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SCRISOARE DESCHISĂ

Seniorilor Vâlcii - bărbați politici, scriitori și jurnaliști, istorici,
artiști plastici, teologi și muzicieni, oameni de seamă ai
Râmnicului și ai Olteniei
Constantin ZĂRNESCU

V

ă doresc sănătate și bucurie, o viață aleasă și realizări
importante, în activitatea Dvs. profesională, științifică,
educațională și civică. Vă mulțumesc nesfârșit pentru aportul
pe care l‑ați avut întru cunoașterea ideilor și cărților mele, până
astăzi, la aniversarea a 50 de ani de creație și a vârstei de 70 de ani.
Trăind în Transilvania, am fost, întotdeauna, sensibil la opiniile,
semnalarea, cronicile și scrisorile pe care le primeam de la Dvs., din
Sud. Am publicat 22 de cărți, o trudă înceată, necontenită și o documentarepermanentă,andean,despreunitateanațională a românilor, însă și cu substrat muntenesc, oltenesc, precum narațiunile despre Vlad Țepeș, psihoza
de la Maglavit, gândirea orală (proverbele și zicerile
românilor), teoriile revoluționare, despre artă și viață
ale lui C. Brâncuși, care m‑au acaparat, ca cercetare
și traduceri, hermeneutică, vreme de 4 decenii.
Cum se explică, esențial, toate acestea? Am
lucrat la o revistă săptămânală, responsabilă de
severitatea ideilor, înființată de ardeleanul‑bănățean
Ion Slavici – acela care a lansat celebra sentință:
„Soarele, pentru toți românii, la București răsare!...”
A trebuit să concep, să scriu, în toate genurile
literaturii: proză, reportaj, editorial, teatru, publicistică, traduceri.
O altă taină a creației mele este o suferință, cu enorme repercusiuni
sociale, întru comunicare: surzenia; ea a început cu otite bilaterale,
mastoidite, pierderea completă sau parțială a auzului, ajungând
până la meningită.- „Cum de nu v‑ati ratat?”, m‑a întrebat, indirect,
o jurnalistă și scriitoare din Tg. Jiu, Victoria Stolojan, în revista
craioveană „Universul Olteniei”, din martie 2019.
Este, și aici, rezultatul unei severe, aspre educații oltenești,
mama mea fiind învățătoare, însă care nu a avut voie să predea, din
pricina regimului comunist; tatăl ei, fiind primar, în Lădești‑Ciumagi,
la alegerile din 1946, opunându‑se falsificării voturilor și ajungând
la Jilava, 2 ani. Tata avea, ca tehnician veterinar, biroul în clădirea
primăriei; iar „taurii comunali”, „șvițeri”, de montă, în curțile ei.
Cum a intervenit, apoi, soarta?...

