrate, Să-l scoată DUMNEZEU din suferință
S-avem Nădejde multă că îl scapă, din hăul sufletesc de necredință!
Să ne Rugăm în multă părtășie, chiar de e antichrist și tot nu Crede
Puterea vindecării peste oameni, chiar și un Diavol spune că o vede!

Să ne Rugăm cu toții-n așteptare, pentru confratele  semnat cu “N...escu”
N-o să răspundă dacă-i zic pe nume, că el se crede Zeus, Eminescu...
Să nu-mi uiți DOAMNE Rugămintea, Să-mi lași înțeleaptă mintea
Și tot la fel, nevirusată, Să-mi ții în Pază mâna dreaptă!

Îndemnul meu Creștinesc 
pentru confrații Ziariști și Scriitori

N-aveți nevoie de Legitimații
De Ziariști sau Scriitori
Nici de șampanii sau ovații
Ci numai de...cititori!

(Prof.Tlg.Paulian Buicescu, membru UZPR (Rev.”Mirajul Oltului”, “Con-
fluențe Literare”, “Povestea Vorbii”, “Cultura Vâlceană” ș.a.) și Președinte 
al Filialei Olt a LSR.)

                                          DUPĂ PLOAIE…
Adeluta Gib
  

Au trecut alegerile. Astea, ultimele, pentru europarlamentare. Pe celelalte le așteptăm cu 
nerăbdare și cu cuțitele ascuțite. După cum arată rezultatele, trei crai, cu punctaj asemănător, 

data viitoare, o să curgă sânge. Să nu mă înțelegeți greșit, eu una, nu numai că nu fac politică, dar 
de cele mai multe ori, nici n-o urmăresc, însă, vrând nevrând, ne lovim de ea în fie ce ceas al zilei 
ori al nopții. Așa că, dacă bărbații se pricep cu toții la fotbal, la politică trebuie să ne alăturăm și noi, 
femeile, ca să se vadă că ne-am emancipat. Acum, sincer, parcă aș prefera să stau la cratiță, nu că 
mi-ar place foarte mult ipostaza asta, dar, la o rețetă, de ce-o fi ea, mai cazi la pace cu interlocutorul, 
la politică însă… Mă-ntâlnesc c-o colegă mai tânără, salut, salut, ce mai faci?...sunt ceva șanse să ne 
mai pună ăștia ceva la salariu? Sare în sus ca arsă. Păi, rușine, sunt oameni care n-au ce mânca și voi 

va gândiți la măriri? Stai dragă, zic, întrebam și eu așa, n-am dat cu parul… Ea însă nu se mai poate opri și zice, zice,când 
de una, când de alta, să plece ăștia, au pierdut alegerile, să lase guvernarea celor ce-au câștigat!… Păi, îndrăznesc eu 
timid, care au câștigat că, după cum am văzut  toți au puțin peste 20%  și parcă s-a votat pentru parlamentul European, 
nu pentru al nostru… Atâta mi-a trebuit. A, eșți de-a lor? Și la gura ei, au apărut sute de ziceri de parcă erau copiate de pe 
plăcuțele alea de înmatriculare suedeze. Stai mă fată, c-am zis și eu…S-a dus. Singurele cuvinte pe care le-am înțeles, se 
terminau în uie. O fi fost vorba de cuie? Viorica zicea că pensiile se măresc din septembrie, acest lucru e „bătut în cuie”. 
Sau poate voia să zică ceva de U.E. și n-a folosit majusculele? Că, la altceva, nu mă pot gândi, din partea unei doamne.
Vecina mea se uită lung la mine, zice, dacă i-ai votat pe ăștia și ne taie pensile, cu mine nu mai ai trai! Pe care „ăștia”, pe 
ăștia, sau pe ăilalți, întreb, mai mult așa, ca să nu zică despre mine ceva, cum zice de obicei. Aa, mai ești și obraznică, la 
fel ca ai tăi, luav-ar și face-v-ar, că voi nu mai vreți proprietate, vreți să ne aduceți pe toți la castron și nu mai vreți nici 
căsătorie, vreți în grup, că voi…și se înneacă cu fel de fel de vorbe, care, chiar dacă nu se termină în uie, tot cam la fel 
sună. La servici, mă-n-treabă șeful: ai fost la vot, Adelo. Tac o secundă, rotițele se-n-vârtesc, ce să zic, ori cum ași da-o, 
nu ies bine. N-am mai apucat. Am ajuns târziu acasă și cum secția de votare era departe… Păi vezi, ți-au furat un drept 
esențial, de ce n-au prelungit votul, până la miezul nopții sau până a doua zi. Sau, poate, intenționat nu te-ai dus, unii…
Nici nu mai ascult. Grea treabă și cu votările astea. Bine c-au trecut! La celelalte, vom mai vedea!

