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Felix SIMA  

Părintele Ioan DURĂ, aflat în misiune ortodoxă la Bruxelles, 
nu uită să ne trimită, cu autograf, „cu bucuria dăruirii”, 

ultima sa carte publicată, „Istorie bisericească. Studii și articole”, 
editura „Magic Print, anul 2019, carte voluminoasă, 550 pagini. 
Atașat cărții, se află un pliant bogat ilustrat cu o impresionantă 
carte de vizită, din care cităm următoarele: „Născut pe 9 august 
1945, în satul Fedeleșoiu, comuna Dăești, județul Vâlcea, ca 
fiu al  tatălui Vasile, cântăreț bisericesc (și primar, în perioada 
interbelică) și al mamei Maria, nepoata ctitorului bisericesc 
Nicolae Olteanu, părintele Ioan DURĂ este frate geamăn cu pr. 
prof. univ. dr. Nicolae DURĂ”; alt frate al dumnealor este preotul 
lector universitar dr. Leon DURĂ, poet, dramaturg, eseist, 
colaborator tv. și colaborator, adesea, al revistelor noastre. 

   Preotul Ioan DURĂ a studiat la Facultatea de Teologie din 
București - licența și cursuri de doctorat (7 ani) - și la Facultatea 
din Atena (1972 - 1977) și din Louvain (1977 - 1982),  de unde 
a primit titluri de doctor în Istoria Bisericii. Este căsătorit 
cu Christina VOULGARI, originară din Atena, Grecia, tată al 
șase copii și bunic al șapte nepoți, „până astăzi”, după cum 
se specifică. Hirotonit preot la 7 decembrie 1980 pentru 
parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Țările de Jos, pe care a 
înființat-o, a ctitorit-o și unde slujește neîntrerupt de 38 de ani; 
este fondator - ctitor al parohiei „Nașterea Maicii Domnului” 
din Antwerpen unde a slujit 20 de ani; fondator - și ctitor al 
altor șaisprezece parohii ortodoxe române în Olanda și Belgia 
francofonă, plus încă una în Valonia și cealaltă în Bruxelles.

„Părintele Ioan slujește neîntrerupt comunitatea română 
din Regatul Țărilor de Jos de 38 de ani, dar și din Flandra, 
Belgia. Acest moment festiv a reprezentat un prilej de bucurie 
și pentru noi, Ambasada României, pentru toți enoriașii săi, 
dar și pentru cei care îi apreciază munca de apostol. Părintele 
Ioan Dură este primul preot ortodox român care a fost trimis în 
anul 1980 de Patriarhia Română; primul care a deschis o școală 
românească aici, în Olanda, dar și primul care a înființat un 
muzeu al parohiilor din spațiul Benelux. În același timp, a avut și 
o activitate de bun creștin și bun român, toată viața sa părintele 
Ioan a întins o mână de credință și românism către cei cu suflet 
românesc din această țară și Belgia”, a precizat pentru TRINITAS 
TV doamna ambasador Brândușa Ioana Predescu.

De-a lungul celor 38 de ani de slujire pastoral-misionară, pr. 
protoiereu Ioan Dură a înființat 18 parohii în cadrul Protoieriei 
Olandei și Belgiei Flamande. În toată această muncă, părintele 
protoiereu a fost ajutat de doamna preoteasă Christina Dură și 
de primii enoriași ai primei sale parohii din Olanda, și anume 
„Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam, respectiv de cei din 
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Anvers (Antwerpen), 
Belgia. Parohia din Schiedam a fost înființată în anul 1980, iar 
cea din Anvers în anul 1993.

Părintele dr. Ioan DURĂ a fost Protopop al Protopopiatului 
Olandei și al Belgiei flamande (Flandra), de la înființarea sa în 
2001și până la desființarea acesteia, în toamna anului 2016, 

Prin lumea văzutelor și nevăzutelor

CU PĂRINTELE DR. IOAN DURĂ, PROTOPOPUL 
ȚĂRILOR DE JOS ȘI AL BELGIEI FLAMANDE

iar de atunci și până în prezent părintele este Protopop al 
Protopopiatului Olandei.

Timp de cinci ani, părintele Ioan DURĂ a fost profesor de 
Religie ortodoxă în învățământul de stat din Belgia, începând 
cu anul 1988, în toți acești ani desfășurând o bogată activitate 
de cercetător științific, istoric bisericesc, scriitor a numeroase 
lucrări în limbile română, greacă, franceză și engleză, redactor 
- editor al revistei „Mărturie ortodoxă” (1981 - 1997), fiind un 
preot luptător pentru ortodoxie și democrație, cu fapta și cu 
scrisul, împotriva demolării bisericilor din București (Scrisoarea 
deschisă din 1987), pentru renașterea Bisericii Ortodoxe 
Române după era comunistă, pentru afirmarea valorilor 
românești în occident, pentru sprijinirea candidaturii României 
la intrarea în NATO. 

Pentru activitatea sa pastorală și cărturărească, pr. prof. 
dr. Ioan DURĂ a fost decorat de Președintele României Klaus 
IOHANNIS cu Ordinul Național de Merit pentru „Serviciul Cre-
dincios” în grad de Cavaler (9 martie 2018) și numit Cetățean de 
Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, încă din anul 2007. 
Totodată, Adunarea generală a membrilor Institutului român din 
Freiburg (Germania) l-a ales vicepreședinte pe preotul Ioan Dură, 
pentru perioada octombrie 2018 - octombrie 2021. Mai multe 
despre pr. dr. Ioan DURĂ se pot vedea pe www.biserica.nl. 

În „Cuvânt înainte” semnat de autor, se menționează 
faptul că acest volum conține 32 de studii și articole de 
istorie bisericească - românească, cele mai multe - precum și 
o prezentare a două cărți de excepție, la rubrica „Addenda”, 
acestea fiind: „La regime de la synodalite selon la legislation 
canonique conciliaire, oecumenique, du I-er millenaire”, Editura 
„Ametist 92”, București, 1999, 1024 pagini și „Scythia Minor 
(Dobrogea) și Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și 
mitropolitan al Tomisului (sec. IV - XIV”, Editura Didactică și 
Pedagogică, 2006, 267 pagini, ambele scrise de preot prof. dr. 
Nicolae V. DURĂ.

„Temele studiilor și articolelor noastre inserate în prezenta 
carte au fost abordate, în marea lor majoritate, pentru prima 
dată în  istoriografia românească și au fost publicate în reviste 
din țară și străinătate”.

Din lipsă de spațiu, vrem numai să înșiruim titlurile cuprinse 
în acest volum, ele însele suscitând cel mai mare interes pentru 
cultura vâlceană și națională: „Biserica din Țara Românească în 
epoca lui Matei Basarab”, „Știri despre Țările Române în Istoria 
Patriarhilor Ierusalimului a patriarhului Dositei al Ierusalimului”, 
„Voievozii Valahiei și Moldovei și Patriarhii ortodocși ai 
Răsăritului, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”, „Informații 
istorice și bisericești despre Țările Române în manuscrisele 
Codicelui patriarhal 2542 al Bibliotecii Vaticanului”,  „Zotu 
Țigara ( 1599) și legăturile acestuia cu Moldova”, „Arhiepiscopia 
și Mitropolia Vicinei în notitiae episcopatuum ecclesiae 
Constantinopolitanae, editată de Jean Darrouzes”, „Sfințirea 
Sfântului și Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română - secolele 
XVI-XIX”, „Considerații privitoare la Învățături preste toate 
zilele (1642), „Contribuții privitoare la Ioan Comnen (1658 - 
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Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

Am avut în anul 2001 norocul și onoarea de a asista la sărbătorirea în cel mai festiv 
cadru la cel mai elevat nivel a aniversării celor 150 de ani de la întemeierea primei 

forme de școală pentru localitatea Horezu. Cum postul de radio-televiziune Vâlcea 2 
rămăsese fără conducere, domnul Emilian Frâncu mi-a propus și am acceptat postul, 
lucrând temporar ca director și mai ales ca reporter.  Din prima zi am fost aruncată în groapa 
cu lei, ținând pentru prima dată microfonul și reportofonul în mână direct la interviurile cu 
această ocazie. Și a fost bine iar microbul „reportericesc” nu m-a mai părăsit de atunci. Cu 
acea ocazie am avut acces la documente care justificau aniversarea dar, care-mi dau astăzi 
din nou ocazia să fac și următoarele precizări:

1. În secolul 18, Mănăstirea Hurezu cumpără de la moșnenii râmeșteni moșii situate 
„la întâlnirea Luncavățului cu Luncaveciorul” mutând aici târgul care se ținea la porțile 
mănăstirii și care-i deranja. De atunci locul s-a numit „târgul Horezu”, adică târgul mănăstirii 
Horezu.  

2. Târgul Horezu a căpătat greutate social-financiară 
după anul 1780 de când devine cunoscut sub acest 
nume ca centru de plai. Totuși, era considerat o mahala 
aparținând satului Râmești. Copii negustorilor horezeni 
frecventau școlile din Urșani, Râmești, Romani, înființate 
în anul 1838 în aceste localități de către Eforia Școlilor.

3. În 1845, în Târgul Horezu locuiau 46 de familii. Tot 
atunci s-a constituit Comisia Târgului Horezu care va 
administra localitatea până la desprinderea sa de satul 
Râmești.

4. În 1846, această comisie cere Eforiei Școlilor 
permisiunea de a deschide școală chiar în Horezu.

Răspunsul negativ primit se justifica pe baza pe 
numărului mic de elevi.

5. În 1848 are loc revoluția care mai amână încă doi 
ani rezolvarea favorabilă.

6. În 1850, locuitorii semnează o jalbă pe care o trimit 
lui Vodă reînnoindu-și cererea și menționând ca au găsit 
și învățător în persoana lui Petre Ionescu. Se cer referințe despre el spre a afla dacă a fost 
părtaș la revoluție. Nu fusese. În 2 ianuarie 1851, încă fără aprobare de sus Petre Ionescu 
predă într-o cameră de patru stânjeni pătrați având un număr de 31 de elevi. Catalogul 
acestei clase se află la arhivele naționale.

7. În 1851, la 1 iunie i se interzice profesarea fără autorizație ceea ce determină locuitorii 
să mai trimită Voievodului o jalbă, reînnoindu-și cererea și motivând alegerea lui Ionescu 
Petre, cu diploma pe care acesta o luase după absolvirea cursurilor  la școala Sf. Sava 
din București. Se obține această aprobare și se consideră ca dată de începere a școlii, ca 
activitate didactică, data de 2 ianuarie 1851.

8. În 1852 se mai găseau la școală doar 5 elevi, retragerea lor în mare parte fiind sărăcia 
și nevoia de a participa alături de părinți la treburile gospodăriei.

9. În 1855, la 3 martie se afiliază Horezului satele Bârzoteni, Covrești și Bălănești. Deja în 
aprilie la școală erau 30 de elevi pe care-i păstorea tot Petre Ionescu.

10. În  1856 se obține aprobarea de funcționare în clădirea special amenajată lângă 
mănăstire. Aceasta funcționează până în 1866.

11. În 1859 școala a fost vizitată de Vodă Cuza care-l găsește aici învățător pe George 
Dumitrașcu. Cuza este foarte mulțumit. În 1865 la această școală erau 112 elevi.

12. În 1866 se ia hotărârea mutării școlii de la mănăstire în târgul Horezu, locuitorii 
angajându-se să ajute după posibilități la ridicarea noii școli.

13. PRIMULUI  LOCAL DE ȘCOALĂ DIN HOREZU i se construiește fundația în vara anului 
1867 de către un învățător din Oteșani care se numea ION PRODESCU. Acesta a organizat 
strângerea materialelor și a dirijat și supravegheat și construcția. A rezultat o clădire cu 
trei săli mari pentru clase și patru mici pentru folosiri auxiliare, conformându-se planurilor 
școlilor urbane. Prodescu însuși donează școlii mare parte din averea sa sub formă de 
pădure, fâneață ți o moșie pe râul Luncavăț, ceea ce putea aduce școlii anual un venit de 
200 de galbeni. Din păcate bunul donator se stinge în vara lui 1868, cu școala gata dar încă 
nedotată cu material didactic. 

14. La 1 decembrie 1868, inspectorul școlar Cons-
tantin Codreanu vizitând noua școală din Horezu, - în 
mod special că Ion Prodescu a zidit școala în 1867, i-a 
făcut danii și a murit după aceea în 1868, ceea ce nu a 
oprit procesul de instrucție a elevilor.

15. În 1869, la 30 martie, la o inspecție a revizo-rului 
școlar T. Tătărăscu se raportează ministrului învăță-
mântului că profesorul George Dumitrescu care preda 
atunci, avea 120 de elevi care sunt din zonele învecinate 
și, datorită calității predării în această școală, aici vin 
elevi și „din Gorj, Dolj și chiar din Craiova” Apreciind 
calitatea deosebită a predării dascălului George 
Dumitrescu, revizorul propune să i se mulțumească 
public prin Monitorul Oficial aceasta fiind nu numai o 
recompensare a meritelor profesorului cât și provocarea 
unui spirit de emulație pentru alți profesori.

Se poate considera deci ca terminare a ridicării primei 
zidiri de școală în Horezu, perioada cuprinsă între decesul 
lui Ion Prodescu din vara lui 1868 și 1 decembrie 1868, 

adică axact toamna lui 1868. Ori, cum la noi școlile au început întotdeauna în septembrie, 
de obicei pe 15 septembrie, cred că nu facem o apreciere prea mare rugându-vă să vă 
amintiți pe 15 septembrie că în Horezu putem sărbători aniversarea a o sutăcincizeci de ani 
de școală aici, pe acest teritoriu de unde s-au ridicat multe minți luminate, mulțumită mai 
ales strădaniilor de început și sacrificiul învățătorului Ion Prodescu.

Am mai aflat că la Oteșani, tradiția învățătorilor Prodescu merge de-a lungul timpului și 
că un cadru didactic Prodescu este tatăl avocatului Ionuț Prodescu (!!!) care, fiind deja tată, 
intenționează să-și îndrepte copii spre o carieră didactică, fără, cred, a ști frumoasa poveste 
a stră-străbunicului său pe care am spicuit-o și întocmit-o sprijinindu-mă pe documentarul 
întocmit în 2001 de conducerea de atunci a liceului „Constantin Brâncoveanu”și anume 
de domnii profesori Vasile Țambrea, Ana Comănescu, Valerian Comănescu, Aron Vladu și 
Constantin Nițu.

 15. 08. 2018 / Horezu

ȘCOALA  HOREZULUI  LA 150 DE ANI

1719) și Țările Române”, „Câteva precizări privind 
data și denumirile celei de a doua sesiuni al celui 
de al VI-lea Sinod Ecumenic (Quinisext sau Trulan)”, 
„Edițiile Bibliei tipărite cu aprobarea Sfântului 
Sinodal Bisericii Ortodoxe Române, de la cel de Al 
Doilea Război Mondial și până în Decemrie 1989 și 
unele considerații”, „Numărul bisericilor ortodoxe 
din București și unele considerații privitoare la 
lipsa de cunoaștere exactă a acestuia”, „File de 
pateric românesc: Cuviosul isihast Neofit de la 
Mănăstirea Stânișoara (sfârșitul secolului al XVIII-
lea”, „Canonizarea de sfinți români”, „O considerare 
retrospectivă cu privire la canonizarea de sfinți 
români din 20 iunie 1992”, „Canoanele Sinodului al 
VI-lea ecumenic (Penthekti sau Quinisext sau Trulan) 
privitoare la post și aplicarea acestora în viața 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe de astăzi”, „Primul 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Elie Miron 
Cristea (1925 - 1939) și proiectul său de a înălța o 
nouă catedrală a Patriarhiei Române”, „Tomosurile 
sinodale de autonomie și autocefalie emise de 
Patriarhia ecumenică în secolele al XIX-lea și al XX-
lea și prevederile incluse în acestea cu privire la sfințirea 
Sfântului și Marelui Mir”, „Mitropolitul Țării Românești, 
Eftimie al II-lea (1594 - 1602), apărător al Ortodoxiei din 
Polonia”, „Monahul Moise, Proschinitarul Mănăstirii Sfântul 
Pavel, Sfântul Munte, 1997. Mărturii despre ajutoarele 
românilor date mănăstirii athonite Sfântul Pavel”, „Ierarhi 

ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtați din scaun și trimiși 
în recluziune monastică de către autoritățile comuniste în 
anii 1944 - 1981”, „Mitropolitul Veniamin Costache, nou 
ctitor al Mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos, 
pictat în nartexul bisericii acesteia”, „Biserica Ortodoxă 
din Estonia. Survol asupra istoriei sale. Calvarul acesteia 

sub ocupația sovietică (1940 - 1941; 1944 - 
1991)”, „Spre o nouă organizare administrativ 
- teritorială a Bisericii Ortodoxe Române”, 
„Câteva reflecții în legătură cu ședințele de 
lucru ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Române”, 
„Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de 
arhiepiscopie, obligație stringentă a Sinodului 
Bisericii Ortodoxe Române”, „Patriarhul 
Dositei al Ierusalimului (1669 - 1707) și ierarhii 
Râmnicului Ilarion și Antim Ivireanul”, „Cruci, 
troițe profanate și distruse, icoane și odoare 
confiscate în anii regimului comunist din 
România”, „Învățământul teologic universitar 
românesc. O evaluare succintă a organizării și 
a stării sale actuale”, „Policarp Morușca, primul 
episcop al Eparhiei misionare ortodoxe române 
din America”, „O prezentare a Bisericii Ortodoxe 
a Georgiei”, „Preoți ortodocși în Primul Război 
Mondial și aportul lor la înfăptuirea Marii Uniri 
din 1918”.

   De menționat este faptul că alte studii 
și articole ale prodigiosului autor pr. dr. Ioan 

DURĂ au fost publicate deja, în anul 2018, în alte două 
cărți și anume; „Dar din râvna casei tale” și „File de istorie 
bisericească”. 

   Pentru tot ce a făcut pentru Ortodoxia Română, cuvine-
i-se toate laudele ființelor noastre trăitoare pe pământul 
vâlcean!

2 august/2019



august/2019 3

Petre CICHIRDAN

Pe 08 iulie 2019 la Ocnele Mari Asociația Naționallă 
a Cultului Eroilor „Regina Maria” Filiala Vâlcea și 

Primăria Ocnele Mari împreună cu cetățenii din Ocnele 
Mari l-a comemorat, ca în fiecare an, pe poetul martir 
Vasile Militaru, i-au comemorat pe cei aproape trei sute 
de foști deținuți politici, cei mai mulți găsindu-și  sfârșitul 
în fosta închisoare, care, după 1946, a devenit una de 
tristă amintire ocupându-se  de exterminarea celor care 
nu au fost de accord cu instaurarea regimului comunist în 
România…Făcând din această manifestare un bun obicei, 
evenimentele legate de această „sărbătoare” a spiritului 
prodemocratic , începând chiar la Monumentul AFDPR 
Vâlcea ridicat la Ocnița în anul 2009, când primăria și-a 
luat libertatea și a adus la Ocnele Mari un monument, 
realizat prin concurs național, destinat județului Vâlcea, dar 
nemontat în Râmnicu Vâlcea, unde a avut trei certificate de 
urbanism; dar neamplasat , niciunde! Deși nu era executat 
din bani publici, cum putea să se amplaseze în Municipiul 
Râmnicu Vâlcea un monument de o asemenea importanță,  
mărime și valoare, care nu aparținea unui  sculptor membru 
al UAP!? (UAP-ul  s-a înființat în 1949 odată cu Securitatea! 
Ca și USR, și UCR, da, toate Uniuni de creație)...În acei 
ani, încă, nu erau clare sentimentele vâlcenilor pentru 
democrație, adevăr spus prin artă, și libertate adevărată în 
cuget și simțiri…

La Monumentul AFDPR-Ocnița au cuvântat Eugen 
Petrescu, președintele Asociației Cultul Eroilor Vâlcea, prima- 
rii Ocnelor Mari și Lozovei din Rep. Moldova, Mihai Pătru, 
respectiv Lilian Botnaru; a mai cuvântat reprezentantul Consi- 
liului Județean Vâlcea…Primarul Lozovei a fost însoțit de 
familia sa și a  fost invitat, spunem noi, în dublu scop: o dată, 
fiindcă evenimentele din 1949 din Rep. Moldova sunt aproa-
pe simetrice celor din România, demonstrând sorgintea lor 
sovietică-stalinistă, satanistă, și a doua oară, dată fiind inten- 
ția de înfrățire a celor două localități exprimată de ambii pri- 
mari…În 1949 se declanșează ultima mare nerozie politică, 
crimă împotriva umanității, holocaust împotriva românilor 
adevărați și necomuniști din fire, de către puterea sovie-
tică conducătoare și în Rep Moldova și în România… Eveni-
mentele din 1949 sunt o ultimă zvâcnire a bol-
șevismului, care, peste câțiva ani, ca un animal 
turbat, avea încet încet să-și  piardă puterea… 
Dar să-l ascultăm pe Eugen Petrescu:

„Preacucernici Părinţi,
Domnule Primar al orașului Ocnele Mari,
Domnule Primar al comunei Lozova, 

Republica Moldova,
Doamnelor și domnilor,
Dragi copii,
Suntem la Ocnița – Ocnele Mari, va-

tră sacră a strămoșilor daci, devenită, fără 
voia noastră, loc al suferinței și martiriului 
românesc în anii puterii comuniste.

În urmă cu aproape o sută de ani, la 1921, 
în urma scindării ramurii bolşevice de extre-
mă stânga de Partidul Social Democrat Român, 
partid istoric, fondat la 31 ianuarie 1910, a lu- 
at fiinţă Partidul Comunist Român, un partid 
care în perioada interbelică era o organizaţie 
politică mică şi ilegală. Aceasta era subordo-
nată Cominternului [(Internaţionala Comunis-
tă, organizaţie fondată în 1919 de Vladimir Ilici 
Lenin şi de Partidul Comunist Rus (bolşevic)].

În România, Partidul Comunist şi-a înce-
put ascensiunea după actul de la 23 august 
1944, când, conform strategiei staliniste, 
cu sprijinul trupelor sovietice rămase pe 
teritoriul României până în 1958, acesta şi-a 
eliminat treptat adversarii politici şi opozanţii 
de orice fel. Instaurarea Republicii Populare 
Române, ca urmare a loviturii de stat din 
30 decembrie 1947 şi a abdicării forţate a 

CA NICIODATĂ… VASILE MILITARU A FOST COMEMORAT ANUL 
ACESTA LA OCNELE MARI!... UN PRIM PAS ÎN ÎNFRĂȚIREA OCNELOR 

MARI CU COMUNA LOZOVA DIN REP. MOLDOVA
Regelui Mihai I, face ca între 1947 şi 1989 Partidul Comunist 
Român să fie singurul partid politic care a activat pe scena 
politică din România. (…)

Conform Institutului de Investigare a Crimelor Comu-
nismului din România, „sistemul concentraționar al Româ-
niei comuniste a cuprins numeroase închisori și lagăre 
de muncă precum cele de la Gherla, Aiud, Sighet, Pitești, 
Râmnicu Sărat, Canalul Dunăre – Marea Neagră etc. Lagăre-
le de muncă au fost înființate în 1950, sarcina lor fiind să 
«reeduce prin muncă elementele ostile Republicii Populare 
Române». Cele mai sinistre lagăre de muncă au fost cele din 
Bărăgan, unde au fost deportate circa 40.000 de persoane 
din Banat – sârbi, germani, români. (...)

Frați români,
Aici, în urmă cu 60 de ani, la 8 iulie 1959, se stingea 

din viață, la vârsta de 74 de ani, în condiții inumane, greu 
de descris – mizerie, înfometare și bătăi crunte – unul dintre 
cei mai iubiți oameni de cultură ai României interbelice, 
poetul naționalist Vasile Militaru, fiu de ță-rani săraci din 
satul Dobreni, comuna Vărăști, județul Giurgiu – autor al unei 
impresionante opere literare naționalis-te și religioase, ce 
avea să-i aducă sfâr-șitul martiric. În urma refuzului de a-și 
folosi talentul literar în slujba comunismului, este arestat la 
Pitești, la 8 ianuarie 1959. Ulterior, este transferat la Craiova, 
judecat și condamnat prin sentința dată la 20 iunie 1959 de 
către Tribunalul Militar Craiova la 20 de ani de temniță grea 
pentru crimă de uneltire contra orânduirii sociale; 12 ani 
de închisoare corecțională pentru delictul de deținere de 
publicații interzise; 10 ani de degradare civilă, confiscarea 
totală a averii personale și obligația de a plăti 1000 lei 
cheltuieli de judecată. Așadar, Vasile Militaru primește, la 
vârsta de 74 de ani, o condamnare de 32 ani. Transferat la 
Penitenciarul de tranzit Ocnele Mari, județul Vâlcea, acesta 
moare, într-o celulă umedă, în chinuri cumplite, la doar 3 
săptămâni de la  pronunțarea sentinței. (...)