A sosit, în localitatea mea natală, Lăpușata‑ Zărnești, un tânăr
preot, de la Craiova, căruia i s‑a interzis să țină slujbe, la biserică;
dar a fost admis, în învățământul secundar, ca profesor de muzică,
desen, lucru manual și dirigenție. Era născut în Bulzești (satul
Frățila); văr primar cu poetul și dramaturgul Marin Sorescu. (Fiind
găzduit, în bănie, numai de familia sa, pe str. Mihai Bravu, 9,
am văzut, acolo, autografe de Marin Sorescu). Îl chema Grigore
Ștefănescu, tatăl profesorului și dirijorului contemporan al Vâlcii,
fost director al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, Mihai Ștefănescu.
Grigore Ștefănescu mi‑a devenit nu doar diriginte, ci și vecin
(găzduit la familia Al. Mihăiescu); iar la disciplina
muzicală, examinându‑mă, i‑a spus mamei că auzul
meu poate fi recuperat, corectat și educat, astfel încât
am început să cânt în corul pentru copii, începând
cu clasa a V‑a. Luând corul nostru toate premiile I
sau II, pe regiunea Argeș, am început să cunoaștem,
transportați cu mașini descoperite, orașele Pitești,
Drăgășani, Horezu, Călimănești, Drăgănești‑Olt. Mai
știu, și azi, Oda Bucuriei; Marșul Robilor de Verdi;
fragmente din Ana Lugojana; Republică, măreață
Vatră, Te slăvim, Românie, pământ părintesc.
A fost o influență persuasivă și formidabilă asupra
mea, dar mai ales asupra fiului său, Mihai Ștefănescu,
eu nemaifiind declarat afon, dislexic, infirm. Am căpătat și am
rămas, pentru toată viața cu acel auz muzical interior, necesar
artei scrise, prozelor, romanelor, teatrului meu și chiar publicisticii.
Dl. Grigore Ștefănescu a împlinit nouăzeci și doi de ani și trăiește
la Craiova, slujește, încă, la biserica din incinta Universității, iar la
lansarea romanului meu Țara lui Urmuz, la Palatul Culturii, în fața unor
mari prieteni, critici, universitari, scriitori, artiști, i‑am sărutat dirigintelui meu de odinioară, Grigore Ștefănescu, preot‑profesor, dirijor
strălucit, părinte în spirit, sub grele vremi. I‑am sărutat mâna!...
*
Relațiile necontenite, cultivate, neîncetate cu oamenii
spațiului natal, vâlcean‑oltenesc au fost, în pofida depărtării
dintre Cluj‑Napoca și Râmnic, necontenită, cultivată, neîncetată.
După o conferință sau alta, la Slatina, Turnu Severin, Craiova sau

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU „REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI”
CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană • POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

septembrie/2019

2
Tg. Jiu, îmi vizitam părinții, ajutându‑i la culesul porumbului,
aprovizionarea cu lemne (din pădurea Cotoșmanei), așa o
numea Gala Galaction; ridicarea unor clăi de fân; sau la analize
medicale și spitalizări.
După anul 2000, scumpi și prețuiți prieteni, am devenit
cola-boratorul permanent al unor publicații vâlcene, figurând
chiar și în casetele lor redacționale, conduse de un publicist
de marcă: poetul, prozatorul, sculptorul și ziaristul Petre
Cichirdan. Sunt gazetele, în care citesc și articolele, memoriile
și împlinirile Dvs.: Cultura vâlceană, Povestea vorbii 21, Seniorii,
Cultura Ars Mundi, Forum vâlcean. În anul 2016, dl. Petre
Cichirdan a primit premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, la București. Intensitatea trudei sale, ca semnatar
al unor editoriale și interviuri artistice, politice, al cronicilor
muzicale, literare și plastice, al unor reportaje românești și
europene, rămâne ieșită din comun. A scris, astfel note de
călătorie și relatări reportericești, despre sudul Franței, despre
localitățile înfrățite cu Horezu și Costești); despre „Bucovina
noastră”, din Ucraina; despre Basarabia, Valea Timocului;
sau despre latinitatea noastră („mama Italia!...”) și muncitorii
români și preoții noștri, care trudesc și slujesc, azi, acolo.
N‑am întâlnit, de la Doru Moțoc, Ion Șt. Lazăr, George
Țărnea, Ion Barbu, Lucian Avramescu, Silviu Popescu,
Al.Parolea Moga, Petre Tănăsoaica un scriitor‑jurnalist mai
laborios și polivalent, iubitor al presei. În 2017, pregătindu‑ne
pentru Centenarul României Mari, am propus, printr‑o
scrisoarea (și alte documente), Primăriei Râmnicului, care
m‑a declarat Cetățean de Onoare al ei, în 2008, o lupoaică
romană, cu puii Romulus și Remus. Dl. Cichirdan a sugerat, ca
soclu, un colaj, o coloană ordinul Compozit, model chiar după
capitelurile coloaneor Tribunalului Vâlcii, o realizare de seamă
a epocii, în spiritul civilizației noastre originare, greco‑latine.
Am scris (timp de 10 ani) și, apoi, am publicat, la 1 Decembrie
2018, un volum monumental: Roma sorgintei noastre (500
pagini)! Acolo, am detaliat și pentru generațiile cele mai
tinere, simbolurile: Lupului dacic, împreună cu cel al Lupei
Capitoline. Publicistul și sculptorul Petre Cichirdan a publicat,
număr de număr, fragmente, și chiar invitația mea vizualizată,
făcută cetățenilor Râmnicului, de a ridica celebra emblemă a
romanității, aici, după cum, la Cluj, în 1921, Primăria a ridicat-o,
primind în dar Lupa de la Roma; a scris, sub ea și sub efigia
poetului Ovidiu: „ala citta di Cluj – ROMA MADRE!”...
Nu știu cine sunt acei împotrivitori, ostili îndărătnici, poate
semidocți, „opozanți obscuri”!...care au impus o neverosimilă
tăcere! Însă, în funcție de realizarea acestui monument
important, care se află în toate orașele din Transilvania,
mai puțin, ba aproape deloc, în Oltenia, în funcție de acest