 ȘI FEMEILE FAC POLITICĂ…ADEVĂRATĂ!      
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(Urmare din pag. 14)

Problema ungurească (aici se poate extinde discuția cu ches-
tiunea evreiască, grecească, dar și cu psihozele supralicitării 
egoist-naționaliste, ori internaționalisme utopice, care au gener-
at extremismele cunoscute: nazism, fascism, horthism, bolșevism 
etc.!) nu s-a pus până în momentul redefinirii naționale, a drep-
tului primului venit într-un spațiu clar marcat, și a asumării 
unei conștiințe de neam. Se poate vorbi de o conștiință?, fără 
aceea elită care s-a dumirit pe sine și apoi a luminat pe cei din 
care s-a ridicat? Nu credem că ar trebui tratată, fracționat, elita 
bisericească din Transilvania, care s-a născut cu atâtea potri-
vnicii! Fără uniții români, tolerați de imperialii habsburgi, nu se 
ivea Școala ardeleană, Astra! Adunările de la Blaj nu se puteau 
întruni! Fără petițile la Viena, apoi a Memodandumului (după 
o sută de ani de la… Suplex…!), nu dădeam dovezi lumii (care 
își dusese mărginirile departe!), că în eonul națiunilor suntem 
o națiune în sine, cu identitate demonstrată! (aici trebuie să 
recunoaștem mântuirea și prin geo-politic! Iată!, mă fac și avo-
catul… Antihristului!). Cum să văd în masoneria care i-a avut – 
spun cunoscătorii!- printre ei pe Horia, Bălcescu, Alexandru Ioan 
Cuza, pe junimiști, pe Alexandru Vaida Voievod (făcut de urgență 
mason… să fie susținut de „frații” tratatului de pace de la Paris/
Trianon!). Cum să nu constat că intrarea în masonerie se face 
printr-un jurământ pe… Biblie și că nu ești recunoscut… zidar 
(mason în franceză!) dacă nu-ți declari credința în Dumnezeu? 
Sub aceste gânduri, cum să fiu de accord cu etichetările puse 
Școlii Ardelene, Ierarhilor bisericii unite și să nu observ rolul lor 
determinant în… creșterea limbii românești și a patriei cinstire. 
Cum să duc în derizoriu Mica Romă/Blajul? Cum să nu observ 
că Eminescu/Toma Nour, din Geniu Pustiu este, prin 1866, toc-
mai cosmopolitul pașoptist?, pe care îl contestați, neobservând 
că lumea trăiește globalizarea ca un inevitabil fenomen cen-
trifug, cu toate efectele perverse, când nu știm să contrapunem, 
centripet, liantul umanității, dincolo de rasă și raportarea la di-
vinitate. Globalismul este prea materialist. Da! Antihristul-ca 
personificare a materialului/ochiul dracului în ipostasul banu-
lui, poate fi o opoziție la cele ale sufletului! Hai să echilibrăm 
balanța!  Să-i opunem liantul iubirii aproapelui, din cea mai mare 
depărtare, acum reductibilă la doar o tastă de chipul omului iu-
bit! Fenomenului divizării, al împărțirii în secte, curente, partide 
egoiste să-I contrapunem uniunea prin cele comune, și apoi prin 
integrare să dobândim contopirea indestructibilă, în contrapon-
dere cu forțele risipirii globaliste. Să înțelegem- cumva holis-
tic!-, că neuronii noștri, câteva miliarde, funcționează eficient cu 
toată diversitatea lor,  nu numai prin legăturile întrețesute între 
ei! Avem în noi înșine modelul diversității care își are punțile 
funcționale. Resursele cunoașterii, puse pozitiv împreună, prin 
ceea ce construiesc (emergențe pozitive), ele aduc pacea și nu 
sentințele - ex catedra!–, atacurile la persoană, și nici ideile cu 
efectele acțiunilor lor, care ne fac judecători nechemați! Orice 
sentință fără o solidă acoperire, fără o decantare riguroasă, prea 
pripită sub presiunea aparenței, a manipulărilor și a pornirii 
maselor otrăvite cu minciunile inoculate pervers slujește dezbi-
narea, în ciuda bunei intenții. Alteori subminează ceea ce alții au 
construit cu bună credință. 