Vasile Militaru, asemenea sutelor de mii de români 
uciși între anii 1944-1989, este un simbol al martiriului, al 
suferinței fără margini generată de regimul comunist, un 
simbol al Ocnelor Mari și al României. Prin Vasile Militaru, 
poetul-martir pe care îl comemorăm astăzi, aducem 
celor ce au suferit și sfârșit în Penitenciarul Ocnele Mari, 

în cele 44 de penitenciare principale și 72 de 
lagăre de muncă forțată de pe cuprinsul Româ-
niei, fraților basarabeni și bucovineni, uciși 
în pușcăriile și beciurile serviciilor represive 
sovietice, deportați și uciși în necuprinsul spațiu 
asiatic, recunoștința noastră pentru suferin-ța 
și sacrificiul lor. (...)”  (Fragmente din alocațiu-
nea rostită de Eugen Petrescu, luni, 8 iulie 2019, 
la Monumentul Foștilor Deținuți Politici din 
România – Ocnița, orașul Ocnele Mari, județul 
Vâlcea, în deschiderea Memorialului „Vasile 
Militaru”, ediția a X-a)

Mihai Pătru:  - ...stimați cetățeni, stimați 
invitați, doamnelor și domnilor: doresc ca 
mesajul din această zi să fie unul al respectului, 
al aducerii aminte a trecutului, un mesaj care 
să zidească în fiecare dintre noi sentimente 
puternice ca acelea de a fi un autentic 
moștenitor al cinstei, al omeniei, al bunătății 
și al credinței în Dumnezeu. Astăzi se împlinec 
șaizeci de ani de la trecerea în neființă a 
poetului martir Vasile Militaru. Unul dintre 
miile de deținuți politici martiri ai neamului 
nostru, care a pus mai presus de interesul 
personal, interesul național și dragostea de 
Dumnezeu. Vasile Militaru a fost unul dintre 
acei poeți martiri, luptători înflăcărați, în 
campania pentru dezrobirea Basarabiei și 
Bucovina, un patriot antisovietic, care a 
luptat împotriva noilor autorități instaurate 
în România. Potrivit Tribunalului Militar 
Craiova, fostul funcționar al Ministerului 
Finanțelor Publice ar fi avut de executat în 

total treizeci de ani de închisoare, deși avea venerabila 
vârstă de șaptezeci și patru de ani, bolnav și fără apărare, 
în fața unor presiuni insuportabile poetul nu ar fi avut cum 
să reziste acelor condiții inumane...și a cedat ca un martir 
al credinței și iubirii în Dumnezeu. Nu trebuie să uităm, că 
azi, 8 iulie 2019, se împlinesc șaizeci de ani de la plecarea 
în eternitate a poetului martir de a păstra un moment de 
reculegere și de a aduce un omagiu lui și tuturor martirilor 
care au avut de suferit în acea perioadă. Vă rog ca în aceste 
momente se ne îndreptăm sentimentele de recunoștiință 
către poetul martir Vasile Militaru cât și pentru cei care 
au avut de suferit pentru idealul național, acei două sute 
șaptezeci morți la închisoarea de la Ocnre...La Ocnele Mari 
au fost exterminate atât elite ale intelectualității românești, 
cât și oameni simpli...legați de idealul luptei anticomuniste, 
parte din ei odihnind în cimitirul Bozasca...Penitenciarul 
de la Ocnele Mari rămâne în istoria României ca unul 
dintre cele mai dure locuri de detenție, unde condițiile 
insuportabile impuse depășeau rezistența psihică și fizică a 
deținuților. Avem datoria de a păstra viu trecutul pentru a 
nu repeta greșelile și pentru a transmite generațiilor viitoare 
mesajul nostru deplin de libertate. Gânduri de mulțumire 
și recunoștiință tuturor celor care au ales să-și dea viața 
pentru ca noi să avem astăzi șansa de a ne exprima liber 
opțiunea religioasă și politică. Dumnezeu să-i odihnească și 
nouă să ne dea înțelepciunea de-a alege să fim liberi în a 
gândi și a ne exprima opiniile...

Lilian Botnaru:  - Bună ziua. Domnule Primar, stimați 
cetățeni, domnule președinte Eugen Petrescu, preacucernici 
părinți, astăzi mă simt onorat să fiu invitat aici la dvs și pot 
spune, ca și la dvs, în Basarabia la fel de mult au avut de 
suferit, părinții noștri, buneii noștri, de la 1812 și până la 
1990...continuând și după 1990...Așa cum spuneați și dvs 
creierele se spală și astăzi! iar prezența noastră aici este o 
dovadă că noi nu vrem să repetăm trecutul, vrem să ștergem 
această istorie să nu se mai repete pentru copiii noștri.  

Noi suntem alături de dvs nu numai la manifestările 
cu zâmbet, dar suntem aproape  de durerile dvs pentru 
că acestea ne reprezintă și pe noi. Aceste momente este 
și pentru noi o pată neagră care ne-a marcat și așa cum a 
spus dl Primar trebuie, ca pentru un viitor mai bun, să ne 
cunoaștem trecutul...așa cum a fost! Eu îi salut pe toți cei 
prezenți, sunt pentru prima dată în Ocnele Mari, sper că 
astăzi vom pune bază unei colaborări în continuare într-
un viitor prosper comun pentru localitățile noastre, din 
Basarabia și cea de aici din județul Vâlcea... Domnul primar, 
deja a făcut primul pas, și așa cum dorim toți românii  să fim 
alături, să fim împreună, aproape unul de altul la greu, la 
bine, la ușor, la bucurie, în viitorul frumos care ne așteaptă. 
Doamne ajută într-un viitor frumos, pentru localitățile 
noastre dar nu în ultimul rând să nu uităm de toți care au 
contribuit la consolidarea statului de drept pentru un viitor 
mai demn și mai frumos...

În continuare lângă  Monumentul AFDPR de la Ocnele 
Mari a avut loc o slujbă de pomenire ‚ ținută de un sobor 
de preoți din Ocnele Mari și Râmnicu Vâlcea conduși de 
Nicolae State Burluși.

*
După cuvântările de la Monument întreaga asistență, 



destul de numeroasă, dar subțiată mai apoi din  cauza 
lipsei personalităților politice prea înalte în fața cărora să 
se afirme, cu alte cuvinte, neparticipând în continuare la 
interesantele manifestări, s-a deplasat la Cimitirul Bozasca, 
unde a avut loc o slujbă de pomenire la mormântul unde 
se află sângele lui Vasile Militaru, care are o cruce de lemn 
sculptat...Apoi, la Căminul Cultural, complet renovat,  având 
loc Simpozionul moderat de Eugen Petrescu...

Nicu Stănculescu:  - Mulțumesc  Primăriei  Ocnele Mari 
și bisericilor din acest oraș pentru sprijinul dat la instalarea 
monumentului în Ocnița, 2008, loc de lângă fosta pușcărie, 
și pentru slujbele de parastas și darurile de pomană oferite 
de preoții din Ocnele Mari… De fiecare dată îi comemorăm 
pe acești deținuți politici care s-au opus instaurării  
comunismului în România, comemorăm  acea perioadă fără 
precedent în istoria României în care oameni de condiție 
foarte proastă au fost asmuțuți , puși, împotriva elitei  
sociale și politice românești…împotriva celor mai buni țărani 
de la sate, împotriva celor mai buni și cinstiți muncitori de la 
oraș…profesori, ingineri, doctori…absolut toate cartegoriile 
care însemna reazemul acestei țări! Această ripostă a 
populației împotriva noii orânduiri nu a existat în nicio altă 
țară fostă comunistă.  Este chiar afirmația lui  Soljenițân a 
cărui operă am avut onoarea să o citesc în 1976 … și care 
ulterior a vorbit de fenomenul  „Pitești” care rămâne cea 
mai groaznică perioadă din trecutul acesta negru; care a 
întrecut în sălbăticie chiar și prigoana instaurată în URSS.  
Este greu de imaginat ce făceau români de-ai nostri cu 
ceilalți români închiși în aceste închisori! (Să nu uităm că 
toată floarea culturii și științei rusești a fost invitată să 
plece în exterior și, chiar, cei mai mulți s-au întors înapoi! 
vezi Serghei Prokofiev, Dimitri Șostakovici…Soljenițân. În 
acest context e bine să citim piesa de teatru „Caragiale se 
pupă cu Stalin” scrisă la începutul secolului XXI de Ștefan 
Dumitrescu  n.n) Este remarcabil să spunem  celor care încă 
nu înțeleg cum de au rezistat cei care astăzi au împlinit 90, 
95, 98 de ani de viață, toți având un singur răsăpuns:  - „Dacă 
nu-l aveam pe Dumnezeu în noi ne prăbușeam definitiv” 
(din această cauză la personajul din bronz, din monument, 
am pus crucea în spatele, deasupra capului, celui care urcă 
treaptă cu treaptă spre infinit! n.n)!

Mihai Sporiș și-a început intervența cu un citat din 
Psalmul 143 „reactualizat în limba română după 2900 de  
ani, din această carte în care se găsește o punte de legătură 
între noi oltenii de aici și românii de peste Prut și care 
este o ediție a doua și aparține Mariei Șalaru;  este vorba 
aici despre  regele David care a reușit să-și aducă neamul 
în aceeași matcă; un rege al reîntregirii va fi fost și regale 
Ferdinand;  acum 2900 de ani lumea se mișca așa cum se 
mișcă și astăzi”. Vorbitorul  a subliniat  acțiunile acestea 
din Ocnele Mari care au început prin acordarea titlului de 
Cetățean de Onoare  lui Costea Marinoiu care, iată, după 
decesul său din 2012  a dat și numele liceului din apropiere. 
A subliniat Mihai Sporiș rolul esential al bisericii în acțiunile 
inițiate de Cercul de la Râmnic  „România Grădina Maicii 
Domnului”  rolul cu totul deosebit pe care l-a jucat preotul 
Petre Vețeleanu căruia trebuie să i se adreseze mulțumirile 
tuturor, dar și preotului Nicolae State Burluși care a fost în 
acest cerc informal întotdeauna… M.  Sporiș dă citire listei 
cu academicienii de sub pământ  primiți unul câte unul în 
acești zece ani (care coincide și cu montarea Monumentului 
AFDPR la Ocnița-iată zece ani!…și încă nu a ajuns pe fundul 
lacului de alături cum îi prevedeau violatorii de forme 
artistice n.n): Vasile Militaru, Bartolomeu Anania, Dumitru 
Bălașa, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Constantin Brâncuși,  
Mircea Eliade, Iuliu Maniu.  Vorbitorul a pus punct propriului 
discurs, referindu-se  la încă trei personalități uriașe:  
Brătianu, Regele Ferdinand (care pentru a face posibilă 
aplicarea rezoluției de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, 
au hotărât să alunge în 1919 de la Budapesta Guvernul 
condus de Bela Kun!) și Regina Maria… 

Ioan St Lazăr a felicitat conducerea orașului Ocnele Mari 
pentru curajul de a perpetua aceste manifestări prin care 
sunt comemorați eroii luptei împotriva comunismului…
remarcă de asemenea că prezența fraților basarabeni  la 
această comemorare demonstrează că Ocnele Mari este 
o vatră de românism! O vatră cu o istorie extraordinară…
„Este bine ceea ce se face, este greu ceea ce se face, este 
bine că nu ne lăsăm fiindcă adevărul trebuie spus. Adevărul 
este că aici la Ocnele Mari au stat și au fost torturați oameni 
de elită ai neamului românesc care mereu trebuie să fie 
amintiți…între care preotul Arsenie Boca,  Petre Țuțea, 
Mihail Manoilescu și  Petre Pandrea, care, chiar, a scris 
despre aceste locuri. (…) Așa spune Bartolomeu Anania 
că în închisoare s-a rezistat prin credință și prin cultură! În 
numele acestei suferințe se realizează aceste manifestări 
pentru aducere aminte și o mai dreaptă cinstire a acestor 
oameni deosebiți”. A continuat vorbitorul,  spunând că 
Ocnele Mari este o localitate cu multă personalitate, și 
l-a amintit pe colonelul Nicolae Negrici, din Buda,  care a 
tipărit de curând un Jurnal din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Scrie Nicolae Negrici că, odată  ajunși la 
Odesa a reușit să evite trimiterea lui Radu Gyr în linia întâi…
numindu-l secretar personal, doar ca să-l salveze! În acest 
sens, continuă Lazăr, l-a propus Primăriei Ocnele Mari, pe 
Nicolae Negrici, Cetățean de Onoare…postmortem!  

  Pentru Ioan St Lazăr, Vasile Militaru este „întruchiparea 
bunătății sufletești”. Spune în continuare: „Vasile Militaru nu 
a căzut în extremele în care au căzut alții; deși i se caută cu 
lumânarea prin texte,  atitudini extremiste”! dimpotrivă a 
fost un om al etosului creștin și dovezile în acest sens sunt 
„Psaltirea în versuri” premiată de Academia Română în 1933 
precum și „Divina zidire” care este o sinteză biblică în versuri 
(menționăm apartenența sută la sută a vocabularului vorbi-
torului redat între ghilimele și sută la sută a ideilor aceluiași 
vorbitor redate fără ghilimele n.n). Subliniază vorbitorul că 
aceste versificări aduc aminte de istoria poeziei românești  
în care cititorul găsește spiritual poeziei lui George Coșbuc, 
și, pare a nu fi o întâmplare logarea între „Divina Comedie” 
scrisă de Dante și tradusă de Coșbuc  și „Divina zidire” a 
lui Vasile Militaru…De observat, adaugă St Lazăr și versurile 
de tip eminescian-cele lungi:  „hohotele Diavolului, atunci 
când Adam este izgonit din Rai”!… Amintește în încheiere 
de episodul pe care preotul Petre Vețeleanu l-a povestit cu 
diverse ocazii în care cel care cel care l-a bătut pe Vasile 
Militaru a venit la dînsul să se spovedească…

Iată, spunem și noi, câtă autenticitate se află în această 
manifestare care dăinuie de zece ani aici la Ocnele Mari, 
localitate pe care preotul și arheologul Gh Petre Govora o 
fixa ca fiind Buridava, capitala Daciei condusă de Burebista! 
Acum cinci, șase ani am fost și noi în vatra romanilor, loc 
indicat de Gh Petre Govora în aval de barajul de protecție 
ridicat la poalele Cosotei, într-o lucrare publicată în 1973 (!?), 
pe șantierul arheologic deschis de Mariana Iosifaru, unde în 
timp ce o intervievam, cu bombeul pantofilor scoteam bani 
romani din pământul proaspăt și impecabil săpat…

Ion Soare:  - Referitor la acest Memorial, această 
frumoasă manifestare, organizatorii  merită toate felicitările 
și le doresc ca el să dureze încă mulți ani de aici înainte…
Acest memorial la fel ca și cel închinat lui Dumitru Bălașa 
trebuie aduse mereu în memoria noastră. Vasile Militaru 

este un mare scriitor al neamului nostru. Sunt convins că 
posteritatea îl va așeza acolo unde îi este locul, fiindcă observ 
că Vasile Militaru nu este încă tratat așa cum se cuvine de 
către așa zisa critică oficială, nu îi acordă suficientă atenție…
Succesul avut de scrierile sale în perioada interbelică, dar și 
după, îl îndreptățește la o glorie postumă. Copil fiind cântam 
împreună cu alți copii „M-am născut într-un bordei” și nici 
măcar nu știam cine este autorul, aceasta, circulând ca o 
poezie populară de mare succes! …Din păcate se acordă 
mai multă atenție poeziei sale religioase. Este un merit 
al Bisericii Ortodoxe Române, fapt pentru care felicităm 
această instituție, că editurile care îi aparțin au publicat, au 
făcut cunoscută  această poezie religioasă. Cred că în viitor 
și celelalte edituri, care nu sunt neapărat religioase, și nici 
naționaliste, deși aici fac mențiunea că nu sunt de accord 
cu eticheta de poet nationalist ca și cum ar și o rușine să 
fii nationalist, eu cred că o să apuc  acele vremuri când el 
va fi tipărit în acele ediții complete, așa cum se cuvine unui 
scriitor asemeni lui. Referitor la opera lui capitală, „Divina 
zidire”, o capodoperă, avea dreptate „messer” Lazăr, o 
afirmație inspirată care va rămâne peste timp…

Petre Vețeleanu:  - La un moment dat mă gândeam: 
oare am greșit invitația? Am fost invitat la Simpozionul 
„Vasile Militaru”? Am ascultat și văzut prezentarea 
„Academiei de sub pământ”, însuși acest simpozion, dar 
văd că lipsesc tocmai cei care le-au înființat!...nu i-am auzit 
pe Petre Pandrea, pe Petre Țuțea, … nu o să mai vorbesc 
de Vasile Militaru, o să vorbesc de Burebista, întregitorul! 
fiindcă suntem la Ocnele Mari și, se pare, că de aici s-a 
început întemeierea statului dac! …Dar, totuși, o să vorbesc 
despre Vasile Militaru, deși nu am aprobarea Institutului 
Wiesel de la București și nici aprobarea Academiei pentru 
discriminare, dar trăim într-o țară liberă și adevărul trebuie 
să ajungă acolo unde trebuie…    

Vorbeam despre înfrățire, despre Unire, despre frații 
din Basarabia, despre tot ce înseamnă român din afara 
țării… Iubiților! Ne uităm în istorie și vedem că sentimental 
național în perioada pașoptistă a plecat de undeva din 
alte organizații și s-a făurit Unirea Principatelor. Apoi ca să 
realizăm Unirea Mare am avut parte de o generație pe care 
am omorât-o în pușcării! Generația aceasta este generația 
lui Vasile Militaru, este generația lui Petre Țuțea și n-aș vrea 
să adeveresc cuvintele pe care le-a spus Petre Țuțea:  - „Am 
stat treisprezece ani în pușcărie pentru un popor de proști”! 
Vreu să vă spun un singur lucru: ei sunt reprezentanții unei 
școli national creștin ortodoxe întemeiată de trei mari corifei 
ai noștri: Eufrosin Poteca, Nae Ionescu, și școala națională 
creștin ortodoxă din care au plecat două curente: curentul 
intelectual național român pe care parte l-am omorât în 
pușcării, parte a plecat din țară,  curent reprezentat de 
Petre Țuțea, de Mircea Eliade… și partea politică care s-a 
numit Mișcarea Legionară! Cea care a pus în valoare valorile 
creștin ortodoxe românești iar exponentul acestei mișcări a 
fost Vasile Militaru!...nu trebuie să ascundem acest lucru. 
Deci! Nu vom ajunge niciodată să fim frați cu frați, până nu 
vom porni toți pe un asemenea sentiment national  pe fun- 
damental creștin ortodox român! Asta am vrut să subliniez și 
acesta este marile merit al acestui poet, Vasile Militaru…Asta 
am vrut să subliniez…să-i subliniez pe Vasile Militaru, pe Petre 
Țuțea, pe Petre Pandrea și pe cel care ne chinuim de ani de zile 
să-l trecem în lumea sfinților și care este  deasupra tuturor, 
pe preotul Arsenie Boca! Sfântul Ardealului! Am văzut, acum, 
a venit papa de la Roma și a santificat șapte episcopi martiri ai 
Bisericii Greco Catolice! Noi am trecut vreunul? Am mărturie 
vie de oameni care au stat foarte apropiați de Episcopul 
Iuliu Hossu și care a fost tratat la Mânăstirea Căldărușeani 
ca un adevărat Patriarh! Era și rugat să meargă la slujbă și 
refuza! Dar Biserica Greco catolică a știut foarte bine să-și 
fabrice reprezentanții unei rezistențe.Nu le contest meritul, 
dar noi am avut patru mii de preoți în pușcării! Patru mii 
în frinte cu acest sfânt al Ardealului! El a reprezentat așa 
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cum spunea un prieten de-al meu, părintele Necula, „Versantul drept din 
Ardeal, al ortodoxiei”! …Și atunci? Noi nu știm să-i respectăm nici pe cei 
care s-au luptat ca noi să putem spune acum câteva cuvinte…

O manifestare, care prin prezența invitaților de peste Prut a depășit 
valoarea în conținut a ultimelor două, trei manifestări închinate lui Vasile 
Militaru, și care, de data aceasta a avut mai multă greutate! Vigoare în 
drumul nostru spre adevăr după lungul drum prin întuneric pe care 
generația noastră l-a prins din plin, dar nu într-atât să-și poată vindeca toate 
rănile… Încă ne e frică, încă nu vrem să recunoaștem adevăratele valori, încă 
dăm crezare unor reprezentanți ai unor instituții de mult perimate…Este 
inadmisibil să creezi legi fără asigurarea independenței și libera concurență 
în orice act de creație din societate. În loc să fim liberi cum ne garantează 
Constituția, noi, cei mai mulți dintre noi, creatorii independenți admitem 
obrocul pus pe creația majoră și independentă, obroc  pus de lege (Legea 
monumentelor de for public-o rușine! Iar când legea ne permite, ne facem 
că nu o înțelegem (legea 168 din 2003). 

Am intervenit și noi în cadrul simpozionului de la Ocnele Mari și am 

cerut ca orașul Ocnele Mari să scrie numele foștilor martiri pentru 
democrație și libertate în marmură, în relief,pe soclul monumentului  
așa cum prevedea proiectul, scrisul pe soclu fiind parte integrantă din 
acest monument!... care la vremea respectivă, a montării, nu a mai fost 
timp să se facă, nefiind încă date publicității aceste nume, așa cum nu 
a fost interesul ca el să existe acolo, în locul pentru care a fost creat, 
în fața Tribunalului!! Numele lor să fie săpate în rejief ca litere sacre  
într-un brâu în jurul Mântuitorului! Litere care să creeze frumos!…
Numele lor, care, nemaiavând loc pe soclu pot fi scrise tot în relief pe  
o placă de marmură fixată în spatele gratiilor, parte component a aces- 
tui parc a Monumentului AFDPR Vâlcea!...Se va crea astfel un exod 
de litere, în relief, de nume de foști deținuți politici, din pușcărie 
către coloana infinitului pe care se suie Martirul Christos! Ajunge cât 
au stat aceste folii de plastic lipite pe soclul monumentului…În finalul 
manifestării trei „grei” ai Tetrului Ariel: Camelia Constantin, Dan 
Constantin și Gabriel Popescu  au dat un recital de poezie din creația 
lui Vasile Militaru… 

Recunoștiință 
 martirilor politici

în grădina cu bujori
râzânzi în iulie aprins
sub ascunse ocne înlăcrimate
oase spălate de ploi
și de nemângâiate suferințe
zac înlănțiute
vinovații fără vină
mântuitorii neamului oropsit
de torționara ciumă roșie
dorm neînvinși 
noapte și zi
din adâncuri se aud gemetele
loviților în trup 
nu în credință
un petec de cer își deschide 
porțile
lângă statuia acoperită cu flori
lumina recunoștinței
înalță glasuri tinere
binecuvântându-i pe martirii
părinți neuitați
ocrotindu-i întru veșnicire
în Grădina Maicii Domnului

de Marinela Belu-Capșa pe loc 
în 08 iulie 2019, Ocnele Mari

Gheorghe PANTELIMON

Pe 25 iunie 2019, Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură din județul Vâl-
cea a organizat, la Muzeul Memorial ,,Nicolae Bălcescu”, un medalion cultural, sub 

genericul ,,Nicolae Bălcescu ─ gânditor democrat, revoluționar și luptător pentru unitatea 
națională”, la care au participat 50 de persoane, dornice să-și îmbogățească orizontul 
cunoașterii cu date și informații noi despre omul politic, istoricul și scriitorul care se înscrie 
în galeria marilor personalități ale națiunii române. De realizarea programului vizitei s-au 
ocupat mai mulți colegi din conducerea organizației: Gheorghe Dumitrașcu, Iulian Comă- 
nescu, Constanța Badea și Marinela Capșa. Manifestarea se înscrie în ansamblul preocu-
părilor statornice ale Asociației Seniorilor pentru omagierea unor figuri luminoase ale istoriei 
și culturii naționale și locale, la loc de frunte situându-se Nicolae Bălcescu, de la moar- 
tea căruia, pe 29 iunie 2019 s-au împlinit 200 de ani. S-a născut pe 29 iunie 1819, în Bucu-
rești, fiind al patrulea din cei cinci copii ai Zincăi Bălcescu. A fost un adept al unei ideologii 
revoluționar-democrate, cu orientare radicală și întemeietor al Societății Politice secrete 
,,Frăția”. S-a implicat în mișcările antifeudale și s-a aflat în fruntea Revoluției de la 1848 în Țara 
Românească. Ca membru al Guvernului Revoluționar Provizoriu a susținut programul aces- 
tuia. Aprobarea Proclamației de adunarea de masă de la Islaz, pe 9/21 iunie 1848 marchează 
începutul revoluției. Aceasta prevedea printre altele eliberarea robilor țigani, votul universal 
și direct, și, în special, împroprietărirea țăranilor. Împreună cu August Treboniu Laurian, 
lingvist și istoric român, care a participat la Revoluția de la 1848-1849 din Țara Românească 
și din Transilvania, a editat revista ,,Magazin Istoric pentru Dacia” (1845-1848), publicație 
care a avut un rol hotărâtor în dezvoltatea ideologiei naționale. În prima parte a activităților, 
în sala de festivități a muzeului s-a desfășurat o dezbatere interactivă, interesantă. 

Dl. dr. Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial ,,Nicolae Bălcescu” a schițat 
portretul marelui patriot și revoluționar și a subliniat că Bălcescu a fost un reprezentant de 
frunte al generației pașoptiste, un stâlp al istoriei, care a trăit și a murit pentru țară.

A făcut parte dintr-o generație de mari patrioți, care și-au iubit cu adevărat glia străbună.
În urma Revoluției de la 1848, o lume veche a murit și s-a născut alta nouă. De asemenea s-a 

referit la proiectele actuale pe baza cărora, prin finanțare europeană, muzeul se va moder-niza 
și va reintra într-un amplu circuit cultural și turistic. Există deja o experiență pozitivă acumu- 
lată care se va dezvolta și va contribui la continua afirmare a instituției pe plan național.