La Muzeul Simian, C. Zărnescu și P. Cichirdan - 2011

monument MĂ VOI ÎNTOARCE, LA SFÂRȘITUL VIEȚII MELE, ÎN
ORAȘUL NATAL.
*
Și acum, aș îndrăzni, prețuiți și stimați prieteni, să vă dau
o „consiliere cetățenească”; esențială pentru toți românii,
mai ales cei care votează, în această toamnă; trăiesc la
temperaturi pătimașe, evoluția politică, târziu, după treizeci
de ani, de la o tranziție dubioasă, „răsăriteană”, spre unele
forme neo‑liberale, pro‑occidentale și specifice Uniunii
Europene. Am citat, chiar ca motto, în romanul istoric Ziua
Zilelor, o frază a unui intelectual român, trăitor în exil; și
care s‑a întors, la București, în 1990: Dr. Ion Vianu, fiul
scriitorului‑profesor‑critic clasic Tudor Vianu. El a declarat,
uimit, chiar vexat: „Ar face bine regăţenii‑români să se
ardelenizeze puţin! Însă, e mai degrabă invers: Ardealul se
orientalizează!” El văzuse privatizări turce (și orientale), în
jurul Gării de Nord, s.r.l.‑uri „căpușe” și societăți‑fantomă,
precum și mentalități „miticești”, balcanice.
Ei bine, de la o vreme încoace, trebuie observat și spus:
are loc un colosal „descălecat”, al românilor‑transilvăneni,
înspre Sud; nu doar la București; ci la Dunăre‑Constanța,
Galați, Mangalia, Eforie, Vama Veche (cele mai vestite locații
și mari restaurante ale Vămii au patroni ardeleni!...).
Am spus, în cuvântările mele, deseori, ultima dată
la o aniversare a centenarului Liceului Economic, din
Râmnicu‑Vâlcea, adesându‑mă elevilor: „Duceți‑vă, la studii,
în Transilvania!” – „De ce nu ați studiat la București sau
Timișoara?! De ce v-ați dus la Cluj?”, mi‑a răspuns o elevă:
– „Pentru că mama aflase că, în Ardeal, grație concurenței
naționalităților, observație făcută și de Slavici, la începutul
României Mari, în Ardeal nu există corupție!...”