Am observat un partizanat explicit, în cartea dvs., asumat cu 
toată responsabilitatea. Persoana I singular își rostește sentința, 
alteori deci-ul concluziei, pare un… Dixit! Stilul este omul însuși!  
Toți ierarhii creștini români, sunt ori albi, ori negrii, precum guelfii 
și ghibelinii lui Dante! Schisma lui 1054, a trasat, fără posibilitate 
de reconciliere (a se vedea persiflarea tendinței ecumeniste!) o 
graniță, ca un zid al Berlinului, între prea docilii, uniți cu… Roma 
sorgintei noastre - după spusa lui Titel Zărnescu!- și ortodocși! 
Ultimii, tămâiați în graiul liturgic și de cancelarie , slavon, au stat 
sub papucul sultanului/nou împărat, cu sabia peste capetele lor, 
musai, ascultătoare. Să nu se obseve, cu ochii minții, în regula 
acestei lumii (evident nu a celeilalte!) că Bisericile, toate fiind și 
redute instituționale (să nu le confundăm cu chiliile sihaștrilor, 
cu sihăstriile și muntele sfânt!), au fost…, spunea invocatul Emi-
nescu (prin altă răstălmăcire, fiind însă luat avocat!): „o frază de 

dânșii inventată!” Evident fraza nu este scriptura, ci răstălmăcirea 
ei care a generat ereziile, sectele și mai ales dreptul canonic, croit 
să-și asume o judecată a pămânenilor in eternum. Oare?, nu con-
ciliile/sinoadele… au împrăștiat turma credincioșilor? Amintesc 
aici un lucru care este ascuns de istoriile românilor (chiar și C. Gi-
urescu omite, sub patrafirul altui realism: cel ateist… „științific”!) 
că la Blaj bisericile au fost cu ierarhii lor: Ioan Lemeni și Andrei 
Șaguna, mână-n mână, că în 1918 a fost la fel și nu doar partidul… 
muncitoresc s-a ocupat de marea adunare. Că Iuliu Maniu, care 
era unit și Vasile Goldiș (unde nu uitați sublinierea de… ortho-
dox!) au fost împreună, cum întreaga biserică a Transilvaniei, 
indiferent de confesiune a bătut clopotele unirii! Așa că nu nu 
pot semna cecul în alb, când vorbiți de ereticii Greco-catolici! 
fără a face trimitere la Instituțile de conducere umană ale tu-
turor bisericilor, aservite puterilor politice. Nu cred că trebuie 
agresată credința asumată de persoane, acestea nefiind cu doc-
torate în dogmatică, ci încredințate prin porunca divină să creadă 
în păstorii lor ocazionali, fără cercetare! O spune și ap. Pavel… 
- propagandist de bine prin Imperiul Romei!, că Împărățiile și 
slujitorii lor sunt de la Dumnezeu… și aspre pedepse vor avea 
neascultătorii! Eticheta de eretici devine un afront public, impar-
donabil și nu putem, din spirit civic, să fim de acord cu el. Nu 
suntem arbitrii între interesele de ordin material ale celor două 
instituții. Cunoaștem, din nefericire, multe situații conflictuale 
privind așezarea morală și interesul special pentru ochiul dracu-
lui al multor nechemați din cinul orthodox, să nu afirmăm aici, 
în cunoștință de cauză. Cât privește anume incompatibilități să 
nu uităm pactul de colaborare cu securitatea al unui Mitropolit 
orthodox al Banatului; problemele cu justiția pentru niște fon-
duri bănești, ale unui ierarh dobrogean … în exercițiu, și câte alte 
lucruri în care fenomenul Pomohaci își găsește și el terenul favor-
abil (dacă invocăm statisticile mondiale că 11% din populația lu-
mii îi împărtășește orientarea sexuală, indiferent de apartenența 
confesională – vezi și cardinalii care au călcat pe… bec!- sau că 
alunecarea aceasta este de când lumea… vom înțelege , deși nu 
este de înțeles, de ce BOR s-a mișcat așa de încet!).