Dl. dr. Ionuț Săraru, muzeograf, a reliefat că Nicolae Bălcescu a fost un stâlp în făurirea 
Statului Național Unitar Român, care a trăit și a ars pentru țară, pentru idealurile naționale. 
Personalitate marcantă a neamului românesc, el reprezintă un model de viețuire și compor-
tament prin puterea de a se dărui și a sluji cu abnegație poporul căruia îi aparținea. A fost 
unul dintre cei mai mari diplomați pe care i-a avut România. A străbătut întreaga Europă, 
din pusta maghiară, până pe Tamisa în Anglia, din biroul lui Lamartine (scriitor romantic și 
om politic francez) de la Paris, pe țărmurile Bosforului, în condițiile vitrege ale secolului al 
XIX-lea, sacrificându-și averea, sănătatea și în cele din urmă viața, la numai 33 de ani.

Mai mulți seniori au adus în discuție informații interesante. Dna Constanța Badea a vorbit 
despre opera lui Nicolae Bălcescu, și a insistat pe lucrarea sa cea mai importantă ,,Românii 
supt Mihai Voievod Viteazul”, care este însoțită de patos național-romantic. A rămas în 
manuscris și a fost publicată în anul 1878 de Alexandru Odobescu, scriitor și om de știință. 
Dna Carmen Matei s-a referit mai ales la activitățile istorice, dedicate unor mari personalități 
care se organizau la muzeu, cu participarea elevilor. Dl. Ion Rancea a evidențiat activitatea 
de scriitor a lui Nicolae Bălcescu, impresionantă prin dimensiunile sale, scrisă în 7 ani, 

BICENTENAR - „NICOLAE BĂLCESCU”
„Istoria este cea dintâi carte a unei nații...” (Nicolae Bălcescu)

acesta având rolul unui semănător de idei valoroase, progresiste. Dl. Gheorghe Dumitrașcu 
a reliefat că Nicolae Bălcescu a întemeiat istoriografia românească modernă și este un 
fel de părinte al privirii în universalitate a istoriei noastre naționale.  De asemenea a avut 
o contribuție la definirea rolului elitelor în istorie. Printre istoricii de frunte ai țării care s-au aple- 
cat asupra personalității sale, se numără academicianul Dan Berindei. Dna Cristina  Stănescu 
a adus informații inedite despre modul în care a fost reflectată personalitatea sa în cinema-
tografie. Dl. Iulian Comănescu a vorbit despre sfârșitul tragic al lui Bălcescu, departe de țară. 
     După reprimarea revoluțiilor din Țara Românească (septembrie 1848) și din Transilvania 
(august 1949) a fost nevoit să ia calea exilului și a murit de tuberculoză la Palermo, în Italia. 
A fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Capucinilor pe care dl. Comănescu l-a vizitat. 

În context trebuie să subliniem și activitatea susținută de promovare a imaginii lui Nicolae 
Bălcescu desfășurată de istoricul Horia Nestorescu-Bălcești, fost director al muzeului, care 
a efectuat mai multe deplasări la Palermo pentru a depista locul unde își doarme somnul 
de veci, marele istoric român. După dezbatere, însoțiți de muzeograful Ionuț Săraru am 
vizitat Conacul ,,Nicolae Bălcescu” . Am trecut prin toate încăperile din interior și am primit 
informații valoroase, inedite și am admirat mobilierul, care a rezistat timpului.

Conacul este o capodoperă arhitectonică ce îmbină cu eleganță și armonie stilurile 
gotic, renascentist și brâncovenesc. Este locul de unde își trage obârșia familia marelui 
revoluționar. Odinioară, pe aceste meleaguri se întindea moșia Bălcești ─ Gâltofani.

Piatra de temelie a Conacului Bălcescu a fost pusă în 1828 de Iancu Bălcescu și Zinca, mama 
 lui Nicolae Bălcescu și a cunoscut mai multe transformări până a ajuns la înfățișarea actuală.

În 1907 s-au executat lucrări ample de reconstrucție, prin dublarea clădirii, iar în 1913 i 
s-a adăugat foișorul tip culă. Cele mai ample lucrări au fost efectuate în perioada interbelică 
(1936-1939), de către strănepotul de frate al lui Nicolae Bălcescu, Radu Mandrea, când i-a 
construit etajul, iar Conacul a luat forma de astăzi. 

La sfârșitul deceniului al cincilea al secolului trecut, Radu Mandrea, nepotul lui Barbu 
Bălcescu a donat conacul statului român pentru crearea unui așezământ care va purta 
denumirea de Căminul ,,Nicolae Bălcescu”. Înființarea Muzeului ,,Nicolae Bălcescu”, din 
fosta comună Bălcești din județul Vâlcea s-a realizat prin Decizia nr. 67/15 aprilie 1968 a 
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Provizoriu Vâlcea. Ne-au impresionat 
deopotrivă opinile unor personalități marcante despre Nicolae Bălcescu, dar și gândurile 
unor vizitatori, din care redăm:  Vasile Alecsandri - ,,În inima lui patriotismul ocupa atâta 
loc că e de mirare cum de se mai puteau adăposti în ea și alte simțiri”. Mihai Eminescu - 
,,limba lui Bălcescu e totodată culmea la care a ajuns românimea îndeobște de la 1850 și 
până astăzi”. Un vizitator consemna - ,,Picătura de istorie care este memorialul ,,nicolae 
Bălcescu” întregește divinitatea sufletului românesc”.

Spre finalul acțiunii am vizitat biserica Bălceștilor din Gâltofani. A fost o zi minunată în 
care ne-am întâlnit cu istoria autentică și am trăit împreună cu specialiștii de la Muzeul Me- 
morial ,,Nicolae Bălcescu” momente deosebite, dedicate marelui nostru înaintaș. Distin- 
sul avocat Paul Petre Ungureanu, personalitate plurivalentă, membru activ al asocia-
ției noastre, care pe 8 iulie a.c. a împlinit venerabila vârstă de 97 de ani a oferit tuturor 
participanților un dar-surpriză: programul manifestării și portretul lui Nicolae Bălcescu aflat 
în colecția personală, realizate în condiții grafice excelente. Totodată apreciem în mod deo- 
sebit că în perioada 28-30 iunie 2019, Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Comunei 
Nicolae Bălcescu - Vâlcea, Muzeul Memorial ,,Nicolae Bălcescu” și Academia Forțelor 
Terestre ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu au organizat manifestări culturale de anvergură, 
sub genericul Zilele Culturale. Bicentenar,,Nicolae Bălcescu” 1819-2019, la 200 de ani 



Mihai SPORIȘ

După trecerea la cele veșnice preotul cercetător și-a 
primit din partea discipolilor apropiați evenimentele, 

anuale, organizate în/ori în preajma datei nașterii sale, din 1 
august (1911), într-un loc cu posibilități personale (la casele 
lor-vezi Marinescu/Sutești, vezi Panu și Prală/Râul Vadului), 
ori în parteneriat cu instituțiile care făceau din eveniment, 
unul de utilitate publică. Putem aminti aici Salina de la 
Ocnele Mari/biserica Sf. Varvara și Biblioteca Municipală din 
Drăgășani, organizări și cu sprijinul ANCE (Cultul Eroilor!). 
Susținătorul material principal a fost în primii șapte ani 
ing. Dumitru Panu Misăilescu/Dumitru „fratele” (dar și 
după, prin asociațiile fondate – vezi preocuparea pentru 
reînfințarea obștilor de moșneni și continuitatea celor 
de lângă el, în finalizarea celor începute). Acesta a fost 
secondat pentru organizare de pr. Nicolae State Burluși 
(parteneri în asociația „Pro Vita”), director al editurii 
Episcopiei Râmnicului, ani buni... și un „Badea Cârțan” 
modern, prin obiceiul de-a duce celor în nevoie... „carte de 
pomană”, inclusiv departe de fruntariile țării. Evenimentele 
aveau în cuprindere întotdeauna: parastasul, evocarea tip 
simpozion (tematic, cu lucrări prezentate), colocviu, masă 
rotundă și agapa finală, unde cei mobilizați din țara întreagă 
continuau... dezbaterile, ținând vie memoria părintelui. 
Ar fi interesantă cunoașterea cum au evoluat aceste 
evenimente, urmărind cine a participat, cu ce mesaj a venit 
și mai ales cât s-a omagiat personalitatea celui plecat, și cât 
s-a folosit acest eveniment pentru alte scopuri, profitându-
se de audiența în creștere, cu un public țintă special. Acesta 
este motivul consemnărilor de față, aici fiind prima cronică 
din șirul evenimentelor la care voi fi participat, ca o datorie 
de plătit celui ce îmi va fi fost mentor și susținător al multor 
evenimente personale (lansări de carte, expoziții, găzduirea 
în revista „Dochiana”, participări la congrese, etc.).

Zi de vară frumoasă în Vâlcea, marți, 30 iulie 2019. 
La Arhiepiscopia Râmnicului de câțiva ani și-a găsit locul 
evenimentul comemorativ organizat în memoria lui 
Dumitru Bălașa. locul cel mai potrivit, sublinia și acum pr. 
Ion Marinescu  (care reproșa evenimentului de pe valea 
Oltului de la Câineni-Râul Vadului, mai din urmă, că l-a dus 
pe părinte la... nebuni, în legătură cu apropierea locației de 
aceea a unor oameni în suferință!, ori că l-am dus din nou la 
ocnă –deși îl cinsteam cu titlul de academician al Academiei 
(informale) de sub Pământ!) este aici la arhiepiscopie 
pentru un fost ierarh al bisericii noastre, unul cu notorietate 
și mare influență pentru cei din preajmă. Evenimentul, 
anunțat public din vreme, era asumat și de Arhiepiscopie 
cu încadrarea lui fericită în tematica omagierilor anului 
2019, angajată de Patriarhia BOR, și pentru preoții cărturari 
de la sate. În obișnuința ultimelor ediții alături de Dumitru 
Bălașa se comemora și cel mai apropiat „ucenic”-Dumitru 
„fratele”, trecut și el la Domnul, în urmă cu opt ani. Anul 
acesta lor li s-a adăugat și Patriarhul Teoctist!

Ora 11.00, fix! Mulțime de oameni, veniți de departe 
(București, Craiova, Tg. Jiu, Slobozia, Drăgășani, Horezu, 
Călimănești,  Alba Iulia și din Râmnic, cu toate împrejurimile 
lui), a umplut mica bisericuță din incinta complexului 
Arhiepiscopiei Râmnicului, ba a contemplat și din exterior 
murii albiți  în care fostele sibile și filosofii , prinși ca într-o 
horă sub streșini, fuseseră demult absorbiți de vreme. 
Bisericuța, trecută prin fericite lucrări de reabilitare, arată 
impecabil, în integralitate. Sfinții din interior par oameni vi, 
aidoma celor ce cu lumânări în mână  participă  cu bătăile 
lor de inimi - aduse clopote de cinstire pentru cei pentru 
care sunt, azi, aici. Un sobor impresionant din preoți tineri 
și vârstnici, condus de preotul, consilier eparhial, Nicolae 
Moga (și cu o contribuție angajată în asociația Cultul 
Eroilor!) a oficiat parastasul celor trei. 

 Continuăm  evenimentul omagial în sala din complexul 

VORBE VERZI DE IEDERĂ... ÎMBRACĂ MOMENTUL/MONUMENTUL!                   

(Despre ediția a 15-a a evenimentului comemorativ dedicat pr. Dumitru Bălașa)

Arhiepiscopiei, dedicată „Episcopului Iosif”,  conform 
programului editat. Prima surpriză: moderator nu mai este 
preotul (ucenic și el!) Al. Stănciulescu-Bârda, din Mehedinți, 
ci generalul Mircea Chelaru prezent pentru prima dată (cu o 
contribuție specială în evenimentele de la Târgu Mureș, din 
martie 1990, aflăm... ca din întâmplare, și la acest moment 
comemorativ!), Nu mai sunt prezenți cei ce altădată dădeau 
consistență evenimentului (și ei  foști apropiați ai părintelui 
Bălașa) : Dinică Ciobotea și Toma Rădulescu 
-  de la Craiova, Zenovie Cârlugea, de la 
Târgu Jiu – vor fi sosit însă brâncușologii: Ion 
Mocioi, Moise Bojincă (constatăm aceste 
absențe în legătură cu niște angajamente 
pe care le luaserăm cu ani în urmă și acum 
nu puteam proba dacă au fost... vorbe 
de clacă, ori iubire manifestă prin fapte! 
- să recuperăm, în pagini scrise și editate 
de noi, pe ... Dumitru Bălașa!). Onorează 
manifestarea, cu consecvența tuturor 
edițiilor, Geo Stroe, să transmită mesajul 
„Academiei Daco Române” și o va  face, și 
aici, în aceeași modalitate, chiar dacă multe 
prorociri anterioare nu se vor fi adeverit 
și timpul prognozat era mult depășit. 
Mesajul transmis de ierarhul instituției 
gazdă, I.P.S. Varsanufie , prin Nicolae Moga 
merită o subliniere specială. A fost scurt, 
lămuritor și cel mai adecvat evenimentului. Contextul clar 
precizat și reliefarea personalității  lui Dumitru Bălașa, 
epurată,  scuturată de amănuntele pro domo ale celorlalți 
- care încercau să se arate pe ei înșiși (uneori propria aso-
ciație, cu obiectivul ei asumat!), folosind acest suport infor- 
mal, ca pe un piedestal al unor noi monumente!-, s-a arătat 
altfel, decât spusele multor vorbitori, distanțându-se de ră-
tăcirile, cu intenție, ale unor participanți direcți la dezbatere, 
asupra cărora vom reveni, mai încolo! În aceeași notă a 
patriotismului angajat, care nu acceptă scoaterea din istorie 
a unor eroi ai neamului, a fost și Tudor Nedelcea, reluând  
spusele, nu demult, de la Mânăstirea Bistrița (Costești-
Vâlcea), cu ocazia sărbătoririi octogenarului Veniamin Micle. 
Atitudinea sa, precum tăria neîmpăcării față de ascunderea 
adevărului incomod, aducea în fața asistenței pe Dumitru 
Bălașa, confirmând o continuitate a luptei, la care s-a arătat 
solidar prin intervenția sa, Ion Măldărescu! 

Evocarea ucenicului comemorat aici, Dumitru Panu 
Misăilescu a făcut-o I.Șt.Lazăr, reluând textul din prefața  unei 
cărții lansată cu un an în urmă, tot la evenimentul omagial. 
Textul din anul precedent era prin sine o mistificare a unei 
realități, cunoscută bine de moșnenii din Robești... pentru 
care a luptat fratele Dumitru, dar pe care de aproape 20 de 
ani (din 2000!),  i-a vitregit de drepturile legitime, în posesia 
cărora nu au intrat nici până azi, cum nu s-a întâmplat 
cu toți ceilalți moșneni din Țara Loviștei! Implicarea 
neadevărului într-un discurs public, la un evaniment de 
cinstire  o considerăm, în sine, o eroare gravă. Despre morți 
numai de bine, pentru că în datina creștină i-am iertat și ne 
rugăm să-i ierte și Dumnezeu! Dar iertarea Lui Dumnezeu, 
cere numai adevărul, și acesta nu este la îndemâna celor ce 
l-au auzit dinspre cei care țin apele tulburi să poată pescui 
nestingheriți! Nu cumva minciunile cărții și revenirea la 
ea după un an, este în profitul celor ce amână drepturile 
sutelor de moșneni aflați deznădăjduiți  în așteptarea lor ?  
Amânările succesive timp de aproape 20 (douăzeci) de ani, 
sine die/vezi celeritatea complice a  (in)justiției!- , pe care, 
doar vorbitorul de ocazie  nu le cunoaște și le consideră 
mântuiri, salvări aduse de ...un mântuitor,  un salvator al 
moșiei lor, arată superficialitatea celor ce semnează cecuri 
în alb și mai mult strică decât ajută la cunoașterea adevă-
rului.  Cuvintele  lăudate, recitate după un an, nu sunt decât 
 vorbe de clacă, ale unei cărți editată nepriceput, dar inte- 

resat,  suspect  perorate de un avocat prin instanțe, și cul-
mea!.... sponsor al evenimentelor comemorative!). Halal lau- 
datio pentru un mântuitor... contestat de realitatea trăirii!

 Despre Dan/Dănuț/Fratele Dumitru aș fi spus multele lui 
fapte bune pe care nu i le contestă nimeni, inclusiv lupta  lui 
neobosită cu justiția pentru redobândirea moșiei; credința 
lui sinceră în Dumnezeu și devotamentul unic, special, 
pentru Dumitru Bălașa, pe care îl diviniza; aș fi vorbit despre 

patriotismul lui ardent – niciodată despre 
inevitabilele păcate omenești, de care nu 
scăpăm niciunul. Aș fi invocat îndemnul 
pe care mi l-a trimis în ultimile clipe ale 
vieții, prin părintele State : mihai, să nu-ți 
pierzi credința în Dumnezeu! Îți mulțumesc 
și acum, Dane! și adaug că cele scrise 
aici, și despre  pomenirea ta nepricepută, 
este asumarea acestei credințe care îmi 
spune că Viața, Calea și Adevărul meu, 
impune mărturisirea pe care mi-o asum. 
Nu s-a ivit răgazul să te omagiez, cum am 
făcut-o indirect, în 2019, editând o carte 
și evocând pe mentorul nostru comun, 
Dumitru Bălașa. Mărturisirea mea nu 
încăpea în programul evenimentului cu... 
atâtea alte „lucruri importante”! A încercat 
un vorbitor din spatele sălii, chiar din 
vecinătatea mea și cu greutate a reușit 

să spună câteva propoziții, în care mă va fi pomenit și pe 
mine, cu un gând transmis peste... catapetesme părintelui 
Dumitru Bălașa. Generalul de armată, în poziție de drepți, 
cu tricolorul la gât, măsura cu cerbicie clipele învoite... 
intrusului!

A fost chemat din sală un filolog strălucit, Mihai 
Vinereanu să ne vorbească, cum o mai făcuse și în alte locuri 
(inclusiv la Congresul de la Buzău al Fundației „Origini” unde 
mulți dintre cei ai prezidiului și din sală, fuseseră prezenți!)  
despre... nelatinitatea limbii române și aberațiile Academiei 
Române, când susține linia oficială a latinității noastre. Au 
curs apoi invectivele, din multe direcții, nu doar la adresa 
Academiei, ci și a noului ei Președinte, Ioan Aurel Pop. S-au 
făcut comentarii privind geo-politica lumii, în care România 
era condusă, aservită fiind, din diverse și oculte centre de 
putere. Credem, că pe  acest teren alunecos, moderatorul 
a încercat să tempereze intervențile unor persoane 
necuprinse în program, să nu degenereze evenimentul, 
spre lucruri incontrolabile! Evenimentul a avut parte si de 
o carte dedicată pr. Nicolae State Burluși, o carte cu chipul 
preotului, ucenic și el lui Dumitru Bălașa, pe coperta I, pe 
care am primit-o în dar. O va fi lăudat consăteanul, Gheorghe 
Deaconu (Piatra-Argeș) un  erudit om de cultură, insistând 
asupra personalității omului devenit septuagenar, iar noi 
fericiții posesori am cunoscut prin slovele și multele imagini, 
altfel pe părintele Nicolae State Burluși. Acum sub, scripta 
manent  (după obiceiul împământenit prin Vâlcea să se 
dedice personalităților cărți-omagiu!) ca aducere la zi a altei 
omageiri, iconicul imaginii,  o să-l vorbească preamărindu-l 
, pe cel trecând pe lângă altă bornă de timp și când nu vom 
mai fi să mulțumim celor ce ne iubesc! Iertare părinte, că 
nu am contribuit cu niciun text, dar îmi cunoașteți prețuirea 
și punctul de vedere, privind statuile oamenilor în viață și 
mai ales despre supraexpunerea iederii pe momentele/
monumentele, din ce în ce mai ascunse! Remarcăm aici 
prezența multor oameni, venind dinspre Forum, Seniori, 
Cultul Eroilor, Societatea Culturală  „Anton Pann”, Fundația  
„Antim Ivireanul”, dar și o mai nouă asociere craioveană, 
zalmoxiană, prezentă și în prezidiul evenimentului, să-și 
expună programul... Au fost de toate pentru toți, și fiecare a 
plecat cu ceva de acolo, fie și numai cu cele oferite la agapă, 
aici incluzând discuțile meselor rotunde cum s-a reorganizat 
sala după dizolvarea prezidiului... (1 august 2019)

de la nașterea celui care a fost ca o lumină pentru ceea ce este astăzi România. Acestea 
au darul să promoveze personalitatea marcantă a marelui istoric și revoluționar pașoptist.

În localitatea care poartă un nume de rezonanță am vizitat și alte obiective ─ „Vatra Park” 
și ,,Aleea Terapeutică” amenajată cu fonduri europene de familia dnei Dana Rădulescu, con- 
silier de comunicare la Centrul de Informare Europe Direct Vâlcea din cadrul Bibliotecii Jude- 
țene ,,Antim Ivireanul” și ferma vegetală a familiei Landor Moșteanu, care practică agricul-
tura, bio, unde am admirat câțiva struți africani, cele mai mari păsări de astăzi din lume.

Totodată am remarcat că așezarea de pe Topolog în care s-a născut președintele CJ 
Vâlcea dl Constantin Rădulescu cunoaște transformări înnoitoare, demne de consemnat. De 
asemenea am reținut că Primăria Comunei ,,Nicolae Bălcescu”, domnul primar Constantin 
Oprea, Consiliul Local, sprijină și promovează cultura și educația, factori fundamentali 
ai progresului. De aceeași caldă ospitalitate ne-am bucurat și la Restaurantul ,,Casa 
Oltenească”, care aparține inginerului Cornel Barbu.

Sincere mulțumiri tuturor!

6 august/2019
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Bogdan Dumitru ALECA

Mi-am propus, prin acest articol, să vă conduc în coti-
dianul râmnicenilor perioadei interbelice, să facem 

cunoștință cu preocupările lor de zi cu zi, așa cum reies ele 
din presa locală a anilor 1928-1934. Care erau nemulțumirile 
lor, așteptările față de politic, față de situația economică, 
sanitară, școlară, față de corupție și justiție, teme centrale 
ale unei actualități românești la 100 de ani de la Centenar. 

Politicianismul și atotputernicia politicului preocupau 
publicul vâlcean. În articolul „Mutările”, din 15 noiembrie 
1928, autorul deplânge faptul că protecționismul și patimile 
politice amestecate în rândul funcționarilor publici de toate 
categoriile sunt extrem de periculoase pentru buna gospo-
dărire a țării noastre și ar trebui să o știe și cei ce uzează 
de ele: la noi, cel mai vrednic și priceput funcționar nu se 
poate baza pe puterea și priceperea sa în îndeplinirea 
atribuțiilor. el este scos în afara legii dacă ochii lui nu plac, 
dacă indispune și pe cel mai obscur din ai nostri.

Cum se raporta râmniceanul de rând la corupție și 
justiție, aflăm din articolul „Unde se duc Impozitele?”: La 
căpitanul manu, la traian tomescu, la alex. Fălcoianu etc. 
iată răspunsurile. nici nu se uită bine o hoție, alta îi ia locul. 
știm cu toții că cei care fură și jefuiesc avutul public face 
o lună sau două de vilegiatură la închisoarea văcărești 
și pe urmă li se dă drumul. și pozeză în victime, devenind 
obraznici pentru faptul că au fost făcuți scăpați.

Dintr-un articol informativ din anul 1928, râmnicenii 
aflau despre o mare supărare a ministrului educației, aflat 
în vizită la Râmnic: Domnul ministru C. angelescu, în vizita 
sa la școala normală din râmnicu vâlcea, s-a interesat 
îndeaproape de lucrările de construcție ale școalei. Se 
zvonește că, nemulțumit de lucrările ce se efectuau, ar fi 
aplicat o lecție cu bastonul unuia din tașoreni. Deși este 
bine, totuși este regretabil, conchidea redactorul știrii. 
Motivul furiei ministrului îl aflăm de la Nicu Angelescu: 
Calitatea   cu totul nesatisfăcătoare a lucrului în raport cu 
prețul enorm ce s-a plătit de stat a indignat până și pe dr. 
angelescu, ministrul instrucțiunii Publice, care, cu ocazia 

TOATE-S VECHI ȘI NOUĂ TOATE
și de mii de ani încoace/ lumea-i veselă și tristă;/ alte măști, aceeași piesă,/ alte guri, aceeași gamă,/ amăgit atât de-adese/ 
nu spera și nu ai teamă.  (Mihai Eminescu)

inaugurării școlii, și-a manifestat supărarea cu câteva 
bastoane zdravene pe antrepenorul antonio Copetti. 