*
* *
Aș vrea să vă mulțumesc, încă o dată, și să vă pomenesc
numele: bărbați politici, poeți, jurnaliști, preoți, critici,
care ați folosit idei, citate sau ați eseizat despre diferitele
mele subiecte, teme, de la Petre Cichirdan și Felix Sima,
Iulian Comănescu, cel care mi‑a oferit cele mai multe
sponsorizări, până la „seniorii”: Dumitru Radu Popescu,
Dinu Săraru, Mihai Sporiș, Nicolae State Burluși, Ion
Soare, Ligia Zaprațan Nicolescu, Ion Dură, Ion Predescu,
Mircea Popa, George Achim, Cătălin Buleu și Constantin
Mănescu (despre Regina Iocasta); Florea Firan și Mircea
Pospai, Gabriela Rusu Păsărin, Dan Lupescu (din Craiova);
Ion Mocioi, Zenovie Cârlugea, Șt. Stăiculescu, Sorana
Georgescu-Gorjan, Victoria Stolojan, Gheorghe Drăghescu
(din Tg. Jiu); Gh. Ionescu (Turnu Severin).
Lăsând la o parte semnatarii altor omagii, în țară,
voi încheia cu o poezie poverbială, prin frumusețea ei
memorabilă, fascinantă, cu care scriitorul și publicistul Felix
Sima, din Rm. Vâlcea, a debutat în revista „Tribuna” din
Cluj în toamna anului 1972: „Nefericită e Regina/ Tablei de
șah, imaculat./ Când i se fură de pe tablă/ Pion ușor, dar
preferat!...”.
Valoarea metafizică a acestui poem, știut pe de rost, și
astăzi, de mulți colegi ai mei, ardeleni, de redacție, constă
în subtilitatea că „pionul” de pe tablă este cetățeanul
anonim al secolului XX, pierit sub războaie, mondiale sau
locale, lagăre de concentrare, sub dictaturi și țări conduse
falimentar, sau în veșnice, lunecătoare „tranziții”, decimat,
precum spuneau românii, în vechime – așa cum își
decimează păstorul rău, turmele sale!...
Vom ieși la lumină, în această toamnă?!... Vom privi
descălecatul transilvănenilor, cu dragostea, frățietatea și
umanismul lor, de la 1 Dec. 1918?!...
În acest an vom sărbători și 30 de ani de la Revoluția
Română, săvârșită cu ajutorul Tineretului Român, cu 8 zile
până la Anul Nou ’90.
Dacă Revoluția Română ar fi avut loc, la 1 martie 1990,
cum fusese „informat” Ion Gheorghe Maurer, ne-am fi
făcut de râs, pe plan universal!...
Dacă toate Revoluțiile Europei au avut loc, inclusiv
căderea Zidului Berlinului, în 1989; absolut toate, ca la 1848,
se mai poate încuraja ideea, mereu repetată și insidioasă și
nerușinată, a unei lovituri de stat, la București?...
Vă mulțumesc, tuturor, dorindu‑vă, încă o dată, „La
mulți ani!”
8 septembrie, Sf. Maria Mică

Troiță/Triumvirat al trăirii,
în apropierea noastră-familia Dură!
Mihai SPORIȘ

C

e e val ca valul trece! Trecerea
este felul de-a curge: la început cu
timiditatea abia a izvorului; apoi cu tumultul
valului, înspumând albele creste; iar, în final,
către marea adunare, înspre vărsarea în
anonim- încărcat de poveri, liniștit, gata de
toate decantările și miraculoasele evaporări
înnoitoare. Este o lege, scrisă în toate
pravilele sacre, pe care mai vechii o numiseră:
pantha rei! Da, au spus filosofii: totu-i
mișcare, reducând totul la energia materiei.
Marii sacerdoți, trebăluind la sufletele
oamenilor, prin toate cabinetele autorizate
ale religilor, vor fi văzut însemnul legii de
funcționare al vieții, în suflarea ca o punere
în mișcare, ca o cheie exterioară în mâna unui mecanic ceresc, poate o parolă cu
taină specială. Trebuia să fie un duh imaterial, un spirit, însămânțat prin taină, un ceva
care să asculte de o parolă, poate de vreun
impuls al telecomenzii și aceasta să se
supună unei voințe care știe ce, și de ce
face! Legea era una, funcționarea una, mecanicul, atot și atoate cunoscător, trebuia să