Altă etichetă, extremistă de-a dreptul este aceea de 
„coadă de topor”, pusă unor mari personalități ale neamu-
lui, ivite providențial să ne împinească un destin istoric, dar și 
evidențierea discriminatorie a unei liste cu grave omisiuni, dar 
cu supralicitarea unor merite din perspectiva partizanatului pro-
priu. Selecția vădește: fundamentalism religios, anti-semitism 
evident și o suficiență, fără acoperire (prezentăm, apriori scuze 
dacă ni se va dovedi contrariul!). Exemple:Iliescu-libercugetător!; 
Iohannis-eretic!; A.Vaida.Voevod și V. Pop: greco-catolici!; Re-
gele Carol I : romano-catolic!; Adrian Năstase:mason!;Răzvan 
Theodorescu-evreu, mason;D. Pavel-greco-catolic; Lucian Boia 
și H.R.Patapievici-evrei; C.P.Tăriceanu-romano catholic (bărbat a 
patru neveste a căzut sub incidența restrictivă a unor canoane 
ortodoxe în ce privește o așa relativizare a ceea ce înseamnă fa-
milia); A. Cioroianu-afiliat gds-ului soroșist etc.

O bună parte din carte este un manifest public pentru 
susținerea familiei tradiționale în contextul pregătirii unui refer-
endum național și apoi o analiză a eșecului acestuia. Rămâne o 
mare enigmă cum de nu a reușit, cea mai longevivă și influentă 
instituție publică românească, Biserica Ortodoxă Română, să 
convingă majoritatea bisericii trăitoare (a românilor) având po-
sibilitatea să predice din fața altarului… porunca Lui Dumnezeu! 
Îmi este clar, mie, creștin orthodox (să nu se interpreteze părerea 
mea ca venind de la adversari!) că societatea românească s-a sec-
ularizat, în ciuda statisticilor, a miilor de biserici și a unei generații 
de preoți împrospătată! S-au înmulțit zidurile bisericilor, dar a 
scăzut, dramatic, numărul enoriașilor practicanți. Predicile și 
ritualul, sărăcite de grabă și inconsistența tălmăcirii învățăturilor, 
nu ne mai cuminecă eficient. Amestecul bisericii în politica – 
dovedită mincinoasă!- a alungat oamenii de bine. Ruptura între 
generații a devenit evidentă: satul bătrân, împuținat de enoriași, 
își sărăcește zestrea tradițională și ea impregnată religios. Una 
este teoretizarea campaniilor electorale și alta este reușita 
efectivă. Nu s-au prezentat la vot nici cei care au determinat 
referendumul. Orice analiză direcționată spre alt gen de cauze 