Cauza universală a stărilor de lucruri din societatea 
românească era imputată politicului. Într-un articol din 15 
decembrie 1927, intitulat „Rău fac”, citim: unii politicieni, 
avizi după putere și de a ocupa un loc în Parlament, se 
folosesc de josnice mijloace de a-și atinge scopul. Promisiuni 
cu carul, din timpul alegerilor cari, de când i se cer, le știe 
deja imposibile, dar le promit cu siguranță, ca și satisfăcute. 
Candidatul, solicitând votul cetățeanului, promite înainte că 
va face în  satul sau comuna lui tramvai electric, Cazino cu 
bulă, Sonde petrolifere, Băi termale etc. orice promisiune 
nerealizată și orice neactivitate în Parlament atrage de la 
sine lipsa de încredere a cetățeanului către solicitatorii de 
voturi. După ce am aflat procedeul de atragere a voturilor 
în perioada interbelică, citim despre o altă nemulțumire a 
râmnicenilor față de reprezentanii săi, din articolul „Boii și-
au făcut datoria” (15 iunie 1931): Da, ne-am făcut datoria! 
trăgând la jugul carului de am scos cu voturile noastre parla- 
mentarii care apără interesele județului nostru. Patru din cei
aleși de noi, cari habar nu au cine sântem și ce nevoi avem, 
ne vor zice: boii și-au făcut datoria. Își vor vedea de interesele 
lor, până când va veni timpul să ne viziteze spre a ne cere din 
nou voturile, dacă boii își vor face din nou datoria, trăgând 
la jugul carului ca să scoată parlamentari streini de județul 
nostru. Același ziar anunța sec: Domnul Duca, fiind ales 
deputat în mai multe județe, a optat pentru județul vâlcea.

Alegerile reprezentau un eveniment important în urbea 
de pe Olt. În articolul intitulat „Tulburarea electorală” ni se 
explică fenomenul: la noi, românul este născut poet, dar 
aceștia sunt foarte puțini; e însă născut să facă politică, și-s 
tare mulți. Când alegerile sunt aproape, oricine își poate da 
seama, căci cine nu vede: 

Că viața are un puls mai vioi
Cum încep a mișca grupurile
Cum se schimbă vizite regionale
Cum descinde propaganda la cel mai umil bordei
Cum mâini ojate strâng sigur (în sens politic – vă rog!) 

mâini cu semnele muncii brute.

Se agită omul în dreapta și în stânga și e sigur că e privit 
de pe piedestalul politic, trambulina de pe care unul va sări 
singur: cel șmecher!

Justiția era și ea prezentă în preocupările râmnicenilor, 
așa cum reiese din întrebarea ziaristului, din 18 iulie 1934, 
„Justiție sau bătaie de joc?”: Curg ca ploaia, de la o vreme, 
tot felul de circulări, ordine observatorii, comunicate oficiale 
și toate cu același scop: Justiția. Se observă abateri și 
atitudini curioase pe la unele judecătorii de pace, izolate și 
pierdute parcă de restul lumii civilizate: Pe acolo împărțirea 
dreptății devine extrem de subiectivă și judecătorii dezleagă 
la ochi simbolica zeiță, pentru a o face să vadă, uneori chiar 
să se sperie, de ceea ce vine înaintea sa, pentru ca, pierzând 
astfel cumpăna dreptății, să o ia razna printre legi, articole, 
îndatoriri și ordine ministeriale. 

Toate aceste stări de lucuri se reflectau, în nivelul de trai 
al oamenilor. Economicul acelor ani este surprins în articolul 
„Mizeria în progres”, din 1 noiembrie 1928: Dl. inginer 
mihăilescu, prin documentatul său articol, ne redă starea 
de goliciune în care se găsește țara noastră: 

Situația bugetară: în primele 7 luni ale anului curent 
s-a încasat cu 5,8 miliarde lei mai puțin decât evaluările 
bugetare, adică un minus de 30%; 

Dobânda oficială a Băncii mari este de 18%, în realitate 
urcă la băncile din provoncie la peste 30%, iar în austria, 
Franța, italia nu trece de 10%; 

(Continuare în pag. 13)

Ion MICUȚ 
       

În orașul Geoagiu din județul Hunedoara s-a desfășurat 
în zilele de 12 – 14 iulie 2019 ediția a IX-a a Festivalului 

Național de Literatură „Ion Budai Deleanu”, având ca tema- 
tică: Proză scurtă și Poezie. Acest eveniment cultural se ofi-
ciază anual, fiind organizat și susținut financiar de Primăria ora- 
șului Geoagiu, în colaborare cu Casa de Cultură din localitate. 

Cei peste 20 de participanți, premianți și invitați au fost 
întâmpinați de domnul Cărăguț Vasile, primarul orașului 
stațiune balneo-climaterică, care a fost alături de noi atât la 
vizitarea celor mai importante obiective ale localității, cât și a zonelor istorice, turistice, 
culturale ale urbei, precum și satele din apropiere cu existență seculară de istorie și cultură 
dacică, romană și românească. De asemenea, edilul orașului împreună cu o parte din 
consilierii locali au fost prezenți și sâmbătă seara la manifestările prilejuite de premierea 
câștigătorilor. De asemenea, domnii Șimonați Claudiu Nicoale și Dincșorean Aurel, respon- 
sabili culturali ai Consiliului local și diriguitori al acestei importante manifestări spiri-
tuale, ne-au organizat un interesant, instructiv și bogat program cultural pentru cunoaș- 
terea geografică, naturală, istorică, culturală a singurei stațiuni din județul Hunedoara, 
destinată menținerii și refacerii stării de sănătate  a celor care apelează la calitățile miracu- 
loase ale aerului cel mai ozonificat din țară, cu temperatură calmă creată de densitatea 
mare de arbori de esențe diferite, cu preponderență rășinoase, dar cele mai importante 
fiind apele termale cu compoziții mineraliere din cele mai diverse cum ar fi: magneziu, 
calciu, sulf, fier. În vestita stațiune se tratează afecțiuni reumatice, gastrice, renale, tulburări 
circulatorii, afecțiuni ginecologice, neurologice și altele. Bineînțeles că există condiții pentru 
destindere, relaxare, băi termale, turiștii și pacienții având la dispoziție un ștrand de mare 
capacitate, precum și bazinele interioare ale hotelurilor și vilelor din stațiune. 

Băile termale au fost cunoscute și valorificate de peste două milenii de către dacii din 

NICHI URSEI ȘI ION MICUȚ, DOI SCRIITORI VÂLCENI PREMIAȚI LA 
FESTIVALUL DE LITERATURĂ DE LA GEOAGIU-BĂI

zonele circumscrise marilor așezăminte din munții Orăștiei: Cos-
tești, Blidaru, Sarmisegetuza. Dacii au denumit localitatea – Germi- 
sara – care înseamnă „locul cu apă fierbinte”. Romanii au aflat des- 
pre efectele curative și de relaxare ale apelor termale și au efectuat 
lucrări de amenajare, captare a izvoarelor, construind bazine libere 
sau acoperite unde își tratau suferințele soldații, patricienii și mem- 
brii familiilor acestora. De altfel, romanii au și construit în această 
așezare un castru ale cărui ziduri parțiale mai sunt și astăzi vizibile. 

Cea mai importantă vizită a fost făcută în satul Cigmău, unde 
a locuit familia preotului Solomon Budai și unde s-au născut 
cei 11 copii ai acestuia, printre care celebrul scriitor Ion Budai 

Deleanu. Acesta a trăit în perioada anilor 1760 – 1820, a absolvit la Viena studii superioare 
de filozofie și teologie catolică, fiind cunoscut pentru scrierile și studiile sale de istorie, 
pedagogie, etnografie, juridice, fiind vorbitor de latină, greacă, franceză, germană. El a fost 
și un reprezentant de frunte al grupării intelectuale „Școala ardeleană”. Timp de 30 de ani 
a fost consilier la Curtea de Apel de la Lwow, unde a și decedat. Principalele opere literare 
scrise de acesta sunt: Țiganiada și Trei viteji.

Au fost vizitate principalele monumente religioase și istorice cu vechime de câteva se-cole, 
respectiv: Biserica Rotondă, Biserica Reformată, Castrul Roman, Ruinele termelor romane. 
     În ediția actuală s-au acordat câte trei premii și o mențiune pentru fiecare din cele două 
teme ale concursului. Județul Vâlcea a fost singurul care a avut doi premianți, creatori de 
literatură iar juriul, după examinarea a peste 80 de lucrări, a acordat Marele Premiu lui Nichi 
Ursei, iar Premiul al III-lea la secțiunea Proză lui Ion Micuț, aceștia primind diplome, cărți și 
stimulente financiare. 

Trebuie să mai amintim condițiile excelente de cazare la un hotel impecabil aflat într-o 
lizieră de conifere, preparatele culinare specifice zonei, diverse și apetisante, esențele din 
plantațiile de pruni și vii, care înnobilează această regiune ardelenească și care au facilitat 
cunoașterea și împrietenirea participanților din toată țara.



Zi încărcată de cultură, 28 iulie 2019, pe arena centrală 
a Râmnicului, în aer liber, celebrul scuar în groapă, 

iarna cu patinoar, sute de vâlceni au asistat pe scaune la 
un experiment cultural nou, interpretarea cantatei profane 
„Carmina Burana” de Carl Orff, imn, aproape, al Germaniei 
naziste și imn secund astăzi în Europa Unită, și, care, în 
acea zi de pomină a reunit ansamblurile instrumentale și 
corale ale Filarmonicelor din Râmnicu Vâlcea și Craiova 
într-o orchestră și un cor dirijate de Tiberiu Dragoș Oprea; 

IULIAN MARGU: „CUM AM DEVENIT GERMANOFIL”
„DANSUL PINGUINULUI IMPERIAL” EXPORTAT ROMÂNILOR DIN GERMANIA

alături, în spatele statuii lui Mircea cel Bătrân executată 
de Ion Irimescu în 1970, pe peretele Palatului Copiilor 
fiind proiectat filmul lui Iulian Margu-adevărat eveniment-
„Cum am devenit germanofil” …Imediat, ajungând în fața 
ecranului ne-am amintit de un obicei al anilor cincizeci, 
când, în același loc, dar denumit Piața Maxim Gorki, și cu 
ecran pe Casa Centrală a Armatei,  seara, în zilele de 1 Mai 
și 23 August rulau filme cu scene din cel de-al Doilea Război 
Mondial, filme cu „rușii și cu nemții”  pe care noi copiii de-a 
dreptul le savuram! 

Ne-am bucurat  și noi, bătrâni de acum, de pelicula lui 
Iulian Margu, mai ales că nu agreăm cu titlu de contemporan 
decât tot ce este creație în legătură cu prezentul, implicarea 
vâlcenilor în tendința lor nestăvilită de a-și depăși condiția 
de trai la periferia culturii naționale. Trăim timpuri noi, când, 
din nou ca în anii șaizeci-șaptezeci, ne visăm pe acoperișul 
lumii! …în anul 1965 spre exemplu studiam limba italiană, 
singuri, după celebrul manual de învățare fără profesor 
fiindcă credeam că după terminarea liceului vom studia arta 
sculpturii la …Roma!   

Vai, dar ce film urma să vedem în seara aceasta, cu 
trei, patru actori de la Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea în 
căutarea unor scene libere, în Germania, la Heidelberg și 
Stuttgart și pe care să se desfășoare  în limba românilor 
plecați din patrie către o lume mai bună…Ce patrie! această 
minunată Românie și ce patrie, la mâna a doua, în Germania, 
supraputere europeană, în care prietenii mei de la Info Puls 
și cei trei, patru actori au trebuit să care cu cârca decorurile; 
toate! decoruri, tehnicieni și actori, trebuind să facă mii de 
kilometrii într-un microbuz marca Mercedes… Da, invers 
ca în piesa lui Luigi Pirandello „Șase personaje în căutarea 
unui autor” Gabriel Popescu și compania căutând locuri de 
desfășurare international, Căutând spectatori! Nu putem 
înțelege de ce după derularea unei prime părți din film ne-
au venit în minte imagini (imaginate, desigur) cu personajele 
din cartea „Trei într-o barcă” a lui Jerome K. Jerome, care 
își trăiesc aventurile în comicul cu specific englezesc de la 
sfârșitul secolului XIX, pe Tamisa, într-o barcă, sau imagini 
ilare cu mișcărilor celor două personaje opuse, Stan și Bran, 
care încearcă să se ascundă într-o debara în care nu au loc!…

Filmul începe la Sibiu, binențeles Hermanstadt! destul 
i-am zis numai Sibiu o viață întreagă și iată unde a ajuns!...
după spectacolul „Dansul Pinguinului Imperial” de Iulian 
Margu, îl vedem și în imagini pe maestru, trimițând mașina cu 
actori și tehnicieni, și decoruri în turneul din Germania care 
pentru oricine, prima dată,  pare un tărâm al făgăduinței…
Merită orice efort să ne internaționalizăm, am avut suces 
la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, și, cum am 
stabilit că este vorba de germanofilie,  îi vom spune scurt 
(ba nu, lung!) Hermannstadt!!! „Este important a fi aici” ar 
fi exclamat toți după spectacolul de la Sibiu. „Es ist wichtig, 
hier zu sein” vine replica în limba germană, doar ne-am 
hotărât să fim germanofili! „Este fantastic pentru mine”-
„Es ist fantastic für mich” … „Sper că ai filmat spectacolul!/  
N-am filmat nimic./  De ce?!/  Nu m-au lăsat organizatorii!/  
Domnul Chiriac?!/  Cum ai ghicit?!/  Ciudat!/  Foarte 
ciudat!/  Să zici merci că am filmat aplauzele./  Merci!/  După 
Hermannstadt ce urmează?/  Heidelberg/ Hermannstadt 
… Heidelberg…” Citind pe ecran aceste replici trebuie să-i 
amintim domnului director Gabriel Popescu că ne pare bine 
că i s-a întâmplat așa că doar astfel se învață omul, doar, 
numai pățind-o! Experiența pe proria piele fiind cea mai 

bună învățătură…Nu am mai călcat la Teatrul Ariel, deși 
eram abonați la întocmirea de cronici teatrale, chiar și cu 
insigna UZPR pe piept , de când, la un spectacol pe vremea 
directoratului Domnului X (din Craiova) acesta a intrat în sală, 
în timpul spectacolului și ne-a smuls aparatul din mână deși 
fotografiam fără blitz ca să dăm în articol imagini reale și nu 
trucate ca în fotografiile de pe afiș! În fond noi fotografiam 
personajele și nu actorii! …Am ieșit din spectacol și am vrut 
să-l bătem, așa de mare ne-a fost supărarea, am vrut să 
chemăm poliția pentru intenția de a ne fi luat aparatul din 
mână. Un escroc. Directorii Teatrului din Craiova și Teatrului 
Evreiesc din București, pentru cronicile scrise de noi ne-au 
oferit locuri pentru tot restul vieții la spectacolele lor în care 
am filmat din primul rând; imaginile, dându-le în Cultura 
Ars Mundi, Arhiva Video;  chiar și atunci, când, odată, Maia 
Morgenstern  s-a supărat…dar, văzând mai apoi imaginile, 
ne-a felicitat! Dar să vedem în continuare filmul:   Imaginea - 
Viorel Cherăscu, Montaj-Petre Constantinescu…„Recunosc, 
germana începe să-mi placă din ce în ce mai mult…” „Prima 
zi, 807 km”, „A doua zi-820 Km.” Defecțiunea  la o roată, 
desigur, în fața entuziasmului juvenil este chiar un lucru 
normal. În această fază a filmului se reia lecția de germană 
absolut necesară pentru un germanofil:  „Este normal” - „Es 
ist normal” spune șoferul, ca și cum ar fi spus întreg colectivul 
Arielului: „Nimic nu este pentru mine imposibil” - „Nichts ist 
für  mich unmӧglich” Echipajul ajunge la Heidelberg. Facem 
o paranteză fiindcă vâlcenii au, așa, o sensibilitate pentru 
Heidelberg, mai ales cei de la fosta Viața Vâlcii, prin finul 
ei, care an de an, nu știm pe cine păcălește, merge să dea 
diplome și hrisoave la Universitatea din Heidelberg-spune 
el.…Am înțeles că vâlcenii imediat după nouăzeci au refăcut 
legăturile cu românii plecați în Germania, la Heidelberg prin 
fizicianul Pașoi care era în legătură cu profesorul de fizică 
Dorel Constantinescu…He hei, ce aventuri am mai avut și 
noi prin 1990 tot cu Pașoi și Dorel Constantinescu! dar la 
Frankfurt pe Main! Și, încă ceva, puterea de atunci era ceva 
mai deșteaptă, cu mult mai mult ca asta de acum, și cei trei 
din Vâlcea și din București, numai trei-șefi la IEH și Centrala 
MF, s-au deplasat ca diplomați și au zburat cu avionul…

Filmul lui Margu, așa cum este și piesa, de duritate 
excesivă asupra realismului deloc exagerat (ne arată cât 
de mici au ajuns acum românii), ține de neorealismul 
românesc, model Italian-de mahala și care cândva ne 
surprindea plăcut, mai ales, că, în el o găseam pe Claudia 
Cardinale; astăzi, nu ne mai surprinde de loc, actorii de la 
Ariel fiind cu mult peste diva italiană; și nu numai atât!... Cât 
de fină este ironia lui Margu, care, nu s-a sfiit să-i arate locul 
și lui George Țărnea în poezia românească, invers de cum a 
făcut-o Petre Tănăsoaica, actorii de la micuțul Teatru Ariel 
din Zăvoi,  în care nu ne-am imaginat, înainte, că se poate 
ține un spectacol ca „O scrisoare pierdută”, și care încap cu 
toții  în el, acum au încăput într-un microbus, care i-a dus în 
Germania! Un film tragico comic care arată soarta actorului 
român-artistului român-soarta artei-care este capabil(ă) de 
orice pentru a se afirma dincolo de gardul propriu…Gândiți-
vă cum ar fi fost, altfel, posibil ca ziariștii din provincie sau 
cei neafiliați politic să scrie în presă fără bani! Să facă presă 
fără bani!...Nu ne mai  surprinde nimic, nici măcar realitatea 
criminală de la Caracăl, după ce în urmă cu cincizeci de ani 
în societatea noastră lipsită de crimă se mișca ca o libelulă 
unul ca Râmaru!...deși au trecut cincizeci de ani, poate și mai 
mult! Da, au trecut vremurile acelea cu cei doi (cel despre  

Hotărârea

Au mâncat din tașcă

Cu presa etalon în spate

Au avut și pană la roată de... Mercedes

Dar au ajuns cu bine, rugați să treacă imediat la fapte Au cărat ... tehnicienii Au cărat și actorii... Dar la urmă au fost felicitați de Herlo
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care am vorbit mai sus, și Goange Marinescu) care stăteau 
pe acoperișul fostului Palat al Culturii și dirijau formațiile 
corale care cântau întru slăvirea Ceaușescului neobosit și 
drag conducător…Apropo, Goange făcea treburile ăstea 
când tot el îl aducea la Vâlcea pe Dan Micu - un erou al 
teatrului românesc. Ce mai, nu încape nici o îndoială că 
teatrul Ariel este urmașul teatrului mare care a fost cânva 
la Râmnicu Vâlcea și Margu le-a făcut acest dar cu piesa de 
care vorbim și i-a încurajat să iasă și în străinătate…Acum, 
pe banii lor, mâine, poate pe banii altora (considerăm că 
aportul lor este uriaș cu mai mare decât ajutorul primit de 
la Primăria Râmnicului, care după legea 186 din 2003 nici 
măcar nu are dreptul să fie declarată în public ca sponsor! 
…Dai ceva benzină, poate și câțiva lei, dacă îi dai, și genialii 
actori eroi ai spiritului, și autor, se înghesuie într-o mașină 
și se produc pe scene improvizate doar, doar să-i facă mai 
buni pe românii plecați în străinătate! Și, care, nici măcar 
nu au de gând să se mai întoarcă!... mai  buni și mai bogați. 
Este cazul să facem o comparație fiindcă tot veni vorba 
despre Sibiu, în 2007, Capitală Culturală Europeană și în 
care sunt implicați unii dintre corifeii culturii vâlcene…
Atunci, în 2007, eram nervoși  și ne propuneam (până și 
Brandes Lățea venise la noi să ne ajute) să creăm și noi un 
brand care peste ani să ne aducă titlul de capitală culturală 
europeană! Cu ce? Cu panseluțe puse în ghivece pe stâlpi 
și în ghivece pe trotuare?…am zis noi cei de la Cafeneaua 
Literară condusă de Monu. Apoi le-am propus să montăm la 
Cozia „Dracula în Carpați” opera lirică scrisă de Constantin 
Zărnescu, vâlcean, ca replică la opera „Mateiaș pe eșafod” 
de Peter Venczel de la Opera Maghiară din Cluj Napoca…
Budapesta, pentru muzica lui Venczel și punerea în scenă în 
capitala Ungariei i-a plătit compozitorului român de origine 
maghiară douăzeci de mii de euro! Atât a cerut, prin noi, 
același compozitor ca să scrie muzica la opera lui Zărnescu…
Și ce realizam, dacă finanțam și eram patronii operei!? 
Realizam ceea ce a creat istoria fără stăpân…liberă! Mateiaș 
Corvin și Vlad Țepeș erau veri, iar operele despre ei, a unui 
ungur și a unui român, vâlcean, aveau muzica aceluiași 
compozitor, ungur! frate prin artă cu Constantin Zărnescu! 
…Am putut realiza ceva? Aiurea, când a venit vorba de bani 
aceștia erau buni numai pentru balurile primăriei etc etc..

Piesa lui Margu și filmul său sunt geniale și ne mândrim că 
am colaborat cu talentatul om de teatru și film încă din 
1991!... Atunci Margu, credem, era de două ori sau de mai 
multe ori mai mare decât el însuși! Da, ne interesează în bio- 
grafiile oamenilor de când încep ei să se diferențieze de alții…  
de când li se recunosc  meritele. Nu este totuna să ai cinci-
zeci și cinci de ani și să devii, spre exemplu critic de teatru (ca 
să nu zicem altceva) peste noapte cu facultate la zi!!! Și alta 
este să fii iubitor de teatru la optisprezece ani, să mai și joci!... 
  Geniale, piesa și filmul, fiindcă ele tra-tează 

probleme reale ale comunității noas- 
tre aflate în imediata vecinătate. Ge-
nial titlul și genială tehnica replicilor 
în două limbi; genială prezența în film 
a neactorilor…efortul lor. La fel, discre-
panța dintre transpirația de pe frunțile 
personajelor-bucuria spirituală abia simțită 
și răceala unor beneficiari neobișnuiți cu 
pomana…Spune la un moment dat  parte-
nerul de afacere a lui Gabriel Popescu 
(directorul trupei Ariel), Iosif Herlo, 
lovindu-l  cu vorbele-n  față pe acest om 
minunat de teatru, cu ceva de genul aici 
timpul costă bani…noroc cu nevastă-sa 
care a exclamat: - Cum a fost posibil să vă 
descurcați cu o asemenea mașină? 

Ce trupă de actori!... Camelia și Dan 
Constantin, Gabriel Popescu și Alin 
Păiuș, în piesă regizați de Vlad Popescu! 
băiatul lui Gabriel Popescu; iată, aproape 
o familie. Cum spuneam cândva despre 
teatrul Ariel din Zăvoi că pare „Un cuib de 
teatru”, în acel Zăvoi de la natură umbros, 
spun și acum că în mijlocul Zăvoiului , 
cel care a fost, teatrul Ariel ca„Un cuib 
de teatru” are ceva din noanța piesei de 
teatru scrisă după romanul lui Ken Kesey 
„Zbor deasupra unui cuib de cuci”…

Câți oare știu cât de frumoasă este 
țara noastră văzută din altă parte! Arta 
care nu este scoasă din casa în care a 
fost făcută, nu are nici o valoare…motiv 
pentru care trebuie să înțelegem bine 
mesajul filmului lui Iulian Margu…

„A treia zi./  Alo!/  Alo, domnul 
Herlo, m-auziți?/  Bună ziua! Sunt Gabi 
Popescu, de la Ariel./  Unde sunt…?!!!/  
Nu prea cunosc Heidelbergul…/  …Sunt 
pe ștrase…/  Iosif Herlo-Președintele « 

La revedere domnule Herlo!

Asociației Culturale Alexandru Ioan Cuza 
», societate pentru literatură, muzică și 
artă”/  Vă cer mii de scuze. Suntem deja 
în criză de timp!/ Distracția la urmă/ La 
noi, munca e pe primul plan.” Da, chiar 
așa, crezând omul , probabil, că directorul 
Arielului îi cerea ceva covrigi cu cârnați  în 
mijloc și un țap cu bere!... m-ați uimit! 
exclamă de mai multe ori nevasta lui Herlo. 
„Mulțumim mult, Doamnă!/  Sperăm 
să vă placă și spectacolul!” Și le-a plăcut 
românilor din Heidelberg spectacolul 
încât mulți dintre ei au exclamat „Perfect” 
- „Perfekt”…Să mai zică cineva că limba 
germană nu se trage din limba străbunilor 
nostril daci (asta pentru românii care chiar 
cer ca România să se cheme Dacia, dar 
peste tot propagă românismul!).   