fie unul! Dar poți să ști un lucru?- dacă nu ai
participat la facerea lui?, la minunea punerii
în funcțiune? Apoi, cum să-l supraveghezi
continuu cu materia lui perisabilă și cu
duhul identității de sine, că prea s-au
înmulțit valurile? Reparațiile s-au înmulțit,
chiar și cele capitale, că de modernizări,
uneori înlocuiri a celor materiale, pentru o
funcționare mai bună, mai durabilă, ori o mai
mare frumusețe, nu mai vorbim! Profesiile
s-au diversificat, curgerea a devenit timp
măsurabil și atunci continuitatea, dincolo
de vărsare, devenise norul cu întoarcere
la izvor, vizibile fiind și păsările care ple-cau
peste mări și se întorceau de unde plecau.
S-a umplut cerul cu responsabilii celor legiuite. Fiecare legitate își avea specialistulmecanic-vraci propriu. S-au umplut spitalele regionale de prin Olimp, Parnas, Tibet
etc., dar și cele particulare ale triburilor, cu
vracii, șamanii de ... familie! Materia pipăibilă, reductibilă la stihiile la vedere, apoi la
marea diversitate a formelor și legităților
particulare, avea nevoie să fie - în sine! cunoscută ca structurare, funcționalitate,
să se poată asambla în altă organizare și

asta cu propria lege insuflată de Cel Ce le
știe pe toate... Între unicitate nedespărțită
și multiplu, balansul este, a fost și va fi continuu!, ca o nesfârșire de unduire brâncușiană. Unicității spiritului legiuit gânditorii i-au zis LOGOS/Cuvânt/nomen/dabar/
dao etc. – fiecare în suflarea lui interioară,
postbabel. Celor ramificate – frunze, semnificatelor cu forme și rosturi în întreg, le-au
spus cu(-)vânt! (evident, în diversitatea
frunzișului, fiecare se arăta pe un anume
ram, rămurică, pe un anume copac, adică
cu GPS clar în marea pădure a limbilor și
într-o învecinare precisă, bine lămurită de ...
dicționare !) . Nu acesta era cuvântul invocat
de Ioan!, evanghelistul , ci însuși LOGOSUL,
tatăl tuturor, ca un POM al vieții ! (ce frumos
ne conține în limba noastră, ROMÂNĂ, și în
cuvântul , vorbind despre pOMul vieții acest
întreg al tuturor cuvintelor, ale arborelui
neamului nostru, venind de foarte departe!)
Între cer și pământ noi oamenii suntem
veriga de lumină și curgerea cu meandre a
timpului. În marea curgere viața noastră,
între, este o durată ca o verigă de lanț cu
propriul cerc închis. Suntem parte a unei