este o ascundere sub preș, poate interesată! Dacă adăugăm și 
faptul că a durat două zile, pe bani mulți (orice irosire a banului-
talant vieții, aruncat din bugetul public pe acțiuni sortite apriori 
eșecului este o prostie care trebuie neapărat asumată în lumea 
aceasta, de pe pământ!). Starea de fapt a societății românești 
de azi, în care simbioza regnum-sacerdotiu este încă un bi-
nom funcțional, este imputabilă, nu doar politicii imbecile, ci și 
eșecului misionar al unei biserici care ar trebui să fie luptătoare. 
Lupta referendumului?, a pierdut-o biserica! Aici vorbim de 
Biserică în întregul ei! Întregul fiind măcinat de interese diver-
gente, unitatea rămâne subminată! Știu că nu sunteți de accord, 
dar ăsta ne este crezul indus de ceea ce se întâmplă! Avem și un 
studiu de caz: Ne luptăm de peste 15 ani pentru canonizarea lui 
Mircea cel Bătrân/cel Mare! În 2018 se împlineau 600 de ani de 
la trecerea acestui mare domnitor al românilor la cele veșnice și 
nu am primit nici măcar un răspuns la o solicitare scrisă, privind 
intenția viitoare, sau argumentele potrivnice!  Știm că un system, 
fără reacție/feed-back (vezi banala ciupitură asupra unui organ-
ism viu!), ori care își selectează impulsurile și care pe ale noastre 
le ignoră,  în mintea celor nebăgați în seamă este mort/inert! 

Studiul de caz Pomohaci, poate avea o finalitate în funcție de 
modul cum este perceput. Dacă el ajunge către adepții câștigați 
demult de fostul preot, poate fi un imbold pentru revenirea ce-
lor rătăciți cu atâta abilitate. Talentul și notorietatea sa, într-ale 
folclorului, îngreunează misiunea dezintoxicării. Scoaterea lui 
în afara societății nu va fi posibilă. Aveți dreptate acolo unde 
constatați paiele puse pe focul aprins de media care a luminat 
discreditarea Bisericii, cu anateme pentru cei fără vreo vină. Fo-
cul trebuia stins imediat! O boală ar trebui prevenită, iar dacă 
totuși scoate capul trebuie rapid tratată să nu devină epidemie, 
mai ales când este vorba de un pacient atât de sensibil cum este 
biserica trăitoare. Înțeleg că v-ați cunoscut cu 12 ani în urmă și 
l-ați găsit: îndrăgostit de bani…, și pe cont propriu, în misiunea 
zisă de el divină. (amendată canonic… atât de târziu!)

Partea finală a cărții atrage atenția – salut acest spirit civic, al 
atitudinii unui om căruia îi pasă de viața semenilor de aproape 
și de departe!- asupra celor ce ard mocnit ori sunt vâlve până la 
cer! Educație și sănătate pentru oameni! Adevărul lui Dumnezeu, 
nu politicaly corectness al Anticristului mondializat, mințind de-
spre drepturile omului, dar în fapt luptând de când lumea pentru 
avutul altuia (neam, țară!); luptând pentru pacea lumii pe care 
tot el o destabilizează, provocând hemoragiile marilor migrații 
pe care le pune în cârca păgubiților. Aici sunt de accord cu dvs., 
fără rezerve, că sarpele acesta milenar este veninos. Precizăm că 
nu-l confundăm cu șarpele bun de casă, care ar însemna, în sim-
bolul lui, istețimea rădăcinilor proprii, din tezaurul continuității 
noastre milenare.

Am stat de vorbă cu cartea dvs. Mulțumesc celui ce mi-a 
transmis-o. Dincolo de toate cele ce ne despart vă prețuiesc 
pentru atitudinea de om care caută, după posibilitățile proprii, 
binele aproapelui. Primiți, Domnule Profesor, salutul meu! 

             16 ianuarie 2019, Rm Vâlcea  
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