Fără prea multă tragere de inimă 
actorii și colegii lor dezafectează scena. 
„Ești oboist?/  Mort de oboist./  Și eu la 
fel./  Mi se pare mie sau ești puțin cam 
trist?/  Ca orice artist, ziua vesel noaptea 
trist./  Te așteptai să vină mai mulți?/  
După Heidelberg ce urmează?/  Stuttgart/  
Hermannstadt, Heidelberg, Stuttgart…/  
Deja am început să vorbim germana./  
Cum se spune noapte bună în germană?/  
Gute nacht!/  Gute nacht!/  Apatra zi./  
După spectacolul din Sttutgart vâlcenii au 
fost ovaționați. „Danke  schӧn./  ȘI acum 
să înceapă distracția! ”… „Este foarte bine 
așa” - „Es ist sehr gut so” Au mai vizitat 
apoi Heidelbergul căci meritau să o facă… 
„Schlampe Mr. Herlo” 

Control la întoarcere, în țară, pe 
treitoriul Germaniei. Amendă. „Cât?/  
150 de euro./  Pentru ce?!/  Am depășit 
greutatea./  Tot e bine!/  ?!!!/  Dacă 
trimiteam decorurile cu camionul, ne 
costa mult mai mult./  A cincea zi/  A 
cincea…și a șasea zi/ …Scenografia: Vlad 
Popescu. Lumini: Ionuț Marinache. Sunet: 
Liviu Toma. Costumieră: Diana Mitulescu. 
Regizor tehnic: Claudia Neacșu și Cristian 
Bunescu. Teatrul Ariel mulțumește 
Societății Boromir, Domnului Iosif Herlo, 
Domnului Emil Stoica, tuturor vâlcenilor…
dacă vor veni să vadă spectacolul. 
„Fantastic” - „Fantastisch” .

pcickirdan

Zenovia ZAMFIR
    

Liniștea serii cuprinde treptat Mănăstirea Arnota, bolta cu stele veghează
somnul poeților porniți la drum prin țara „Minunat de frumoasă’’ cum spunea odi-

nioară Alexandru Vlahuță. Aventura „Caravanei Culturii’’ începe cu un popas la ctitoria lui 
Matei Basarab, acolo unde așa cum scrie pe lespedea funerară își doarme somnul de veci 
cel considerat ...„cu mila lui Dumnezeu odinioară stăpân și Domn al Țării Românești, băr- 
bat înțelept, îndurător și milostiv, întemeietor, înnoitor a multe biserici și mănăstiri; nicio-
dată biruit, ci biruitor; și a multor învingeri în-vingător prea 
slăvit, dușmanilor înfricoșat, prietenilor de folos, îmbogățitor 
al țării sale, cel ce, cu multă bogăție și întru toate îndes- 
tulat, în plină pace, a domnit douăzeci și trei de ani; a adormit 
întru Domnul, la cins-tite bătrânețe, în anul Domnului 1654.” 
Pentru al treilea an consecutiv grupul carava-nei își începe 
epopeea. Bucuria reve-derii este întregită de un spectacol 
cu muzica și poezie la Primăria Costești, județul Vâlcea apoi 
o „agapă frățească’’ la Pensiunea „Nicoleta’’.  

Răspunzând întrebării„De ce scrieți?” în cadrul unei 
anchete literare de prin anii ‚30, Ion Barbu mărturisea: „Am 
început să scriu pentru un singur cititor, Tudor Vianu, însă 
un Tudor Vianu adolescent și mai aparent genial, elev în 
clasa VII-a liceală și tânăr maestru.”  La aceeași întrebare, 
părintele Gala Galaction răspundea calm; „E pentru mine, 
o întrebare fără răspuns.” Un răspuns la fel de evaziv a dat și Tudor Arghezi: „Într-adevăr. 
De ce-or fi plecat porumbeii? De ce scrie Tudor Arghezi? Să fie de vină Englitera?”, 
Radu Gyr e mai generos în a folosi cuvintele pline de har și de o frumusețe care îl 
trădează și pe care o lasă să îl desconspire: „Pentru țandăra de curcubeu din suflet”. 
De ce mai scriem astăzi când tinerii par a nu mai citi fiind acaparați de tehnologie, de 

internet? Scriem pentru că avem ceva de transmis, că dorim să punem sub brazdă 
semințele unei vieți care duce cu ea o înțelepciune, poate, o frumusețe, poate, sau 
ceva ce va ieși la iveală îndată ce suflete curioase și însetate vor fi pământul cel bun…
Și pentru că întâlnirile cu cititori sunt emoționante, frumoase, binecuvântate, în vara 
anului 2016, ne-am reunit din mai multe zone ale țării: Drăgășani, București, Piatra Olt, 
Drăgănești Olt, Vâlcea și am pornit să colindăm, să încântăm publicul iubitor de 
cultură cu creațiile noastre.Partea grea a „pelerinajului’’ a fost compensată de clipele 
minunate petrecute împreună cu frații noștri de pretutindeni.    

Cele trei ediții ale caravanei au fost un bun prilej de a 
revedea și admira zonele și peisajele ce întregesc „corola 
de frumuseți’’ a țării, de a cunoaște oameni și „tru-ditori’’ în 
„ale’’ cuvântului, artei, versului, de a petrece seri și momente 
de neuitat. Gazdele noastre s-au dovedit a fi primitoare, 
ospitaliere, talentate și devotate actului de cultură. 

Poezie și cântec, armonie și lumină au răspândit cu multă 
dragoste membrii caravanei. Fiecare popas a fost o sărbă-
toare, fiecare întâlnire a fost un festin cultural, una este să 
auzi despre un creator dintr-o revistă și alta este să-l vezi di- 
rect citind din volumele sale. Multe și frumoase sunt aminti- 
rile trăite în pelerinajul cultural, ele vor rămâne mereu 
în sufletul meu, îmi vor fi alinare atunci când dorul de 
cei dragi, de locurile pline de emoții mă vor copleși. Amin- 
tirile sunt cele mai frumoase și prețioase comori în aminti- 

rea clipelor binecuvântate petrecute alături de membrii caravanei și împreună cu 
prietenii din localitațile unde am poposit cuvine-se cu adevărat să vă mulțumesc!... 
și așa cum Părintele Iov Pătrașcu, monahul care scrie cu degetele de la picioare, îmi transmite 
această rugăciune în fiecare zi, vă spun: „Domnul și Maica Domnului să vă binecuvânteze, 
să vă ocrotească și să vă mântuiască, acum și pururea și în veci vecilor, Amin’’.



Simion PETRE

Să fie clar! pe buletinul de identitate al tatălui meu, 
născut în 13 iulie 1909 la Lipcani-Hotin și eliberat 

în 1927,  scria România, la fel ca pe al  mamei și pe cel al 
fraților mai mari, exceptându-l pe cel al lui Modest, născut 
în 1940, după semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov și pe 
care scrie URSS….

În 1941 Mareșalul Antonescu readuce Basarabia la 
patria mamă și tot el avea să o piardă în 23 august 1944, 
când a fost arestat de Regele Mihai!...Așa scrie la manualul 
de istorie după care am învățat între 1966 și 1970.  

Pe 19 martie 1944 Guvernul României declară evacuarea 
cetățenilor români din Basarabia, Mareșalul, sperând 
să oprească armata sovietică la râul Prut; dar în iulie 
1944 americanii bombardează violent România, spatele 
frontului, anulând orice speranță de revenire a germanilor 
și românilor, și deschizând drumul ostașilor sovietici către 
Europa!!... Contrar cântecului „Cântă cucu-n Bucovina”, 
în care românii bucovineni și basarabeni evacuați în 1944 
trebuiau să se întoarcă în 1945 la vetrele lor, aceștia nu s-au 
mai întors niciodată! Acestea sunt motivele pentru care 
noul poet român fără pereche, Ștefan Dumitrescu a scris în 
1978 !!! gigapoemul „America, Calul Troian al omenirii” … 

*
În 06 august 2019 trupa de teatru „Argonauții” de la 

Liceul „Mircea Eliade” din Chișinău a prezentat un spectacol 
de teatru,  muzică și poezie, împreună cu interpretul de 
romanțe, și mai mult decât atât,  Gheorghe Cărbunescu 
din Râmnicu Vâlcea…Un spectacol surpriză , „Vagonul 17”, 
căci este pentru prima dată în cei șaptezeci și cinci de ani, 
când cineva din Republica Moldova își cere iertare față de 
basarabenii evacuați în 1944, și nu refugiați…Două milioane 
de români nord bucovineni și basarabeni, care și-au lăsat 
acolo părinții bătrâni să le păzească averile și au plecat de 
bună voie la adrese exacte în Regatul României…

O mână de copii ultrafrumoși, bravo românilor 
moldoveni! care împreună cu profesorii și mamele lor 
au scris o pagină de istorie contemporană și de reparație 
morală…. Spectacolul a fost deschis de eleva din clasa a 
VII-a a liceului Mircea Eliade din Chișinău, Maria Brâncă, 
căreia îi prevedem un viitor de aur în teatrul moldovenesc,  
frate cu cel românesc: 

Maria Brâncă (pe scenă, adresându-se sălii):  - …« Dă-mi 
voie să-ți spun frate. / Pe mine m-au mințit la școală, că-
mi ești dușman/ …Nu frate bun./  Din Basarabia vă scriu, 
dulci frați de dincolo de Prut,/ Vă scriu cum pot, mi-e dor de 
voi și vă sărut!/ …Credeam că am noroc  că Blaga-mi vine-n 
graiul meu stâlcit,  după ce ne vom fi unit/ Noroc, citindu-l 
pe Arghezi, Blaga./ …Ce tare, Doamne, am fost mințiți…/ Cu 
pocăință nesfârșită mă rog iubitului Iisus/ să-mi ierte vorba 
rătăcită ce despre tine frate-am spus./  Din Basarabia vă 
scriu dulci frați de dincolo de Prut / Vă scriu cum pot…și 
prea târziu/ …Mi-e dor de voi și vă sărut;/ Aflând că frate –
mi ești pe data/ Mi-au dat lacrimi în priviri/ Pe loc am fost și 
arestată și dusă-n  ocnă la Sibiri./  Din Basarabia vă scriu…/ 
Dulci frați de dincolo de Prut/ Vă scriu cum pot,  și prea 
târziu./ Mi-e dor de voi și vă sărut…. 

Vă mulțumesc, acum îi invit în scenă pe domnul Eugen 

SPECTACOL EXTRAORDINAR OFERIT BASARABENILOR DIN RÂMNICU 
VÂLCEA DE CĂTRE ELEVII LICEULUI „MIRCEA ELIADE” DIN CHIȘINĂU

Petrescu, președintele Asociației Cultul Eroilor, „Regina 
Maria”, Filiala Vâlcea și pe doamna  Alina Chiriac Ivașcu de 
la Radio Moldova, Chișinău. »

*
Înainte de a vedea ce a spus Eugen Petrescu dați-mi 

voie să vă reamintesc că în perioada de  tristă amintire, 
interesant,românii  basarabeni din România obțineau foarte 
greu pașaport și „vâzov” de intrare în R.S.S. Moldovenească, 
în timp ce moldovenii din același stat fost cândva provincie 
românească obțineau mult mai ușor  intrare pe teritoriul 
României…ceea ce însemna că RSSM, provincie  a URSS, 
concura în libertățile democratice, România! Da, era impus 
de la ruși ca să demonstreze că cetățenii din RSSM o duc 
mai bine decât frații lor de peste Prut! În perioada la care 
se face referire în piesa jucată pe scena Teatrului „Anton 
Pann”, unde era mai multă nevoie de lumină, să fii cetățean 
al RSSM și să ai rude în România, evacuați din RSSM, în 
1949, era o crimă și sigur îți aducea nenorocirea în casă, 
chiar moartea.  

Pentru românii din RSSM și RPR, în anul 
1949 a continuat holocaustul românesc din 
1940-1941 din Bucovina de Nord și Basarabia, 
în RSSM, fiind arestați toți cei cu rude în 
România și care erau ostili puterii sovietice; 
în România, fiind arestați și închiși pentru 
exterminare, foștii legionari și chiaburii care nu 
au aderat la politica PCR…  Cei care au scăpat și-
au întors fața către puterea sovietică, în RSSM, 
ori s-au născut din bărbați români eroi ai URSS 
(răniți  în al Doilea Război Mondial) și femei 
rusoaice  sau cine știe prin ce altă minune…
Oricum, după 1945 în RSSM ruaoaicele 
din armata sovietică au compensat lipsa 
românilor evacuați! Cel care descrie cel mai 
bine această stare de lucruri, din 
1949, din RSSM, este monahul 
Moise din Alba Iulia, care în 
2014 a editat cutremurătoarea 
carte „Să nu ne răzbunați” și 
în care adună întâmplările nemai- 
pomenite despre care fac vorbire 
cei foarte puțini la număr care 
au scăpat din lagărele siberiene, 
precum și de la scriitori ca Paul 
Goma plecat în Franța după eva- 
cuarea din 1944 sau Virgil Gheor- 
ghiu o strălucită minte  româneas- 
că care a emigat în America după 
evenimentele din 1940, din Buco- 
vina de nord și Basarabia, și pe care le-a descris genial în 
cartea sa „Ora 25”, 1949  și care au făcut subiectul filmului 
cu același titlu, și care i-a avut ca protagoniști pe Virna Lisi și 
Anthony Quinn,  1967…

Neașteptat și major este gestul celor de la Chișinău, 
ei trebuie felicitați, elevii Liceelor „Mircea Eliade”, „Elena 
Alistar” și „Gheorghe Asachi”, care au venit cu acest subiect 
pe scena Teatrului „Anton Pann”,  în Râmnicu Vâlcea, unde 
în anul 1944 a existat cea mai mare afluență de români nord 
bucovineni și basarabeni care practic au dublat populația 

orașului și județului…Acești copii, aducând la lumină 
adevărata și reala prigoană pe care elementele sovietice 
din RSSMoldovenească le-au sădit în inimile populației 
băștinașe contra românilor basarabeni evacuați în 1944! 
Manifestarea o considerăm fără precedent și care arată că 
adevăratele elemente de origine basarabă își dau seama cât 
de nevoie are Rep. Moldova de fiii adevăratei Basarabii….

      
 «Doamnelor şi domnilor,
Dragi copii,
Asociația Națională Cultul  Eroilor „Regina Maria” – 

Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea, organizează în 
perioada 5-10 august 2019 tabăra de odihnă, recreere 
și documentare pentru copiii basarabeni, ediția a III-a, 
Râmnicu-Vâlcea, sub genericul „Să ne cunoaștem Țara 
mamă”. La această ediție participă 13 copii de la trei licee din 
municipiul Chișinău: 11 copii de la Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade”, un copil de la Liceul Teoretic „Elena Alistar” și un 
copil de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”. De asemenea, 

copiii sunt însoțiți de 7 părinți și directorul 
adjunct al Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, 
doamna profesor Diana Senic.

În memoria basarabenilor care au suferit și 
au murit ca urmare a celui de-al doilea val de 
deportați, din 5-6 iulie 1949, astăzi, 6 august, 
am organizat la Râmnicu-Vâlcea o Seară 
culturală basarabeană. Cu acest prilej, copiii 
din Trupa de Teatru „Argonauții” a Liceului 
Teoretic „Mircea Eliade”, aflați în această 
tabără, din care fac parte și cei doi copii de la 
liceele amintite mai sus, au pregătit, la 70 de 
ani de la tristul eveniment, o piesă de teatru 
intitulată vagonul 17, realizată după romanele 
Din Calidor (1987), de Paul Goma și Patimi și 

iluminări din captivitatea sovie- 
tică, de Radu Mărculescu, sce-
nariul și regia Rodica Burlacu, co- 
loana sonoră Viorel Burlacu. Pen- 
tru această piesă, jucată la Con- 
cursul Național de Teatru, edi-ția 
a 17-a, 2019, organizat la Sighi-
șoara, trupa a fost premiată cu 
premiul de excelență și premiul 
pentru cea mai bună regie. De 
asemenea, Ruxanda Covalschi din 
Chișinău va susține un recital de 
cântece patriotice, iar Gheorghe 
Cărbunescu din Râmnicu Vâlcea 
va susține un recital de romanțe.

Suntem onorați de prezența la Râmnicu-Vâlcea a Trupei 
de Teatru „Argonauții” a Liceului Teoretic „Mircea Eliade” 
din Chișinău și a doamnei Diana Senic, director adjunct al 
liceului, a doamnei Alina Chiriac-Ivașcu, jurnalist la Radio 
Moldova-Chișinău, a doamnei regizor Rodica Burlacu și a 
mamelor care însoțesc acești copii minunați în tabăra de la 
Râmnicu Vâlcea. » (Eugen Petrescu, președintele Cultului 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala Vâlcea)

Alina Chiriac Ivaşcu:  -  « Bună seara și bine v-am găsit 
dragi frați români.  Aș vrea să vă văd și eu ochii  ca să avem 

Rodica Burlacu și Diana Senic Dumitru Vulparu

10 august/2019
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Marian PĂTRAȘCU

Ne tot plângem noi, românii, după 1989, că străinii vor
să ne fure istoria, nerecunoscându-ne nouă 

calitățile de popor nemaipomenit și extraordinar, noi 
suntem frumoși, harnici și deștepți, nu! – cei mai frumoși, 
cei mai harnici și cei mai deștepți de pe fața pământului, 
ce să facem însă dacă restul omenirii, în special evreii și, 
în ultimul timp – americanii și toate popoarele Europei 
Occidentale (de când cu intrarea României în NATO 
și UE) nu există decât pentru a ne face nouă rău, din invidie 
– desigur. Niciunui ”românaș” dacoman și uneori chiar 
dacopat, nu i-ar trece însă prin cap că, dacă cineva își bate 
joc de el o face pentru că poate și pentru că are de cine-și 
bate joc, iar pentru asta el este singurul vinovat. 

Da, numeroși istorici străini, și mă refer aici în primul 
rând la cei din absolut toate țările vecine României, în 
special din Ungaria și Rusia, au tot interesul să ne falsifice 
istoria pentru a-și susține fel de fel de pretenții, inclusiv 
teritoriale, de la noi. Problema este cum contracarăm noi 
aceste tendințe și ”lucrături” ale lor? Ei bine, nenorocirea 
este că în loc să o facem inteligent și concertat, mai ales 
peste hotare, cu oameni de un înalt nivel cultural, specialiști 
recunoscuți în domeniile lor de activitate (istorici, arheologi, 
antropolgi, diplomați, dar nu numai) și patrioți sinceri, 
nu de paradă (celebrul ”lobby” românesc, care, de fapt, 
aproape că nu există prin comparație cu cel al tuturor țărilor 
vecine României, în special acela al Ungariei), noi procedăm 
adeseori la a ne falsifica propria-ne istorie! Despre un astfel 
de ”caz” va fi vorba în continuare.

La 30 iulie a. c., a avut loc la Arhiepiscopia Râmnicului, 
prin strădania neobositului cărturar pr. Nicolae State-Bur-
luși, un adevărat ”Badea Cârțan contemporan”, cea de-a XV-a 
ediție a Memorialului Dumitru Bălașa. L-am cunoscut pe 
părintele Bălașa, cel care a dat strălucire ani întregi revistei 
”Mitropolia Olteniei”, un cercetător cu har al istoriei noastre, 
prin intermediul prietenului meu ”fratele” Dumitru, recte Du- 
mitru Panu-Misăilescu, un inventator prolific, plecat prea 
devreme dintre noi, care i-a fost ucenic sârguincios mult 
timp. Când i-am fost prezentat ca un prieten apropiat (amân- 
doi suntem originari din comuna Câineni, jud. Vâlcea, eu - 
din Greblești, el – din Robești), părintele Bălașa, supranumit 
și Patriarhul de Drăgășani, mi-a spus: ”Mă copile, prietenul 
fratelui Dumitru este și prietenul meu!”, după care m-a îmbră- 
țișat cu afecțiune și m-a sărutat pe obraji. Deși l-am apreciat 
și-l apreciez și astăzi, n-am putut și nu pot în continuare fi de 
acord cu unele exagerări ale sale in ceea ce privește istoria noas- 
tră veche, și de fiecare dată când vine vorba de sfinția sa, îmi și 
vine în minte poate cea mai mare dintre ele, după mine, anu- 
me aceea că orășelul moldav Roman este… Vechea Romă!

După parastasul cuvenit a urmat un colocviu la care au 
participat numeroși oameni de cultură care l-au cunoscut, 
mulți dintre ei din afara Râmnicului și județului Vâlcea, 
inclusiv din străinătate (dl. Mihai Vinereanu din SUA) și chiar 
străini ca etnie (doamna Nabila Cuza de origine siriană, 

O FABULAȚIE LINGVISTICĂ MANIPULATORIE A ISTORIEI ROMÂNILOR
stabilită în România, autoare a unui valoros dicționar 
aramaico-român), un numeros public.  Lucrările colocviului 
au fost deschise de părintele N. State-Burluși, care, după 
o scurtă alocuțiune a încredințat moderarea manifestării 
d-lui gen. (rtg.) Mircea Chelaru, care s-a achitat de sarcina 
încredințată… militărește. Înainte de a da cuvântul fiecărui 
vorbitor, domnia sa făcea câte o scurtă punere în temă 
referitoare la protagonist.

Ei bine, la o astfel de intervenție am rămas uluit de ceea 
ce a putut să spună (pe lângă alte exagerări, minore însă în 
comparație cu aceasta). Povestea domnia sa că, atunci când 
a vizitat Italia, la Roma, în fața Columnei lui Traian a stat de 
vorbă cu o anume doamnă D’Ungaro sau Di Ungaro, n-am 
înțeles prea bine (de altfel nici prenumele nu i l-am reținut), 
care s-a dovedit a fi custodele acelui așezământ muzeal. 
Auzind cum o cheamă pe acea doamnă, M. Chelaru nu s-a pu- 
tut abține să nu exclame (reproduc din memorie): ”Ei, asta-i 
chiar ironia sorții, ca despre strămoșii mei daci să-mi vor-
bească o unguroaică”! La care doamna cu pricina i-a zis că se 
înșeală amarnic, fiindcă numele ei n-are nicio legătură cu… 
ungurii. M. Chelaru cerându-i explicații, do amna cu pricina 
i-ar fi spus că numele său ”se trage” de la… ungri, un trib 
dacic, localizat în primele secole după Hristos la vest-sud-vest 
de Banatul nostru, respectiv în sudul Ungariei și nordul Ser-
biei de astăzi. Aceeași doamnă i-ar mai fi spus că la nord de 
teritoriul locuit de ungrii, în Pannonia deci, erau așezați… pa- 
nonii, un alt trib dacic. Concluzia lui M. Chelaru a fost una fermă, 
ca un QED: denumirile de Ungrovlahia și derivatele (Mitro-
polia Ungrovlahiei, mitropolitul Ungrovlahiei etc.) nu au nicio 
legătură cu ungurii care au venit acolo abia peste câteva 
sute de ani! Auzind o astfel de enormitate, practic omul 
ne-a luat pe toți cei din auditoriu de proști, nu m-am putut 
abține să-mi spun în gând: ”Ei, nu, să mori tu”? Să mă explic.

Iată ce ne spun documentele (Enciclopedia Minerva, Cluj, 
1929; Petru Demetru Popescu, ”Radu de la Afumați. Domn 
al Țării Românești”, Editura Enciclopedică Română, Bucu-
rești, 1969): 

Ungro-Vlahia sau Ungrovlahia este numele dat 
Țării Românești în izvoarele grecești (Patriarhia de 
Constantinopol) și în unele izvoare slavone din perioada 
medievală. Pentru a o deosebi de Valahiile Balcanice și de 
Moldova, Țării Românești i s-a spus Ungro-Vlahia, adică 
Valahia dinspre Ungaria. Înainte de secolul al XIV-lea, Valahia 
era denumită de popoarele din jur cu diverse nume: Vlașco, 
în sursele bulgare; Vlașca (Bлашка scris cu litere chirilice sau 
vlaška scris cu litere latine), în sursele sârbești; Havasalföld 
(șesul înzăpezit), în limba maghiară sau Havaselve (Terra 
Transalpina) (pământurile de peste munți), tot în limba 
maghiară; Eflak (derivat din vlah), în Imperiul Otoman.

În ceea ce privește denumirea de Mitropolia Ungrovlahiei, 
alte surse (Alexandru Elian, ”Legăturile Mitropoliei Ungrovla-
hiei cu Patriarhia din Constantinopol și cu celelalte biserici 
ortodoxe”, în: Biserica Ortodoxă Română, 1959, nr. 7-10; Șer- 
ban Turcuș, ”Sfântul Scaun și românii în sec. al XIII-lea”, Editu- 
ra Enciclopedică, București, 2001; Gheorghe M. Ionescu, 

”Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei”, Vol. 1, Editura Atelierele 
Socec; George I. Gibescu, ”Istoricul Mitropoliei Ungro-Vlahi-
cii și mitropoliții Țarei Muntenești”, 1907; Arhiva Mitropoliei 
Țării Românești: 1365-1890, Roumanie, DGAS, 1961) ne spun: 
        Mitropolia Ungrovlahiei a fost o structură canonică a Orto- 
doxiei, înființată în anul 1359 de Patriarhia de Constanti-
nopol. În acel an Patriarhul Ecumenic Calistus I l-a numit pe 
călugărul grec Iachint de Vicina ca prim titular al Mitropo- 
liei Ungrovlahiei. Denumirea mitropoliei provine din necesita- 
tea distingerii în vremea respectivă a valahiilor din Balcani 
(teritorii locuite de valahi) de cea aflată sub autoritatea 
Regatului Ungariei, numită din acest motiv Ungrovlahia.

Inițial sediul Mitropoliei a fost la Câmpulung, apoi la 
Curtea de Argeș. În anul 1517 scaunul mitropolitan a fost 
mutat la Târgoviște, iar în 1668 la București. Până în 1990 
mitropolit al Ungrovlahiei a fost arhiepiscopul de București, 
care din 1925 a îndeplinit și funcția de Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române. În anul 1990 titulatura patriarhului 
Bisericii Ortodoxe Române, aceea de Arhiepiscop al 
Bucureștilor și mitropolit al Ungrovlahiei, a fost schimbată, 
implicit înlocuindu-se denumirea multiseculară a Mitropoliei 
Ungrovlahiei cu aceea de Mitropolia Munteniei și Dobrogei.