treimi cu tărâmuri (țărmuri!): mama care
se face mumă/humă; curgerea în propria
matcă deși în brațele mamei și călăuzirea
tatălui (tatălui nostru care este-n cer!); tatăl,
cel responsabil cu duhul trimis binevestitor
mamei, că ceea ce pământul găzduiește
cerul odrăslește! După durată, cele două
inele care ne-au ținut de brațele două își
iau dota: materia și spiritul, cu adaosul
recoltei demult rânduite. Aflați într-o
înlănțuire între mamă și tată dăm dreptate
Logosului care semnifică pe între cu... întru.
(v. C. Noica) Nu sunt noutăți: in potentia,
in actu, in opera, spuneau anticii acestor
ipostasuri. Dar și îndemnul modern al realizării depline a persoanei sună treimic: să
poți! (să fi structura adecvată, organism
făcut special pentru a putea! Să fi în contextul favorabil și puterea ta - materială/
financiară/de cunoaștere – de înțelegere,
este dominantă!); să ști! (să te fi calificat
apriori, prin studiu, prin exercițiu aplicativ,
pentru ceva anume!); să vrei! (aici imboldul
poate fi o poruncă de sus în legitatea celor
bune/cauze drepte, ori asumarea voinței
personale, uneori ieșirea din ordinea tim-
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pului cu alunecări, constatându-se în afara
căii drepte, aflată prin învățătură și constatată prin trăire!) Aici numai marea putere
de înțelegere și un caracter puternic – care
se teme doar de Dumnezeu! - poate avea
voință, una în văzul tuturor și când contextul este neprielnic! Credem că cei fără
cunoașterea voinței supreme a dumnezeirii
nu își vor înfrânge niciodată temerile, spaimele și vor face compromisul cu puternicul
lumii de dincoace.
Am făcut introducerea de mai sus pentru
a constata, nu ca un laudatio interesat,
întreita personalitate a unei familii, ca niște
magi, trei crai de la Răsărit, iviți pe malul
Oltului, la Fedeleșoiu, într-o perioadă, amintind de valul unei ere, care anunța nașterea
unui spirit al înnoirii, cum va fi fost cea din
perioada lui Irod, când lumea veche se
mediteraniza in mare nostrum, sub
sigiliul măreței Rome.
Constantin Brâncuși, geniu al artei moderne, recunoscut l`uomo universale explică
noutatea lui care a dat o direcție nouă
artei veacului al XX-lea, printr-o credință
personală, când spune că a fost trimis de
Dumnezeu să dea ceea ce a primit! Nu mai
credem demult în hazardul... întâmplat! Cu
atât mai mult cu cât fizica și matematica
modernă va fi constatat sublima și inefabila
ordine din... haos! Știam asta demult întrun gând ivit nu știm de unde, când, la o
poruncă preexistentă (încă ne rost(u)ită!)in nuce și în cuvintele limbilor dizolvate în
laptele mamelor în așteptarea gurilor să le
rostească! - că haosul a rezonat poruncii :
să se lumineze!/clarifice un(i)vers nou, și
acesta, po(e)m întreg, ca o glossă, s-a făcut!,
cu ordinea secvențială strictă a dialecticii
zilelor și nopților! În jocul de-a alba-neagra
și schimbarea polilor anotimpurilor -pe
circumferința anului, cu 360 de grade-zile și
ceva în plus să se închidă /deschidă poarta
-, armonia demult proiectată, neporuncită
până atunci (că nici timp nu exista în absoluta
ubicuitate primordială!), săvârșitu-S-a! S-a
făcut să fie operă vie și curgere universală, să
se întrevadă o legitate aproape matematică
și o poezie, ca o... cântare a cântărilor!
Cum să mai bagi în seamă bârfa savantă
despre întâmplarea particulară și lipsa de
inteligență a haosului? Cum să poți crede
că furtuna oceanului de oameni nu își are
o cauzalitate? și... că aceasta, inexorabil,
nu își desfășoară procesul să se ivească
plecarea celor consumate și ivirea înnoirii?!
Așa credem în ivirea - în plină dominație a
unei stele-pentagrame, ivită-n răsăritul cu
liniște doar în... Pacific, unde își aștepta
soarele, însângerat de junghierea lui Dumnezeu -, noilor profeți/prooroci ! Sigur, Cel
răspunzător de marea ordine îi va fi trimis
și pe ei în marea misiune de care vorbea
sculptorul Hobiței.
Afară se făcuse vreme urâtă și profeții mincinoși propovăduiau înnoirea
omului, prin sine demiurg egoist și fără
recunoașterea întreirii: de stabilă așezare a
firii în univers , ba chiar și în geometria care