De altfel, iată cum explică DEX (cf. Dicționarul Șăineanu, 
ed. VI, 1929) denumirea de Ungrovlahia: ”nume intern 
administrativ, civil și ecleziastic, al Munteniei (dela sec. 
XIII-1700); figurează azi numai în titulatura Mitropolitului 
Primat (care hirotonia odinioară și pe episcopii Ardealului); 
[Numele vine dela Greci (= Vlahia de lângă Ungaria), spre 
deosebire de Vlahia cea Mare, din Tessalia]”.

Iată acum o înșiruire de triburi traco-geto-dacice 
(cf. Vasile Pârvan, ”Getica”, 1926; Vasile Pârvan, ”Dacia. 
Civilizațiile antice din regiunile carpato-danubiene”, 1928; 
Ptolemeu, ”Geografia”), fără a mai preciza și localizarea lor 
din lipsă e spațiu: albocensii, ansamensii, appullii, biephii / 
biefii, biesii, burii / buridavensii, carpii / carpodacii (acesta 
este unul din cele mai mari și importante triburi dacice ce a 
locuit la est de Carpați până la Nistru), caucoensii, ceiagisii / 
keiagisii, costobocii (triburi de daci liberi), cotensii, crobizii, 
dacii, geții, harpii, obulensii, oinensii, ordyssii / ordenssosii, 
pelii, piageții, piefigii, potulatensii, predavensii, racataii / 
racatriaii, ratacensii / racatensii, sacii, saldensii, sargeții, 
sensii / siensii, sucii și tyrageții. Așadar, nici pomeneală de 
ungri sau panoni ca neamuri traco-geto-dacice!

În fine, semnalăm un studiu interesant al cărui autor este 
Marian Coman și care poartă titlul ”Terminologia statală 
medievală și rivalitatea moldo-munteană (secolele XV-
XVI)”, din care cităm: ” În sursele moldovenești din secolele 
XV-XVI - documente de cancelarie, cronici sau inscripții 
- sunt folosite patru denumiri pentru a desemna „cealaltă 
Valahie”: (1) Țara Muntenească, (2) Țara Basarabească,  (3) 
Ungrovlahia și (4) Țara Românească… Denumirea oficială 
a Țării Românești, folosită preponderent în titulatura 
domnului în actele elaborate de cancelaria munteană, era 
Ungrovlahia. 

(Continuare în pag. 16)

astăzi  această comunicare directă cu domniile voastre și 
să vă împărtășesc emoția mea pe care am avut-o pe parcur-
sul acestei zile împreună cu însoțitorii și actorii trupei „Argo-
nauții” de la Chișinău, emoții pe care le vom purta în inimile 
noastre pentru că aici l-am văzut, l-am simțit pe Dumnezeu 
și vreau  să le mulțumesc  organizatorilor, domnului Eugen 
Petrescu și domnului Gheorghe Cărbunescu pentru că 
au participat și ei împreună cu noi în această aventură 
frumoasă;  pentru că avem, de ceva timp, o colaborare 
frumoasă cu domniile lor la Radio Moldova, unde de mai 
multe ori i-am invitat la emisiunile pe care le realizez…Nu pot 
decât să împărtășesc bucuria acestei colaborări frumoase…
Nu pot decât să sper la o seară minunată aici la Râmnicu 
Vâlcea…Doamne Ajută, mulțumim pentru invitație! »

*
O piesă de teatru excepțională pe care trupa de copii la 

fel de excepțională, iată, după șaptezeci și opt de ani aduce 
la lumină o pagină din istoria tragică a românilor basarabeni 
așa cum  nu a mai făcut-o nimeni! Felicitări acestor copii, 
elevi, toți, aparținând ciclului doi de învățământ general, toți 
cu o expresivitate a feței și vocei deosebite și care ne atestă, 

ținuturi românești și care nu demult formau-alcătuiau-la 
initiativa lor România Mare!... nu piere! Gena românească, 
românul  din aceste teritorii nu piere,ba, din contră, se 
ridică uimitor de repede din propria cenușă mai frumos și 
mai puternic, demonstrând mai bine ca niciodată, și decât 
ar fi făcut-o oricine, că poporul nostru se trage din lumina 
soarelui, că-l are deasupra pe Dumnezeul Luminii, are sub el 
Muntele și Marea și deasupra Cerurile și Soarele!....

Gh Cărbunescu:  - « Am cântat „Avea bunicul” pe versuri 
de Aurelia Panait, Rep. Moldova…Apoi am cântat  „Fii 
rebel”, versuri găsite de baiatul meu pe Internet, autor 
necunoscut… La vioară:  Dumitru Vulparu, pian Ilie Fieraru. 
Ambele piese sunt pe muzică proprie cu aranjament muzical 
al lui  Ilie Fieraru… »

NOTA: Vezi imaginile video de pe Arhiva Video a www.
culturaarsmundi.ro: «„ARGONAUȚII” DIN CHIȘINĂU LA 
RÂMNICU VÂLCEA-MARIA BRÂNCĂ», «„ARGONAUȚII” DIN 
CHIȘINĂU LA RÂMNICU VÂLCEA-„VAGONUL 17”», 
«GHEORGHE CĂRBUNESCU ALĂTURI DE „ARGONAUȚII” DIN 
CHIȘINĂU, LA RÂMNICU VÂLCEA»  Grup de actori din Chișinău

așa cum am văzut și la Cernăuți, în Ucraina românească, 
la copiii lui Iurie Levcic, în cântec româneasc, copiii de aur 
ai Bucovinei de nord, că fondul românesc din cele două 



P. CICHIRDAN

«...Să vedem, să citim cu plăcere, că în Râmnic se 
juca teatru, nu glumă, se scria teatru (C.C. Popian şi Al. I. 
Dumitrescu – Colţeşti – chiar primar în 1930) se monta 
vodevil, operetă, exista o orchestră condusă de Theodor 
Geantă-compozitor (care ne-a fost şi nouă, cei născuţi după 
1950, profesor la Şcoala de muzică - de vioară, de trompetă, 
de violoncel sau contrabas, de teorie a muzicii)...Ce viaţă 
culturală (laică) exista!... şi unde?! Chiar sub oblăduirea 
directă a Episcopiei, condusă de Vartolomeu Stănescu 
(şi Popian, şi Stănescu, merită câte o statuie-decentă-în 
zăvoi sau pe explanada din faţa Palatului episcopal-şi nu 
cu aprobarea comisiei pentru monumente de for public – 
care ne face ţara de râs...) şi care avea trupă de teatru la 
Seminarul teologic... trupă la Mânăstirea Bistriţa!

   Toate  întrunirile din centrele parohiale (la Turnu 
Severin prin 1937 se atingea cifra de 1000 de spectatori 
din care 600 preoţi-iar C.C.Popian recita în uralele tuturor 
„Greva fierarilor”- compoziţie proprie, ca de altfel tot ce 
juca sau recita fiind scris sau adaptat de el...) se desfăşurau 
conform programului stabilit, ritual, dar în final, preoţimea, 
„de la vlădică la opincă”, dorind să se delecteze cu lumea 
regăsită în teatru, lumesc, în adevăr, cum altfel a sugerat 
şi Voltaire când spunea că „Teatrul este tot ce spiritul 
uman a inventat mai util pentru formarea moravurilor şi 
poleirea lor. Este capo-d’opera societăţii”... Sau, merită 
amintit aici, şi crezul artistic al autorului Memoriilor, care 
considera că „arta dramatică este superioară oricărei alte 
îndeletniciri”...» (Petre Cichirdan, „Interferența Artelor. 
Critice. Literatura”-„o viaţă de om. Constantin C. Popian şi 
viaţa artistică vâlceană”, Editura Intol Press, Râmnicu vâlcea, 
2011 și  Cultura vâlceană, nr 34, 35, iulie, 2010, „Constantin 
Popian și viața artistică valceană”)

   Am început cu acest citat apărut în cartea menționată, 
din 2011, dar și în revista „Cultura vâlceană” din 2010 și ca 
să-i  amintesc  moderatorului Gheorghe  Deaconu („născut în 
22 august 1944 în Ciofrângeni-Argeș și absolvent al Facultății 
de Filologie a Universității București, în anul 1968, Gheorghe 
Deaconu a fost numit director al Casei Creației Populare a 
Județului Vâlcea, numită în prezent Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Vâlcea, unde a muncit cu 
entuziasm peste 30 de ani … și  a fost numit 
directorul Centrului Național de Conservare 
și Valorificare a Tradiției și Creației Populare, 
funcție exercitată în perioada 1990-1992, 
apoi a condus Direcția Județeană pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național 
Vâlcea (2001-2004) ” - Marius Ionel, Jurnalul 
de Argeș, noiembrie, 2018) că nu riscă nimic  
când afirmă că „Popian este unul din geniile 
cerului vâlcean”, fiindcă, după cum vedeți, 
el și Vartolomei Stănescu,  încă din 2010, au 
fost propuși pentru imortalizare în bronz sau 
marmură!

În 09 august 2019 la Muzeul de Artă din 
Râmnicu Vâlcea, numit „Simian”, muzeu, 
aparținând Muzeului de Istorie al județului 
Vâlcea, „nepotul favorit” (Gh Deaconu) al 
lui Constantin C. Popian, Pr. Dr. Linu Cătălin 
Dragu Popian, din Italia, a lansat volumul  
„Opera Dramatică” al cunoscutului om 
de teatru care a dominat viața culturală 
a Vâlcii timp de jumătate de secol, prima 
jumătate a secolului XX. Același realizator 
de carte, Linu Cătălin Dragu a realizat și 
primele patru volume din ciclul „Memorii” 
ale cunoscutului autor, între 2010 și  2011. 
La  masa prezidiului lângă Linu Popian și Gh 
Deaconu a luat loc scriitorul Ioan St Lazăr,  
despre care fostul primar al Râmnicului, 
Emilian Frâncu, spunea în 2013: « A făcut un 
tandem de excepție cu Gheorghe Deaconu 
la conducerea Centrului de Creație Populară, 
datorându-i-se, din această poziție, inițierea 
unor evenimente precum ”Cântecele 

Oltului”, Învârtita Dorului”, ”Cocoșul de Hurez” și multe 
altele. A condus și a promovat la nivel național Biblioteca 
Județeană, transformând-o într-o instituție modernă, într-un 
templu dedicat cărții. A pus piatra de temelie la numeroase 
societăți și asociații culturale: „Societatea Literară Anton 
Pann”, „Forumul Cultural al Râmnicului, Fundația Culturală 
„Sfântul Antim Ivireanul” ... și lista poate continua. A fost 
protagonistul unor inițiative publice de excepție, la care a 
contribuit cu erudiția și competența sa. Este autorul unei 
serii impresionante de cărți de etnologie și folclor, de eseuri, 
critică, teorie și istorie literară sau versuri și a contribuit la 
apariția unor culegeri și volume de creație literară originală 
sau a unor documentare monografice, menite să aducă la 
lumină valorile culturale ale acestor locuri. Nu în ultimul 
rând, a fost profesor în învățământul preuniversitar și, 
apoi, în cel universitar » (Balanca Paul -  Publicat Luni, 07 
Octombrie 2013: Cuvânt de prezentare la acordarea titlului 
de Cetățean de Onoare omului de cultură Ioan St Lazăr).

*
O întâlnire agreabilă pe care cei doi moderatori (Gh 

Deaconu recunoscut pentru verva oratorică, de cele mai 
multe ori excepțională, și Ioan St Lazăr recunoscut pentru 
lipsa unei asemenea verve) s-au străduit și au reușit să 
o facă mai mult decât interesantă! De ce interesantă? 
Căci, iată, vâlcenii au avut ocazia să-i asculte pe viu pe 
doi reprezentanți ai puterii, în plan cultural, din perioada 
imediat următoare anului 1968, an de vârf al perioadei 
de destindere imprimată de Nicolae Ceaușescu, noul lider 
al PCR și primul președinte al RSR.  Pe noi ne-a încântat 
discursul molcom al lui Ioan St Lazăr care a făcut destule 
aprecieri și critici la adresa puterii din acele timpuri, 
aprecieri și critici pe care ni le asumăm și noi, cei care nu am 
făcut parte din organul de conducere al județului (politic, 
economic și cultural). Pe Ioan St Lazăr îl cunoaștem și noi 
cei care activam în Cenaclul Liceului „Vasile Roaită” și pe 
care l-am absolvit în 1970; și, care între 1962 și 1970 am 
participat poate  la mai toate manifestările culturale libere 
ca păsările cerului care aveau loc în acel sanctuar de cultură 
care era Palatul Culturii din Râmnicu Vâlcea…Dl Lazăr venea 
din partea puterii politice la cenaclu și asista de cele mai 

multe ori fără prea mare implicare (există o 
singură notiță cu prezența sa la cenaclu pe 
o faie adnotată de Constantin Poenaru).  Nu 
credem că cei doi moderatori știu foarte 
multe lucruri din perioada ante 1970.  Cunosc 
poate din auzite, atmosfera ante 70 fiind una 
de necunoscută pentru cineva care nu a 
cunoscut atunci Râmnicul…Râmnicul, Vâlcea, 
erau în deceniile 1950-1970 un oraș și județ 
cu rădăcini adânci în civilizația interbelică și 
imediat posbelică, de mare respirație, cu o 
mare contribuție multi etnică, care a făcut ca 
fiii acestor populații să domine ulterior scena 
culturală-economică a întregii țări, desigur, 
cu aproximație…Căderea Râmnicului s-a 
produs în 1969 când s-a hotărât  demolarea 
Bărăției, iar mai înainte-imperceptibil-odată 
cu accesul țiganilor comuniști în instituțiile de 
conducere… Desigur, după 1978 începe zona 
de reconstructie mai aproape de adevărata 
construcție, iar Râmnicul va renaște … Gaura 
din centru este astăzi ca o pedeapsă cu greu 
de reparat vreodată. 

Ce nu ne-au spus niciodată cei doi 
moderatori, cu care ne cunoaștem de mult, 
este că Râmnicul, până la venirea lor în oraș 
(mă rog se neglijează cei doi ani între 1968  
și 1970) că Râmnicul avea o viață culturală 
cum dânșii nu mai văzuseră până atunci, 
și, deci, nu au cum să o remarce și să o 
aprecieze… În activul de partid și de stat, 
de conducere, încă nu intraseră prea mulți 
oameni deștepți;  sau cei intrați erau prea 
tineri și săraci și preferau slugărnicia ca 
în mai toate domeniile pentru deservirea 
șefului. Vor fi și dintre aceștia, care, însă vor 
veni mai târziu…  

La o întrebare a noastră adresată domnului Gheorghe 
Deaconu, adresată cândva:  - „De ce în cele câteva 
monografii în date ale sale  nu sunt  incluse faptele colosale 
petrecute în Râmnic, precum stagiunile permanente și 
alternative ale Filarmonicilor din Sibiu și Craiova, în detaliu, 
și, care, cu întreruperi au avut loc până aproape de 1989”?  
Ne-a răspuns:  - „Acele activități nu s-au desfășurat prin 
CCPJ Vâlcea!” …Dar vai, domnule Deaconu, pentru cei mai 
mulți dintre noi, de acum, cine poate să ne vorbească de 
adevărata istorie culturală a orașului la care ținem atât de 
mult?...Totuși, la cenaclurile noastre veneau salariații dvs!...
Unde să aflăm noi despre activitatea fără precedent în istoria 
presei românești a elevului Constantin Poenaru, care trei 
ani la rând a publicat samizdat două reviste particulare la 
care am publicat mai toți cei de astăzi, cu excepția noastră, 
cineva!?...„Universul”  și „Balenele”!

*
Dar să redăm în continuare adevărata întâmplare care 

s-a petrecut la Muzeul  de Istorie vâlcean, așa fără nici o 
intervenție din partea noastră și care demonstrează că 
asemenea întâlniri, sunt singurele care mai pot  interesa 
pe cineva, iar noi asistența din sală fiind singurii și meritoșii 
beneficiari … 

Cătălin Linu Dragu Popian:  -  Volumul cuprinde mai 
multe variante ale aceleiași piese... Acum, de puțin timp am 
această senzație că el a scris piesele l-ea pus la dispoziția 
actorilor și mai apoi le-a depozitat prin casă...în sertar! și 
le-a uitat acolo, pentru totdeauna. De ce-a făcut-o? Toți 
care sunteți aici așa faceți? Să nu încerci tu să le publici?... 
bine, nu vrea unul, dar te duci la altul...Bine, sub comunism 
e explicabil, scrisul, publicarea, nefiind pentru oricine; dar 
înainte? …Prima piesă a fost scrisă în 1907! Și ultima în 
1969.  Cum, noi putem publica astăzi și lui i s-a părut un 
lucru atât de imposibil?...Multe piese din acest volum sunt 
religioase, dar una este extraordinară, veți vedea, „Iisus 
Christos”.  Înainte, în 1903, a scris „Răstignirea, Poarta și 
Firea omului” ...foarte frumoasă...Să mă înțelegeți! Eu sunt 
fericit că sunt nepotul lui Popian, dar și dacă nu aș fi fost, și 
aș fi avut acest material în mâinile mele, și depindea numai 
de mine să-l fac cunoscut aș fi fost la fel de fericit...ca acest 
personaj să nu se piardă, și tot l-aș fi publicat. Și tot aș fi fost 
fericit! Sunt fericit că am salvat aceste materiale, căci casa 
lui ar fi fost distrusă și ele s-ar fi pierdut...Mai am două, trei 
exemple de documente ale fostului preot din Pitești, Marin 
Diaconescu pe care eu le-am salvat...Mă găseam acolo și 
toată casa, când i-a fost demolată, nu știu unde i-a dispărut 
arhiva... Episcopul Iosif Gafton care s-a încuscrit cu acest 
preot a fost un mare admirator al lui Popian, dacă nu i-ar fi 
făcut el înregistrările din noiembrie 1964, noi nu l-am fi avut 
astăzi pe Popian...

Gh Deaconu:  - Cu un amendament! Nu uitați de 
înregistrările nostre făcute de noi doi (Gh Deaconu și Ioan  
St Lazăr n.n)

Cătălin Linu Dragu Popian:  - Bine, la dvs era mai bătrân 
și sunt numai una-două, pe cănd acelea sunt făcute când 
era un pic mai tânăr! 

Gh Deaconu:  - Eu zic că sunt mai interesante cele de la 
bătrânețe!

Cătălin Linu Dragu Popian:  - M-am nimerit acolo i-am 
văzut caietele de memorii și i-am zis: dați-mi-le mie, și mi 
le-a dat! Jurnal din 1916 până în 1944! Sunt documente 
fabuloase...

Gh Deaconu:  - Padre se alintă, dar de fapt este un tip 
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prea modest...dacă veți urmări paginile unde este vorba 
de dialogul dintre nepot și bunic veți afla că era nepotul 
favorit. Este foarte greu de definit relația aceasta între 
bunic și nepot! Nu știi care e adevărată, una din cele două 
alternative...Că nepotul este privilegiat că este urmașul 
unui asemenea personalități sau că bunicul este norocos că 
a avut un asemenea urmaș ...

*
Gh Deaconu:  - Peste ani mi-am dat seama căci atunci 

nu conștientizasem că am fost o formulă inspirată și poate 
chiar strategică, accentuez, fără să fie deliberată, de a 
recupera; și, spre cinstea lor, acești monștri sacri, acești 
veterani ai animației culturale vâlcene: Popian, Bobei și toți 
ceilalți au fost receptivi! De fapt aveam un precedent: Bobei 
se lansase la „Dialog la distanță” și sintagma asta de „rapsod 
popular” era la modă, ca să zic așa, în acei ani!...Ei nu s-au 
formalizat, noi habar nu aveam cât de profunzi, cât de mari 
fuseseră ei. Mai mult, ne-am angajat să facem un ansamblu 
la Costești; și, acolo, noi doi, niște începători ca să nu zic 
altfel...noi eram regizorii!!...Marii specialiști veniți de la 
Vâlcea!! Și Popian ședea în bancă!! Sigur scenariul îl făcuse 
prietenul Lazăr împreună cu dumnealui... O piesă care va fi 
publicată, „Iancu Jianu”,  dar nici acum nu 
pot să înțeleg, poate dl Lazăr să vă explice, 
îmi vine să și râd, cum putea maestrul 
Popian să accepte, să consimtă, că noi, 
începătorii, amatorii, noi nu știam atunci, vă 
mărturisesc, nu știam nimic despre trecutul  
unui asemenea om...

Ioan St Lazăr:  -  Mi-aduc aminte...dl 
Popian era când pe scenă, când în culise, 
când în sală, unde stătea dl Deaconu care 
era regizor...avea dumnealui ambiția asta 
să regizeze spectacolul! ...M-am jenat 
extraordinar de mult!...Eram niște copii 
năzdrăvani puși într-un rol și nu știam să-l 
jucăm. Ne-a salvat buna credință pe care 
maestrul Popian a înțeles-o. Am văzut 
inima cu care lucra, și atunci, dânsul, care 
era un monument de omenie și un om pe 
cât de puternic, de viguros în tot ce făcea, 
și-a asumat o asemenea poziție și ca un 
creștin adevărat a înțeles situația și n-a 
crâcnit! Singurul lucru pe care l-am sesizat 
din aceste Memorii, vol IV, este că sintagma 
de „rapsod popular” definiția..., cam incomodă, aceasta 
nu era decât dovada unei dimensiuni a personalității sale 
extraordinare și noi pe asta mizam, și nici că se putea face 
altceva, atunci! Pentru că a-l promova ca autor de teatru, 
atunci, era imposibil! ...Deși trecuse obsedantul deceniu, 
deși părea că era o oarece deschidere, până în 1971...totuși 
nu se putea publica.  Dar ce căutam eu acolo? Eram trimis 
să ajustez scenariul pe care îl avea maestrul Popian mai 
demult, să nu fie acolo niște termeni care să contravină. 
Să fie frumos, asta era misiunea mea, dar eu nu știam, ce 
să vă zic, cum să „ciripesc” ce să le spun eu? Eram copilaș, 
însă, dânsul a simțit această jenă, a mea, nu m-a repezit 
niciodată, ba dimpotrivă, și-a dat seama de sensibilitatea 
mea, mai scriam și eu din când în când poezie, eram 
amândoi din același loc, ne lega și acest lucru...

Gh Deaconu:  - Vă jur (își face semnul crucii n.n), îmi 

spunea, când ieșeam de la Județeana de Partid: - „Dl 
Deaconu, cu ce-i mai mințim, ce mai mințim”?...pentru 
că el era nevoit, noi toți eram nevoiți, pe aceleași lozinci, 
să facem altceva! închid paranteza și spun: din Memorii, 
Decebal ajunsese în Zăvoi și Mihai Viteazul încă mai era pe 
câmpul Regimentului...În ’66, ’67, s-au putut face spectacole 
evocatoare! La Bistrița și la Arnota, cu Matei Basarab...După 
aia am venit noi! Dar noi am venit cu ceva cuminte, mizilic, 
vă dați seama!

Ioan St Lazăr:  - Acum trebuie să știți că au mai fost 
și niște șefi, oameni, cât de cât, minunați; pentru că 
spectacolele din ’66, ’67 din Costești, cu Brâncoveanu 
și Matei Basarab, s-au făcut prin UTC. Șeful UTC-ului  era 
atunci Constantin Dinculescu. Și, la un raport la Județeană, 
după înmormântarea maestrului Popian, mi-aduc aminte, 
m-au luat din ușă:  - „Ai făcut înmormântarea aia legionară 
lui Popian”!  - „Poftiți?”, am zis;  - „Ce-i aia”?... Nu știam, eram 
copil...  - „Cum mă, ești intelectual și nu știi asta”?  - „Nu, 
și nici nu mă interesează, nu mă interesează politica, i-am 
făcut înmormântarea unui mare om de cultură”! Și a sărit 
la rându-i Constantin Dinculescu:  -  „Da tovarășul Matei, tot  
ei au făcut spectacolul cu Brâncoveanu și Matei Basarab” și 

s-a stins treaba. În multe situații a trebuit 
să lucrăm cu oameni vechi, dintre care 
unii chiar avuseseră activități deosebite, 
și de fiecare dată ni se spunea, ba într-o 
localitate, ba în alta:  - „De ce lucrezi cu ei?”  
- „Păi ce să facem cu ei? Să-i aruncăm așa 
în lume?... Dacă ei se integrează și fac un 
lucru util pentru noi, ce aveți cu ei?...lăsați-
ne să lucrăm, nu avem alții mai buni” Nu a 
fost ușor... Nu a fost ușor nici cu domnul 
Popian...La sărbătorirea Teatrului Popular, 
în 1971 și despre care se spunea atunci că 
s-a înființat în 1921, când el s-a înființat cu 
aproape douăzeci de ani înainte, atunci, 
când Constantin Popian nu mai exista, noi 
i-am făcut o secvență dedicată lui! Au fost 
voci care spuneau:  - „Gata s-a terminat cu 
toată expoziția”!  nu mai țin minte, nu am 
fost eu responsabil ca să le știu pe toate. La 
fel a fost și cu Gheorghe Bobei. I-am făcut 
cartea, „Rapsod și poet”; o carte, așa, care 
a încântat mâinile mele și ale domnului 
Constantin Apostol de la ziar, și ale d-lui 

Deaconu; când s-o tipărim au zis, blocându-ne:  - „Păi a 
colaborat cu legionarii”!... - Cum a colaborat cu legionarii? 
„Păi a cântat la nunta unui primar legionar”. Mare brânză 
că a cântat la nunta unui primar legionar.  L-am convins să 
dea bun de tipar, am dat cartea la tipărit la Sibiu, dar el nu 
a mai apucat să o vadă; s-a prăpădit câteva luni mai târziu...
Nu a fost ușor, dl Deaconu spunea că noi n-am făcut nimic 
atâta vreme și ne simțim o palmă și așa mai departe... Sigur, 
e foarte onest să spui așa ceva, dar nu a fost nici ușor. Pe de 
altă parte, am avut atâta treabă, această instituție a fost un 
adevărat malaxor, nu știu cum am scăpat sănătoși...eu, că 
domnul Deaconu a făcut o operație în timpul acesta...Hai 
să revenim la carte. Domul Linu Popian se mira, referindu-
se la cele patru cărți de Memorii, cum a reușit să le facă; 
și vreau să-i spun, citându-l pe esteistul spaniol, Mario 
Llosa, că operele mari sunt operele singurătății!  Cum s-o 

fi simțit domnia sa în furnicarul acela de la Roma, fără 
nicio  îndoială, că s-a simțit singur. Și în această singurătate 
s-a hotărât să facă cunoscută opera acestei excepționale 
personalități care a fost Constantin Popian!...a simțit această 
nevoie! Referitor la textele Memoriilor, acestea aparțin lui 
Constantin Popian, dar scrisorile, referirile altor persoane, 
referințele din subsolul paginilor aparțin lui Linu Popian...Și 
ca să vedeți cum erau privite creațiile lui Constantin Popian 
am să vă citesc un fragment din presa timpului, din 1928, 
o cronică la spectacolul dat de elevii Liceului de băieți, din 
Râmnicu Vâlcea cu piesa Răzvan și Vidra... 

Gh Deaconu:  - Trebuie să-i mulțumim și domnului 
Ioan Barbu, care este aici în sală, în numele colectivului 
redacțional al ziarului Orizontul care în acei ani sub 
conducerea lui Constantin Apostol, nu odată a evidențiat 
activitatea Maestrului, și nu numai din 1968, ci chiar de mai 
înainte, când domnul Apostol lucra la Regiune...

Ioan St Lazăr:  - Să mai spunem că activitatea lui 
Constantin Popian din interbelic se datorește nu numai 
Penelopei, care nu l-a ținut numai acasă, cât mai ales, 
Episcopului Râmnicului, Bartolomeu Stănescu! Care, după 
război l-a chemat și i-a spus:  - „Ceea ce faci dumneata 
este operă de educație...și e bine să te sprijinim și noi.”! 
Iată, dacă biserica a înțeles valoarea invenției tiparului 
în secolul al XVI-lea și a tipărit cărți bisericești pentru 
luminarea poporului-în imperiul otoman erau interzise 
tipografiile ortodoxe-mă întorc la Bartolomeu Stănescu și 
vă spun că el a înțeles foarte bine valoarea teatrului-Sf. Ioan 
Gură de Aur spunea să nu meargă lumea la teatru, ci să 
meargă la biserică!-sigur, era altceva acel teatru-și l-a ajutat 
trimițându-l cu spectacole în alte localități unde era sprijinit 
de către preoți!...Această colaborare dintre Bartolomeu 
Stănescu și Constantin Popian este un capitol de istorie 
culturală, deosebit! Vă anunț de pe acum, că ÎPS Varsanufie 
va face la începutul lunii noiembrie un mare simpozion 
dedicat lui Bartolomeu Stănescu...

Cătălin Linu Dragu Popian:  - Dați-mi voie să vă citesc 
două fragmente din piesa „Iisus Christos” vă rog cu asta să 
începeți, întâi să citiți această piesă, care este scrisă exact 
în tonalitatea biblică în ce privește discursul Mântuitorului. 
Acum regret că nu am citit această piesă când el a fost 
în viață, pentru că i-aș fi pus o sută de întrebări... Dar vă 
rog să obsevați curajul! să prezinte această piesă în sala 
Episcopiei, de față cu toate fețele bisericești, și, atenție 
multă!... ce cultură aveau acei oameni-nimeni nu s-a ridicat 
să plece din sală, să vocifereze!...Piesa a fost jucată în 1907, 
a durat două ore jumătate și a mai fost jucată a doua oară 
în 28 iunie 2016!... când, peste două zile, pleca la război. 

 ...În sfârșit, suntem în viața lui Iisus, după Botezul 
Domnului, făcut de Ioan, Iisus merge patruzeci de zile în 
deșert, în pustiu,  și acolo este încercat de Diavol...(citește 
fragmentele n.n)

Gh Deaconu:  - (solemn) Ascultându-l pe Padre în acest 
recital extraordinar, parcă, văzându-l pe Maestrul Popian, 
eu risc, dar am argumente, să spun că Popian este unul din 
geniile cerului vâlcean!

NOTA: Am remarcat cu toții interpretarea „Baladei” de 
Ciprian Porumbescu, la vioară, de către Dumitru Vulparu, 
un cunoscut muzicolog, acompaniat la ghitară de Ionuț 
Popescu în tonalitate de țambal.

(Urmare din pag. 7)

Balanța comerțului se prezintă astfel: s-a exportat de 9 miliarde, s-a importat de 13 
miliarde: posibil deficitul se va menține; indicele de scumpire al vieții este, după statistica 
națiunilor unite, de 1,70 în românia. Deci viața este mai scumpă la noi decât în toate țările!

Deficit, inflație, balanță comercială negativă și ... multinaționale: 
În atenția domnului primar al orașului! Suntem nevoiți să exprimăm profunda 

nemulțumire și indignare că societatea străină de electricitate - concesionată unei firme 
suedeze (n.n), căreia i s-a concesionat iluminarea orașului nostru, nu-și împlinește deloc 
datoria. Străzile mărginașe ale orașului sunt vecinic în beznă. avem la uzina electrică un 
inginer de-al nostru și un delegat comunal. Ce păzesc? , întreba redactorul știrii. 

Iar discursul despre bănci și spitale întregește o realitate a anilor 1930, surprinzător de 
actuală: 

Bănci, băncuțe și băncișoare se constituie de unul sau mai mulți numai cu scopul de a 
specula nevoile celor ce apelează la ele și a-și căpătui prietenele. marea nostră instituție 

Banca națională, care le acordă scontul de 7% ar trebui să  controleze aceste bănci, să 
nu le permită a încasa plusul de 19-33%. De ce se acuză comercianții și industriașii 
că fac  speculă și sunt supuși rigorilor acestei legi, dar aceste bănci speculatoare nu? 
atragem atenția domnului Director al casei Centrale a asigurărilor Sociale asupra 
situației nenorocite în care se află Spitalul meseriașilor „Dr. Filipin” din râmnicu vâlcea. În 
timpul de față se găsesc în acest spital 21 de bolnavi asigu-rați, mutilați din câmpul muncii, 
cari se chinuie în cele 13 paturi și pe saltele așezate pe pardoseala celor două camere 
neîncăpătoare. această situație nu mai poate dăinui! 

Starea de lucuri din Biserică nu scăpa ochiului vigilent al râmniceanului. Din articolul 
„Episcopul, Vicarul et Comp.” aflăm diferența dinte tipografiile anterioare ale Episcopiei și 
cea de la Cozia, înființată de IPSS Vartolomeu: Primele două au lucrat și lucrează numai lucrări 
bisericești, iar cea de la Cozia efectuează tot felul de imprimări pentru bănci, restaurante și 
particulari. adică primele două nu făceau comerț, iar actuala se comercializează ca orice 
particular, fără a plăti impozite către stat, județ și comună, ca tipografiile comunale. 

Politica, economia, sănătatea publică sunt teme universale, prezente în mijlocul 
discursului public în diferite perioade istorice. De aceea, orice asemănare cu situații ori 
nemulțumiri actuale este pur întâmplătoare. 

Sursa citatelor: Ziarul Îndrumarea vâlcii, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale. 

TOATE-S VECHI ȘI NOUĂ TOATE



Arhim. Veniamin MICLE

O serie de istorici au intuit mai bine adevărul istoric, 
localizând bătălia de la Posada din anul 1330 în 

dreapta Oltului. Majoritatea dintre ei s-au orientat însă spre 
Banatul de Severin. Iată care sunt localizările propuse. 

Posada din Banatul de Severin – 1875. Unii istorici, 
care s-au bazat pe afirmațiile cronicilor maghiare, potrivit 
cărora, după înfrângerea lui Carol Robert, regele s-a oprit 
mai întâi la Timișoara, apoi la Vișegrad, susțin că bătălia din 
anul 1330 a avut loc în Banatul de Severin. Astfel, istoricul 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, în lucrarea sa istoria critică a 
românilor (1873–1874), în care studiază secolul al XIV-lea, 
menționează „catastrofa regelui Carol Robert pe la 1330 
în codrii Severinului”. În anul 1984, istoricul Constantin 
Rezachevici localizează bătălia dintre Basarab I și Carol 
Robert tot în Banatul de Severin. Mai mult, el consideră că 
„foarte probabil, ambele lupte, din 1330 și 1395, au avut 
loc pe teritoriul Banatului de Severin, deși nici una din 
ele nu poate fi precis localizată în cadrul acestuia”. Totuși, 
nu toți istoricii acceptă această ipoteză. Dintre ei, Ovidiu 
Cristea, referitor la ipoteza localizării bătăliei în Banatul de 
Severin, este de părere că sunt ceva argumente, dar nu 
decisive. Iată opinia sa: „Dacă regele ungur a intrat pe la 
Severin și a străbătut o bună bucată suferind, după spusele 
cronicii, de foame, de tot felul de neajunsuri, fiind un sezon 
foarte înaintat, spre sfârșitul toamnei (foarte târziu pentru 
o campanie medievală), drumurile erau foarte proaste, 
vremea probabil neprielnică, greu de procurat provizii, e 
de presupus că, o dată ce a renunțat să cucerească Țara 
Românească, Carol a încercat să se retragă pe drumul cel 
mai scurt care ar fi fost pe Defileul Oltului”.

Posada din Cheile Crainei – 1899. Unii istorici, care 
au încercat să localizeze bătălia pe teritoriul Severinului, 
afirmă cu probabilitate că ea s-a petrecut în Cheile Crainei, 
în strâmtorile dintre Orșova și Mehadia, care se potrivesc cu 
descrierea acelor locuri: o vale îngustă prelungită, mărginită 
de cline pline de stânci uriașe cuprinse de o pădure neagră, 
în care se înfundase armata maghiară. 

Primul adept al acestei ipoteze este Patriciu Drăgălina 
(1849–1917), bănățean de origine. Una dintre preocupările 
sale a fost și istoria Banatului de Severin. În cadrul acestor 
studii, autorul abordează și bătălia de la Posada. Astfel, 
în anul 1899 susținea că bătălia de la Posada a avut loc 
în „cheile Crainei”, undeva între Orșova și Mehadia. Iată 
ce scria el: „E probabil că lupta s-a întâmplat pe teritoriul 
Severinului, în cheile Crainei, în strâmtorile dintre Orșova 
și Meedia, asupra cărora se potrivește descrierea acelor 
locuri unde se vărsară șiroaiele de sânge: o vale îngustă 
prelungită, mărginită de cline pline de stânci uriașe cuprinse 
de o pădure neagră, în care se înfundase armata maghiară. 
Din această vale, de altcum bogată în evenimente istorice, 
ajunge călătorul cel mult în 2 zile în Timișoara, locul de 
scăpare al regelui zdrobit”. De asemenea, unii istorici, bazați 
pe cronicile maghiare care afirmă că, după înfrângere, Carol 
Robert nu s-a mai oprit până la Timișoara și de acolo până 
la Vișegrad, susțin că bătălia de la Posada din 1330 s-a dat 
în Banatul de Severin. Opinie asemănătoare a formulat 
Constantin Rezachevici, afirmând că bătălia s-a dat chiar „în 
valea Cernei, în porțiunea dintre Dunăre și Mehadia”, iar 
Neagu Djuvara optează pentru localizarea „în cheile Crainei, 
între Orșova și Mehadia”. 

Ion Conea nu acceptă această ipoteză, scriind: „Să 
începem de aici și să spunem mai întâiu că pentru a identifica 
locul luptei, nu e nevoie numai de acea, (importantă și 
necesară, totuși) asemănare izbitoare pe care o pretinde 
autorul; în adevăr, poate că asemănarea ar fi și mai mare 
cu „Posada Gurenilor” din Gorj sau cu „Cheile Crainei”, 
ceea ce, totuși, nu va face pe niciun cercetător din zilele 
noastre să mai caute pe acolo vatra marii victorii din 1330”. 
De asemenea, istoricul Constantin C. Giurescu consideră 
că: „Opinia era determinată de interesul autorului pentru 
istoria banatului de Severin, mai ales că Patriciu Drăgălina 
nu aducea nici o dovadă în sprijinul ipotezei sale”. Singurul 
argument adus de autor este faptul că regele Carol Robert 
de Anjou, după înfrângere, s-a oprit din fugă la Timișoara.

Mai mult, Constantin Rezachevici scria: „Glasul stingher 
al lui P. Dragalina, care la sfârșitul secolului trecut afirma, e 
drept fără a se baza pe vreun izvor, că bătălia s-a dat undeva 
„în cheile Crainei, în strâmtorile dintre Orșova și Meedia, a 

LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN DREAPTA OLTULUI
fost înregistrat doar ca o simplă curiozitate istoriografică, 
socotindu-se desigur, și nu departe de adevăr, că părerea sa 
provenea din interesul exclusiv pentru obiectul său de studiu: 
istoria banatului de Severin, iar ulterior scria că: „Opinia era 
determinată de interesul autorului pentru istoria banatului 
de Severin, mai ales că P. Drăgălina nu aducea nici o dovadă 
în sprijinul ipotezei sale”. De asemenea, autorii Vasile 
Mărculeț și Ioan Mărculeț, revenind la propunerile făcute 
de diverși specialiști, consideră că: „Localizarea bătăliei 
în Banatul Severinului – cea mai lungă rută de revenire 
în Transilvania pentru care suveranul maghiar ar fi putut 
opta – este exclusă, cel puțin, din două puncte de vedere. 
În primul rând, prin alegerea lungului drum al Severinului, 
Carol Robert și-ar fi supus oastea unor noi privațiuni în prag 
de iarnă. Pe lângă lungimea sa, zona fusese devastată de 
forțele regale în timpul ofensivei, ea ne mai fiind capabilă să 
asigure subzistența trupelor. În al doilea rând, apare ca un 
non-sens alegerea de către Basarab I ca loc al ambuscadei 
Severinul, aflat sub stăpânire maghiară. Optând pentru 
o asemenea decizie, domnul Țării Românești ar fi riscat 
să fie prins între forțele comandate de Carol Robert, care 
reveneau din Țara Românească și cele care rezidau în 
Banatul de Severin”. Ideile sunt reluate și peste doi ani, în 
alt studiu referitor la localizarea evenimentului.  

Posada din Munții Gorjului – 1901. O ipoteză referi-
toare la localizarea bătăliei de la Posada este cea din Munții 
Gorjului, care a fost susținută de două mari personalități ale 
culturii române: George Coșbuc și Grigore Tocilescu.     

Primul, care a lansat ipoteza localizării bătăliei în Munții 
Gorjului, a fost George Coșbuc (1866–1918), renumit poet, 
critic literar și traducător, fiind ales membru titular al Acade-
miei Române (1916). Pasionat de trecutul istoric al poporului 
român, în anul 1901 a scris cartea Ţara Basarabilor. În 
această lucrare, autorul plasează Posada în Munții Gorjului. 
Cu privire la bătălie, referindu-se la râul Olt, autorul mențio-
nează munții: „La stânga ai Făgărașului, la dreapta ai Gorjului. 
Veșnic locaș al libertății și-al numelui românesc, până unde 
n-au pătruns, citând statornicie, niciodată dușmanii cari au 
cotropit șesurile!”.  Bun cunoscător al izvoarelor istorice, au-
torul relatează evenimentele potrivit cronicilor. Cu privire la 
localizarea bătăliei de la Posada, autorul scrie: „Dar și pe cei 
creștini, cari ne-au fost dușmani, i-am învățat noi minte câteo- 
dată, cum să se poarte cu alți creștini și cum să-și astâmpere 
prea marea fudulie față cu cei mai mici. V-am povestit într-
alt loc, cum a venit odată craiul Robert al ungurilor „cu toată 
puterea lui”, cum zice Cronica de atunci, să ne ia Oltenia și 
să scoată de barbă pe Alexandru Vodă din vizuina lui, și cum 
Alexandru a apucat pe unguri la Posada în Gorj și i-a bătut 
așa de rău, încât au murit ca muștele ungurii, și însuși fălosul 
rege abia a scăpat cu fuga îmbrăcat în haine de slugă”.

Opinia poetului George Coșbuc a fost adoptată și de 
Grigore Tocilescu (1850–1909), recunoscut istoric, arheolog, 
epigrafist și folclorist, membru titular al Academiei Române 
(1890). Abordând problema Posadei, autorul stabilește 
bătălia undeva în munții Gorjului, considerând că au avut 
loc două bătălii: una, la „Curtea de Argeș cea bine întărită”, 
iar alta, în „munții Gorjului, pe când el voia a se întoarce 
acasă”, adică regele Carol Robert.

Posada Gurenilor – 1 929. Localitatea Gureni este un 
sat în comuna Peștișani din județul Gorj. Tradiția despre 
bătălia de la Posada că ar fi avut loc la Gureni în Munții 
Gorjului, a fost consemnată de gorjeanul Nicolae al Lupului, 
pseudonimul literar al lui Nicolae I. Popescu (1881–1963), pe 
care o publică în lucrarea sa, Posada Gurenilor. Povestiri din 
alte vremi, apărută la Craiova (1929). Printr-o scrisoare, Ion 
Conea i-a cerut unele precizări, la care autorul îi răspunde 
următoarele: „Am auzit povestirea cu Posada Gurenilor și 
cu localizarea acolo a luptei, când aveam vârsta de vreo 
zece ani; sunt, de atunci, cam 40 de ani, deci cam prin 1891. 
Am auzit-o de la călugărul-stariț al Tismanei Irodion, care 
avea între 65–75 de ani; iar „Posada Gurenilor” însemnează 
defileul sau gâtul strâmtorat al văii ce urcă din susul satului 
Gureni în munte, având ca fir apa Bistriței ce izvorăște din 
„muntele Boului”, județul Gorj, nord-vest de Târgu Jiu”. Ion 
Conea comentează: „E curioasă această localizare tot la 
o Posadă, înainte de localizarea domnului Iorga la Posada 
cea de pe Dâmbovița”. Unii cercetători nu sunt de acord cu 
această opinie. Astfel, P. I. Cruceană scria că: „Traversarea 
Oltului de pe malul drept pe cel stâng constituie un fapt ce 
destramă ipotezele care se referă la Cheile Crainei, munții 

Gorjului, Gureni. De asemenea, Marian Pătrașcu nu acceptă 
localizarea Posadei la Gureni, în Munții Gorjului, nici alte 
„posade” de aiurea.

Posada din culoarul Timiș-Cerna – 1980. Istoricul 
Constantin Rezachevici abordează prima dată tema bătăliei 
de la Posada în anul 1980, pe care o descrie, fără să facă 
vreo referire la localizarea ei. Tot în anul respectiv, prezenta 
la Curtea de Argeș, ipoteza localizării ei în culoarul Timiș 
– Cerna, care va fi publicată în 1987. În anul 1984, sugera 
ideea că ea a avut loc în Valea Cernei, pe unde intraseră 
oștile lui Carol Robert de Anjou, susținând că regele n-a avut 
nici un motiv să se grăbească a ieși din Țara Românească 
după ce a asediat cetatea Argeș, fiindcă avea toate forțele 
intacte și căuta să dea bătălia decisivă contra lui Basarab I. 
De aceea, el nu trebuia să apuce drumul cel mai scurt către 
ieșirea din Țara Românească. 

Plecând de la câteva considerente, precum faptul că 
atât la venire, cât și la întoarcere, oastea regală a lui Carol 
Robert de Anjou a trecut prin Timișoara, că bătălia s-a dat 
dincolo de „muntele românilor”, potrivit documentului din 
7 aprilie 1331, adică la apus de Vlașcu Mic, cum se numeau 
în epoca medievală munții Cernei, Constantin Rezachevici 
scria în anul 1991, că bătălia „poate fi localizată în banatul 
de Severin, undeva în culoarul montan Timiș – Cerna, mai 
probabil între Orșova și o porțiune la nord de Mehadia”. Se 
știe că, venind de la Timișoara, Carol Robert a intrat în Țara 
Românească prin Banatul de Severin, pe străvechiul drum 
roman, sau „drumul sării”, prin culoarul Timiș – Cerna, 
drumul obișnuit care lega Ungaria de Țara Românească. 
Autorul consideră că, „în lumina izvoarelor documentare 
înfățișate, în stadiul actual al cunoștințelor, ipoteza științifică 
care plasează bătălia din 1330 în banatul de Severin poate fi 
considerată, așadar, ca reflectare a realității”. El mai aduce 
un argument – care l-ar fi împiedicat pe Carol Robert să alea- 
gă retragerea prin Transilvania – motiv ignorat de toți cei 
care s-au ocupat de rezolvarea acestei probleme; este vorba 
de evenimentele din Transilvania și, îndeosebi, de relațiile 
regelui cu sibienii, prin ținutul cărora ar fi trebuit să treacă. 
Relațiile erau încordate, sibienii fiind ultimii transilvăneni 
care s-au supus autorității regale, după ce Carol Robert 
înăbușise în sânge (1324) răscoala ce izbucnise în sudul 
țării. În consecință, autorul scrie: „Ca atare, ținând seama de 
imprecizia izvoarelor din veacul XIV în privința detaliilor de 
teren, ca și de faptul că ele nu amintesc un anume toponim, 
ceea ce putem stabili, în stadiul actual al documentării, 
este nu indicarea exactă a unei anume văi sau vâlcele, 
ca loc de desfășurare a luptei, ci a colțului de țară în care 
aceasta s-a desfășurat”. De asemenea, el este de părere 
că „bătălia din 1330, să nu mai fie numită „de la Posada”. 
Unii acceptă ipoteza lansată de Constantin Rezachevici. În 
acest sens, profesorul Ionel-Claudiu Dumitrescu scria în 
anul 2012: „Mai aproape de adevăr a fost istoricul Cons-
tantin Rezachevici prin alegerea drumului îngust dintre Orșo- 
va și Mehadia”. În 2015, istoricul Neagu Djuvara „preferă 
teza întoarcerii lui Carol Robert pe unde venise; Basarab I 
l-ar fi încercuit pe valea Cernei”. De asemenea, în data de 14 
septembrie 2018, la Biblioteca Județeană Vâlcea, colonelul 
în rezervă Marian Petrescu, cunoscut ca un iubitor al Istoriei 
Patriei, a prezentat punctul său de vedere în legătură cu 
posibila localizare a Bătăliei de la Posada din 1330, pe 
Valea Cernei, în Mehedinți. Ipoteza lansată de Constantin 
Rezachevici a fost imediat respinsă ca nefondată de către N. 
Constantinescu și Sergiu Iosipescu. Totuși, primul consideră 
„teoria domnului Rezachevici drept  temerară”. Nici ipoteza 
domnului Marian Petrescu n-a fost primită cu entuziasm. 
Omul de cultură Petre Cichirdan scrie: „Desigur, sala i-a 
cam fost ostilă din două puncte de vedere: al consilierului 
Arhiepiscopiei, Ștefan Zară, care a spus că domnia sa, ca 
român, nu-l interesează locul acestei bătălii dacă ea a avut 
loc în Țara Românească (punct de vedere agreat și de noi); 
și al dlui Gheorghe Jianu care susține vehement punctual de 
vedere al Arhim. Veniamin Micle de la Mănăstirea Bistrița, 
care argumentează științific, pe bază de documente că 
Bătălia de la Posada din 1330 a avut loc lângă Mănăstirea 
Bistrița pe Râul Bistrița”. De asemenea, „Primarul 
Perișanilor, dl. Sandu, nici nu vrea să audă de altceva decât 
de varianta Perișani, iar dl. Eugen Petrescu, inițiatorul 
ultimelor cercetări împreună cu Facultatea de Istorie de la 
Craiova a salutat toate celelalte variante, altele decât cea a 
Perișaniului pe care până la alte dovezi, o consideră tabu!”.

14 august/2019
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Actul de la 23 august 1944 însemna ieșirea României din Axa Berin-Roma-Tokyo, 
constituită la 6 noiembrie 1937, și includerea ei în sfera de influență sovietică. La împlinirea 
unui an de la acest eveniment, care a schimbat total cursul celui de-al Doilea Război 
Mondial, redacția ziarului ,,Dreptatea nouă” consemna, în numărul 54 din 23 august 
1945: ,,Înfrângerea forțelor naziste de către victorioasa Armată Roșie, condusă de marele 
conducător de oști, Generalissimul Stalin, actul de neasemuit curaj al Majestății Sale Regele 
Mihai și lupta neînfiricată a tuturor românilor au făcut posibilă data epocală de 23 august 
1944”. Detaliile împărțirii lumii între marile puteri fuseseră puse la punct la Teheran între 29 
noiembrie și 1 decembrie 1943, la sediul ambasadei sovietice, unde a locuit președintele 
american Franklin Delano Roosevelt. În martie 1943, ministrul englez Anthony Eden 
asigurase pe omologul său sovietic V.M.Molotov că Marea Britanie consideră România 
subordonată intereselor sovietice. La 2 mai 1944 Winston Churchill îi declara lui Molotov: 
,,Vă consierăm liderii nostri în politica față de România ”. 