cere minimumul celor trei puncte, neîncolonate - sprijinirea independentă a adevărului (ca o separare a puterilor în stat, ar fi
spus... Montesquieu!), adică în libertate.
La cel chibzuit lucrurile se fac planificat. În
familia cu duh creștin, demult însămânțat,
într-un loc pe care istoria, necercetată până
la cap ascunde o... curte cnezială pentru
puterea lumească, la Fedeleșoiu, pe malul
stâng al Oltului se nasc gemenii : Ioan și
Nicolae Dură, tocmai când un mare război
răscolise măruntaiele pământului și aducea
o înserare însângerată, peste ziua creștină
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a Golgotei românești, de prin 1945. Ce a
urmat se cunoaște, din ce în ce mai mult,
cu toată temporizarea potrivnică. O elită,
duh al trăirii creștine românești , acumulată
cu trudă și sacrificii neamului daco-roman,
era dezrădăcinată forțat și înlocuită prin
experiment miciurinian cu altoiuri de stepă,
uneori pe permisivele-prea plecatele !
- iudele de serviciu, ori cameleonii cu
culoarea potrivită, oportun. Martirii își
trăiau cu demnitate sorocul calvarului, dar
Dumnezeu hotărâse și el alegerea viitorilor
ucenici și creșterea lor prin deșertul roșu,
printre atâtea deșertăciuni autentice. Copiii
trăiau, gemeni-pereche, prin pustiirea,
tabula-rasa, iscată de schimbarea... climatică a lumii, în care știm că exodul durează
generații (este scris, de netăgăduit, în scriptură!). În deșertul aspru se primesc însă
izvoarele, cu toată simțirea! Acolo se amprentează, înțelegător, legile firii și timpul altfel
(al clepsidrei... cu atâta... nisip în jur!) ce
reflectă, nu doar iluzii morgane, ci cumpănire așezată asupra vieții!
Cu Dumnezeu te afli în raport direct,
personal. Te întâlnești cu duhul Lui prin
scriptura revelată și împropriată, după ce ai
deprins prin ucenicie severă mijloacele de
învățare: să poți, să ști, apoi să te încredințezi,
înțelegându-le și abia, apoi, să ți le faci
porunci de urmat, neabătut, ca adevăruri
pe cale. Iubirea, poruncă și ea, își cere apoi
dărnicia în folosul aproapelui, adică să te
dăruiești, să te înmulțești - precum pâinile și
peștii!-, să te dăruiești, cinstită dăruire, celor
asemeni ție! Trăind devălmășia deșer-tului,
înțelegându-l, comuniunea cu semenii își
impune solidaritatea, dar și echitatea care
dă celorlați prisosul propriu, fie el și duhul,
hărăzit doar celor aleși. E lung și greu urcușul scării virtuțiilor. Rar ajungi la liman și
să poți privi de peste Iordanul care i-a fost
refuzat și călăuzei Moise.
Suntem mereu pe un drum și privirea
înapoi, nefiindu-ne permisă, scrutăm doar
istoria, zice-se făcută pentru vederea în
față. O studiem cu intenția de-a ști, de-a
înțelege și de-a aplica poruncile ei cele
bune. Iată-ne în preajma urmelor trecerii
înțelegătoare, adică cele scrise de preoții,
profesori universitari, doctori în teologie și
slujitori în altare: Ioan și Nicolae Dură. Am
avut ghesul și încrederea să le adulmec
cercetarea pentru că numele Dură mă luase
de mână mai devreme. Cu peste două decenii în urmă îmi atrăsese atenția, în mediul
cultural-spiritual vâlcean, preotul Leon Dură.
Poet, prozator, dramaturg, un eseist cu fior
creștin special, un cârtitor - cu argumente!,
celor ce se întâmplau în jurul nostru; o
dezinvoltă poziție critică, fără menajamente,
față de impostura din cultură (plagiat,
imitație, lauda nemeritată etc.), față de
abuzurile instituților supra-birocratizate și
cu năravuri moștenite! Apoi energia, greu
de strunit în reuniunile noastre publice, și
puterea de-a spune nu-ul necesar, când
toți erau –yesmani, adică Da...Da-iști! (cu
alt sens celui cu... dodiile!), m-a făcut un
fervent cititor a tot ceea ce scria... prietenul
Leon! (mai aflasem că fusese botezat de
... un Leon Baconschi și atunci tocmai
studiam cele traduse de A.E Baconschi
din marile epopei indiene!). Un univers al
cercetării își arăta urmele în opera sa. Mă
provocase... tâlcul mitologiei, scripturii.
Mă mai încerca daimonul lui Socrate, provocarea lui Pascal, raționalismul lui Descartes, Leibniz, îndemnul la ieșirea din
ascundere al lui Heidegger, și... de ce nu?,
nebăgatul în seamă într-ale filosofiei,
Lucian Blaga, alături de mulți alții, din toate