Conferința de la  Yalta, care a avut loc între 4-11 februarie 1945 și la care au participat 
marile puteri ( S.U.A, Marea Britanie și U.R.S.S.), a însemnat trădarea și vânzarea României 
de niște minți bolnave, care au făcut târgul pe bucățelele de hârtie pe care Churchill i le-a 
prezentat lui Stalin în timpul vizitei sale la Moscova, în noaptea de 9 spre 10 octombrie 
1944,potrivit cărora România intra în sfera de interes sovietică într-un grad de 90%. Prin 
cinismul negustoresc de la Yalta, Occidentul vindea Rusiei Sovietice teritorii care nu-i 
aparțineau și pe care această țară le dorea de mult, fie din ambiții imperiale seculare fie 
în numele unui ideal panslavist. Să nu uităm că, în 1945, Molotov se pronunța la adresa 
noastră cu aceste cuvinte : ,, România? Incident stupid în oacenul slavilor”.

Ce a urmat, se știe prea bine. Sovietizarea a fost un proces brutal, care a constat în 
modelarea structurilor statelor ocupate de Uniunea Sovietică, printr-un sistem de principii 
și teze extrase din lucrările lui Marx,Engels, Lenin și Stalin, în favoarea și prin intermediul 
limbii, spiritualității și culturii ruse dinamizate de idealuri imperialiste pe baza unei ocupații 
militare al cărei rol nu era disimulat. Acest proces a fost complex, violent și rapid urmărind 
declasarea și nimicirea forțelor interne politice de opoziție, crearea unui om nou, epurat 
de toate ,,vechile prejudecăți” și făcând din Stalin, Churchill și Roosevelt o Sfântă Treime, 
Sfântul Duh fiind cel mai apropiat, a cărui răsuflare românul o simțea în ceafă, trăind cu 
teama să nu-i simtă și răceala glonțului.

Desigur că sovietizarea trebuia să se extindă și asupra literaturii române, de care se 
vorbește din ce în ce mai puțin, pentru că locul ei îl vor lua revistele, cărțile, manualele 
și broșurile de limbă rusă. Marii noștri istorici : Bălcescu, Hasdeu, Xenopol, Pârvan, Iorga, 
Giurescu sunt interziși. La jumătatea anului 1950 încep să circule ideile lui Stalin în domeniul 
lingvisticii, care scot în evidență influența slavă asupra limbii române și impun curățirea ei 
de toate barbarismele și jargonismele care au infestat-o în ultimele decenii. Se urmărește 
rusificarea limbii române. 

La 20 iunie 1952 se publică Proiectul noii ortografii limbii române, pus sub semnul 
genialelor idei staliniste. Elaborat de antiromâni interesați doar de alterearea romanității prin 
respingerea principiului etimologic și prin simplificarea semnelor diacritice și ortografice, 
proiectul devine lege. Reputatul lingist Iorgu Iordan, la început fidel adevărului, ajunge 
să asimileze ideile lui Stalin și să afirme în 1956: „ După eliberarea țării de către armata 
sovietică de sub jugul fascist și după înlăturarea regimului burghezo-moșieresc, drumul de 
dezvoltarea al limbii românești naționale s-a limpezit și s-a lărgit”. 

Un pas înainte spre sovietizare este învățarea limbii ruse. La Consfătuirea pe țară 
a tinerilor scriitori din 3-5 august 1950, Traian Șemlaru consideră limba rusă ,, o armă 
puternică de cultură”, indispensabilă cuceririi măiestriei literare. Nu se poate edifica 
rapid și corect socialismul, dacă nu învață toată lumea limba rusă, spunea Emil Petrovici 
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în 1951. Lucian Dumbravă are o opinie ultimativă : ,,Să deprindem graiul lui Lenin și 
Stalin!” Se transmit cursuri de limbă rusă prin radio, limba aceasta e asimilabilă și prin 
emisiunea ,, Să învățăm limba rusă cântând”. Sunt eliminați din noua societate scriitori 
cu forță haris-matică care posedă puteri creatoare. La  7 octombrie 1944, regele Mihai 
semnează decretul-lege privind purificarea administrației publice. Începând de la 
1 octombrie 1944, ,,România liberă” dispune de rubrica Figuri de trădători, printre 
care sunt citați Ion Petrovici, Sextil Pușcariu, Ion Marin Sado-veanu, C. Rădulescu-
Motru. Redacționalul Ce au făcut scriitorii români în timpul războiului , Scânteia, nr.16, 
6 octombrie 1944, este critic cu scriitorimea și cu organizația ei: ,,Fascismul ne-a 
întâmpinat rezistență serioasă în mijlocul unor scriitori din România”, și aceasta din cauza 
oportunismului celor care au preferat avantajele materiale, dezonorându-se și trădând, 
lucrând în Ministerul Propagandei. ,, Agentul hitlerist ”D. Caracostea a manipulat ,,Revista 
Fundațiilor Regale”, Păstorel Teodoreanu a făcut reportaje pentru hitleriști, Ion Marin 
Sadoveanu s-a reorientat subit și a devenit propagandist și hitelist, luptând mult pentru a 
deveni secretarul ,,Asociației româno-germane” patronată de von Killinger, Gala Galaction 
a devenit membru al aceleiași asociații pentru a nu-și pierde postul de profesor de teologie. 

La 19 octombrie 1944, o adunare generală a ziariștilor profesioniști exclude din presă, 
printre alții, pe Al. Bădăuță, Ernest Bernea, Dragoș Vrânceanu și Ilarie Dobridor. Urmează 
demascări, epurări, delimitări, respingeri ale scriitorilor și poeților considerați legionari, 
fasciști, antonescieni, antisemiți, apologeți ai războiului antisovietic. 

Ziarul ,, Scânteia” din 29 octombrie 1944 consideră ca scriitori epurabili pe Al.Vaida, 
Ion Petrovici, Ion Barbu, Lucian Blaga, I.Al. Brătescu-Voinești, Mircea Eliade și alții. La 16 
noiembrie 1944, Societatea Scriitorilor Români elimină pe Radu Gyr, Constantin Rădulescu-
Motru, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Sextil Pușcariu, Vasile Militaru 
și alții, în total 28 de scriitori. Al.Piru, oportunist, salută epurarea acestora și pentru ca nu 
cumva să fie compătimiți de cineva, își asumă misiunea de a demonstra în fugă prin câteva 
exemple că niciunul din cei epurați nu este în realitate scriitor. 

O altă metodă  de sovietizare a literaturii române a fost indexarea, adică îndepărtarea 
din biblioteci și interzicerea tuturor cărților care prin conținutul lor sunt potrivnice spiritului 
vremii și obligațiilor luate prin convenția de armistițiu, la 1 mai 1948 fiind interzise aproximativ 
8000 de titluri. Din biblioteci, aticariate, librării, debite și chioșcuri erau scoase publicațiile 
cu idei fasciste, hitleriste, legionare, șovine sau rasiste, atisovietice și antimarxiste .Era 
declanșată lupta pentru curățirea sectorului cultural de toate publicațiile fasciste și pro-
fasciste care căutau să apere și să justifice exploatarea omului de către om, care făceau 
referire, în concepția comuniștilor, la epoca imperialismului monopolist și a crimelor sale 
impotriva umanității. În munca de indexare, s-au folosit în acești ani mai multe expresii : ,, 
cărți nedifuzabile”, ,, cărți epurate”, cărți scoase din ,, biblioteca uzuală ”, cărți ,, blocate la 
dispoziția Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor”. Listele de indexare cuprind sute de 
autori și titluri, între care și Vasile Militaru, cu 8 titluri. 

Urmează altă listă de Publicații interzise, apărută la 1 noiembrie 1948 între care și 
alte patru titluri din opera lui Vasile Militaru. Acțiunea de indexare, prin brutalitatea ei, 
zdruncină întreaga literatură română și relațiile ei cu alte discipline umanistice. Autorul 
român cel mai indexat prin ceea ce a scris, prin editori și comentatori, este Mihai Eminescu. 
Ceea ce nu este cominist este indexabil . Cărțile preferate sunt: Sădirea pomilor, de Popescu 
Crizante, Mulgerea rațională și îngrijirea laptelui în micile gospodării, de dr. Ioan Băiaș, 
Aratul și Cultura porumbului, de Ionescu-Sisești . Cărți de valoare iau drumul străinătății, 
sau sunt folosite pentru pârlitul porcilor.  

Dușmanii orânduirii socialiste, care au fost sau nu membri ai Uniunii Scriitorilor, sunt 
trimiși în închisori, arestați, deportați, executați fără proces sau în urma unor procese 
fictive. Se instaurează o stare de nesiguranță, frică și deznădejde. 

 (Continuare în pag. 16)

Posada din Defileul Timișului – 2012. O nouă propunere 
pentru localizarea bătăliei de la Posada a fost lansată în anul 
2012 de profesorul Ionel-Claudiu Dumitrescu, în articolul 
intitulat: localizarea bătăliei de la Posada, optând pentru 
Defileul Timișului. În vederea argumentării ipotezei sale, 
autorul pornește de la constatarea că „Izvoarele istorice 
sunt relativ imprecise, dar informațiile oferite par că descriu 
Poarta Orientală și valea Timișului… Cronica pictată de la 
Viena a fost analizată pe toate părțile, dar nu s-a remarcat 
prezența cheii localizării bătăliei în exprimarea aparent 
confuză. Luptătorii maghiari erau prinși ca într-o corabie, ca 
într-o vârșă, ceea ce arată clar locul confruntării. Autorul a 
vrut să spună că bătălia s-a dat acolo unde se trec munții 
printr-un pas extrem de îngust. Descrierea se potrivește 
de minune cu regiunea dintre nord Mehadia până 
aproape de Caransebeș”. Poarta Orientală, zona Teregova 
și Defileul Timișului de la Armeniș erau perfecte pentru 
capcane. Cheile Teregovei au o lungime actuală  de 2,4 km 
și o îngustime uimitoare… pantele cu înclinații de 60–70° 
permit existența pădurilor de foioase. Cronicarul medieval 
a amintit de o cale cotită, închisă pe ambele părți de râpe 
înalte, drumul prin defileu urmând toate meandrele râului 
Timiș. Cum între regiunile accidentate există porțiuni mai 
largi, ostașii munteni puteau  realiza ușor abatize, prisăci, 
folosind toporul, unealtă și armă obișnuită din dotarea  

armatelor medievale românești.   Dezastrul a fost total. 
Acest atac final trebuie să fie plasat în preajma așezării 
Slatina – Timiș. Resturile armatei regelui Carol Robert au 
fugit spre Caransebeș și apoi spre Timișoara. Rezultatul 
bătăliei nu poate fi contestat de către cineva. A fost o victorie 
zdrobitoare a românilor.  Plasarea în regiunea Argeșului 
sau Muscelului nu ține decât de un obișnuit patriotism 
local. Călătorii străini găseau drumul de la Curtea de Argeș 
spre Sibiu drept impracticabil chiar și la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea. Doar existența a o sută de poduri de diferite 
dimensiuni permitea trecerea carelor spre vama austriacă 
de la Câineni. Cum situația drumului trebuie să fi fost mult 
mai rea în secolul al XIV-lea, regele Carol Robert de Anjou 
a preferat să se retragă pe drumul cunoscut, adică pe unde 
venise. Autorul crede că: „Scenariul campaniei nu poate să 
fie decât următorul. Oastea condusă de regele Carol Robert 
de Anjou trebuia să rezolve problema stăpânirii teritoriilor 
locuite de români în regiunile de munte și s-a înaintat spre 
cetatea Severinului. Fortificațiile de la Mehadia, Orșova și 
Severin erau puncte de sprijin pentru regalitatea maghiară. 
Cum Basarab I nu se supunea politicii angevine, invazia a 
continuat în adâncimea teritoriului muntean, dar nu s-a 
ajuns la o ciocnire decisivă. Se poate presupune că s-a 
aplicat tactica pământului pârjolit și nimicirea unor mici 
detașamente de cercetare și jaf. Cum anotimpul era destul 

de înaintat (nu se cunoaște situația meteorologică din 
perioada campaniei, foarte importantă în luarea deciziilor), 
regele a dat ordin de retragere spre baza de plecare pe 
traseul parcurs și cunoscut. În mod normal, orice armată 
lasă detașamente pentru apărarea liniilor de comunicații 
și depozite cu alimente greu perisabile. Cum coloanele 
de aprovizionare erau vulnerabile, pedestrimea valahă a 
lovit și aici cu putere. Lovitura a fost dată în Defileul de la 
Teregova. Prinsă în capcană, oastea maghiară a fost obligată 
doar să pareze loviturile venite din toate părțile, inițiativa 
tactică fiind a românilor. În final, în următoarea strâmtoare, 
regele a scăpat dificil cu doar o parte din faimoasa oaste 
cu care intrase în Țara Românească. Cei rămași în defileu 
au căzut sub armele grele ale asaltatorilor, sau au fost luați 
în captivitate pentru plata unei răscumpărări, o metodă 
obișnuită în Europa acelor vremuri”.

În concluzie, autorul scrie că, „bătălia de la Posada s-a 
desfășurat între localitățile Mehadia și Slatina și poate 
denumirea corectă ar fi Bătălia din Defileul Timișului. 
Considerăm că în acest moment enigma bătăliei de la Posada 
a fost dezlegată”. „Cum un popas principal amintit în izvoare 
al regelui fugar a fost la Timișoara, teoria despre lupta 
desfășurată în micro-regiunea Poarta Orientală – Defileul 
Timișului rămâne singura valabilă”, susține Profesorul Ionel-
Claudiu Dumitrescu.
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NOTĂ
Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se 

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

Autorii păstrează responsabilitatea conținutului. Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 27 august 2019

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

Arhiepiscopiei Râmnicului.

ÎN AMINTIREA JEANINEI
Doru BOGORODEA

Se împlinesc 7 ani de când Jeanina „Pe întinsele pân-ze 
ale cerului, pe aripile lungi de înger, pictează Curcu-

bee coborâte în iarbă” cum frumos a scris Felix Sima. Eu 
rememorez cei treizeci de ani petrecuți alături 
de ea, alături de omul Jeanina și mărturisesc 
că nu îmi este greu pentru că Jojo (Jojolina) a 
ținut de când am fost împreună și până când 
a putut scrie agenda-jurnal cu activitatea 
zilnică (notat telegrafic tot ce a facut). 

Despre pictură vreau să vorbesc mai 
puțin, a făcut-o și o fac critici de artă, scriitori, 
poeți, chiar și lucrările ei: peisaj, portret, 
icoane, lucrări care au depășit granițele țării 
vorbesc despre frumusețea naturii pe care 
Jeanina o simțea, o iubea, o respecta. Afirma 
că natura este cel mai mare creator „doar 
ochi și mană îți trebuie”, nu desena, picta 
direct, punea culoarea pe panzele pe care 
le căram cu șevalet cu tot până la locul care 
îi plăcea. La început i-a fost destul de greu 
să treacă de la peisajul marin de Dunare, 
Deltă, șes la peisajul nostru de deal și de 
munte. Mergeam împreună ore în șir până 
se hotara că un loc este pictural; se oprea 
își lua distanța cu un dreptunghi din hârtie 
sau cu ajutorul degetelor încadra peisajul, 
așeza șevaletul (unul mai mare pe care l-a 
numit Lung si unul mai mic pe care il numise 
Mateut), panza intinsa pe sasiu si gata tratata, 
paleta o aseza sub sevalet din tuburi  cu grija 
punea mici gramajoare de culoare cu alb de 
titan in mijloc. In tot acest timp ochii ii erau atintiti pe locul  
ales, mai apoi isi freca mainile, aprindea o tigara si din nou 
cu privirea mangaia parca locul. 

Imi amintesc ca intr-o iarna am mers la iesirea din sat 
spre plai, la Capul Piscului locuri pe unde mergeam cu 
vacile cand eram mai mic, Jeanina a ramas fascinata de un 
peisaj pe stanga in coasta, am batatorit zapada, iar ea cu 
repeziciune iesita din tipar a inceput sa picteze. 

Soarele batea spre asfintit, iar liziera pe care o punea pe 
panza compusa din niste mesteceni, zapada, tufa de macesi 
cu frunze verzi si fructe rosii-ciorchini......foarte repede a 
facut-o. Minunatie de peisaj (emana caldura). Iar pt ca mai 
avea culoare pe paleta si mai avea o panza, ne-am mutat 
peste muchie 50 de metri  unde se deschidea  o poiana 
mare inconjurata de padure. Una din laturi avea o rapa 
sapata in marna de ape. Totul era acoperit de zapada, batea 
un vant rece, gerul, frigul ne-a patruns in oase. 

Jeanina a lucrat repede, isi sufla in maini, topaia, la fata 
prinsese o culoare vinetie ... Am strans si am plecat in viteza 
spre sat. In bucatarie era cald, intr-un ibric tuica fiarta, tata 
pregatea intr-un ceaun mare mancare pentru porc. Jeanina 
a pus pe pereti cele doua lucrari si m-a intrebat ce parere am, 

iar in acest timp tata le-a privit si a exclamat 
’A...asta e la Capul Piscului, dar parca e mai 
frumos’. Jeanina a insistat purtant un dialog 
cu tatal meu: 

- Le-ai cumpara tataie ?
- Pai la ce imi trebuie, tata ? Eu vad in fie-

care zi locurile astea ? (de fapt tata nu avea o 
parere prea buna despre ’meseria’ de pictor)  

- Da tataie, dar cei din Delta, de la campie 
nu au asemenea locuri si poate nici ocazia sa 
vada, iar pictura este mult mai aproape de 
natura decat fotografia. 

Au mai trecut ani, tata a inceput sa vada 
natura din jurul lui putin mai altfel...stiu, mi-a 
povestit ca intr-o toamna tarzie a mers la 
’Ifrim’(asa se chema locul la iesirea din sat) 
voia s-a taie un par, un stalp pentru un gard:

- Ba tata...era spre asfintit,  batea soarele in 
feriga de pe coasta de ziceai ca este din arama. 
Eram parca intr-un basm si atunci mi-am zis 
in gand, unde esti Jeania tata sa vezi aceasta 
minunatie si sa o pui peste o panza de a ta !

Pe langa un pictor de exceptie Jeanina a 
fost si o mama responsabila, o sotie buna, o 
prietena adevarata. A iubit toata neamurile 
mele, putin suspicioasa cu prea multele mele 
verisoare, dar dupa ce a cunoscut unchii, 
matusile, nepotii s-a facut placuta si iubita 

de toti, a cununat, a botezat cu multa dragoste (am gasit 
in caietul ei o schita prin care a incercat sa faca arborele 
genealogic al familiei). Ies din amintirile ce ma mangaie, dar  
ma si biciuiesc, ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat sansa 
sa traiesc intr-un astfel de suflet, ma rog Lui si Jeaninei sa fiu 
iertat daca nu am reusit sa inteleg binecuvantarea primita, 
iar daca uneori mai bantuie in visele noastre sa o faca cu 
amintiri frumoase.  Am uitat sa scriu ca atunci cand nu picta 
sau nu avea o activitate prioritara ii placea foarte mult sa 
se joace, iar daca nu avea la indemana un obiect al muncii 
(carti, zaruri, minge etc.) eram la cort si inventa un joc cu 
reguli stabilite adhoc, dar cei drept nu ii placea sa piarda. 

Iubea foarte mult si animalele, am avut papagali,caini, 
pe una dintre cateluse a dresat-o ea, executa numere ca la 
circ si ne-a fost alaturi 15 ani.

Am trait frumos alaturi de ea si de pictura ei. Dumnezeu 
sa o odihneasca in pace!   (August 2019)

(Urmare din pag. 11)

În sursele moldovenești această denumire apare foarte rar, o singură dată în sursele diplomatice și doar de câteva ori 
în cronici. Singura atestare în diplomatica moldovenească a denumirii de Ungrovlahia provine dintr-un act de la Ștefăniță, 
din februarie 1522, în care este amintită o danie de țigani a unui domn muntean către mănăstirea Moldovița. În document 
titulatura domnească este completă, io Basarab voevod, voevod al Ţării ungrovla-hiei”. Concluzionând putem spune că 
avem și noi fabulatorii, falsificatorii și ”inventatorii” noștri de istorie! Fabulații de acest gen sunt întâlnite mai ales printre 
dacomani, convinși că noi suntem ”buricu’ pământului”, alfa și omega ale omenirii, dar cum naiba se face că, iată, am ajuns 
astăzi într-un hal fără de hal, încât, statistic vorbind, suntem o țară de lichele și de secături, excepțiile, mult prea puține 
pentru a schimba ceva, nefăcând decât să confirme regula?!

P.S.: După colocviu a urmat o agapă creștinească întru pomenirea ”Patriarhului de Drăgășani”. Între comeseni, era și un
preot (căruia n-am să-i dau numele din motive lesne de înțeles) pe care l-am interpelat cu întrebarea de ce în cursul Sfintei 
Liturghii, la Sfintele Daruri nu se mai pomenesc ”cei morți în lagăre și închisori”, ci numai ”pe ostași români căzuți pe toate 
câmpurile de luptă..”. Sfinția sa mi-a răspuns că ”a fost ordin de sus”! Dacă BOR atâta curaj are în fața Institutului ”Elie Wiesel”, 
care poartă numele unui impostor dovedit, atunci nu mă miră câtuși de puțin pornirea multor oameni cinstiți și demni 
împotriva unor preoți și ierarhi corupți și ahtiați după cele lumești (bani, mașini scumpe, palate etc.)! Dau aici doar două 
exemple ilustrative: IPS Teodosie și un preot despre care puteți citi deschizând acest link: https://www.youtube.com/watch?v 
=PXOf_mJRFSg&fbclid=lwAR0NILkSumAZ8XjfLm2YIze-pzi3kxuMuRNoQisiRcHf_PUU8hz8LZf3QcY. 
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O FABULAȚIE LINGVISTICĂ MANIPULATORIE A ISTORIEI ROMÂNILOR

METODE DE SOVIETIZARE A 
LITERATURII ROMÂNE

 

(Urmare din pag. 15)

Unora li se dresează procese pe baza unor culpe ridi-
cole, ca de pildă ,,uneltire împotriva statului prin discuții 
dușmănoase”, inventându-se categoria ,,agitatorilor”, 
adică acelor care se referă în discuții la revoluția ungară, 
și a celor ,,cu gura mare” și care spun bancuri politice. 

Metodele torționare sunt surprinzătoare și 
inimaginabile. Spre exemplu, scriitorul Vasile Voiculescu 
a avut parte de chnuri groaznice. Apucat de mâini și de 
picioare și bușit de pereți, după o legendă chiar atârnat 
ore întregi într-un sac cu pisici și câini sălbăticiți de foame, 
a avut parte de un sfârșit tragic. 

De o condamnare nedreaptă a avut parte și poetul 
Vasile Militaru, arestat în 1959 de securitate pentru 
,,vina” de a ,, deține publicații interzise” , adică religioase. 
Prin sentința nr. 390 din 20 iunie 1959 a Tribunalului 
Militar din Craiova, acesta a fost condamnat la 20 de 
ani de temniță grea pentru crima de uneltire contra 
orânduirii sociale, 10 ani de degradare civilă și 12 ani 
de închisoare corecțională, confiscarea totală a averii 
personale plus obligația de a plăti o 1000 lei cheltuieli de 
judecată. Bătrânul poet pășea pragul penitenciarului de  
la Ocnele Mari la vârsta de 74 de ani, după ce securitatea  
îi incendiase toate manuscrisele găsite la domiciliul 
său din București. Bolnav și izolat în celula- infirmerie 
a închisorii, fără să primească nici o îngrijire medicală, 
poetul Vasile Militaru a trecut la cele veșnice în ziua de 8 
iulie 1959. 

Cu un an înaintea lui, în iulie 1958, murea la Jilava 
Costache Oprișan într-o celulă fără ferestre. În 1960, 
G.M.Cantacuzino își dă obștescul sfârșit în lagărul de 
la Midia, urmat de bătrânul Constantin Gane la Aiud în 
1962. Unii sfârșesc îîn demnitate, pe alții privațiunile 
penitenciarului îi îndeamnă la trădare. Spre deosebire 
de Vasile Militaru, Vladimir Streinu devine informatorul 
direcției închisorii pentru mărunte privilegii alimentare. 
Când tovarășii din celulă vor să-l ucidă, el își motivează 
delațiunile prin aceea că este intelectual și scriitor care 
trebuie să supraviețuiacscă .

Poetul Vasile Militaru  a ales calea cea strâm-tă și cu 
chinuri, calea celor puțini, care au prefe-rat moartea 
martirică, dar au câștigat prin aceasta veșnicia.

Comemorarea sa la 60 de ani de la trecerea la cele 
veșnice reprezintă un prinos de recunoștință adus de 
organizatori celui care a știut să convertească în mod 
autentic credința într-o creație profundă.
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