timpurile. Studiul meu caleidoscopic, fără
aprofundări, pentru că profesia îmi cerea și
ea tributul întreținerii familiei, avea nevoie
de afluențe colaterale..., credibile. Mă
răscolea fenomenologia, dintr-o necesitate a cunoașterii câștigată, treptat în slujba profesiei, care se va fi transformat în
pasiune. Ba, mă și angajasem într-o lungă
înseriere de ... conotații spirituale, la o
televiziune vâlceană. Cum să nu–l am
aparat critic în preajmă, prin opera lui plină
de vervă și...verb, pe mai tânărul venit, nu
întâmplător!, în calea mea?
Născut, prin 1959, Leon îmi pare acum ca
întregirea a unui triumvirat, chemat special
pentru misiunea să nu lăsăm smintirea
deșertului să scrie alte table de legi trăirii
creștine a românilor. Credeam că studiile
lui teologice, inclusiv doctorale,
s-au
născut în neamul Dură ca singularitate. Dar
studiindu-i „Pomul Vieții”, editura LOGOS ,
Rm. Vâlcea, 2005, în impresionantul aparat
critic (prin el arătându-se seriozitatea unei
cercetări ample, cu 239 trimiteri bibliografice!) voi fi găsit vreo treisprezece trimiteri la cele scrise și dăruite cercetării științifice de frații săi, afirmați cu vreme multă
înainte!). Apoi numele Dură, bătând un
clopot pe la Constanța, tocmai pe țărmul
porții de intrare a creștinismului la noi, ori
chemând ortodocși Apusului prin parohiile
Flandrei și Valoniei, mi-a pus întrebările și
mi-a provocat minunarea. Nu am mai fost
surprins să constat că atitudinea militantă a
lui Leon se afla în lupta, mai subtilă, a fraților
mai mari, care prin răbdare și perseverență
duceau lupta cea mare a... catacombelor,
singura în măsură să conteze în misiunea
traversării deșertului.

Organismul viu –așa cum se arată biserica
creștinilor!- își cere lupta potrivită în orice
vreme. Uneori structurarea instituțională,
în binomul laic-sacru, își cere reformarea în
pasul vremii, în feuda autocefaliei; alteori
frații întru creștinismul, cu toate ramurile,
trebuie să se readune: pădure , să nu îi
spulbere pustiirea... a-vânturilor globale,
din ce în ce mai tornade! Da! Este nevoie
de ecumenism, de conciliere, de deschidere
spre lumea, cu altă mobilitate și cu alte
provocări ale cerurilor informale! Este
nevoie de altă așezare, mai dinamică, mai
vioaie, altfel risipirile sunt mai rapide decât
readunările din rătăciri! Este nevoie de
adevărul mărturisirilor, îndelung amânate,
în legătură cu faptele necanonice ale
instituției bisericii, tocmai pentru că și ea
trebuie să devină credibilă, și ea trebuie
să-și aibe, cu o anumită periodicitate, spă-

larea feței, uneori resfințirea! Acest spirit
înnoitor, enunțat comandament, proactiv,
de Leon cel slobod și zburdalnic, uneori
încifrat literar, intertextual, dus în șarada
nevinovată (nu fără consecințele... îndătinate aduse de interpretarea abuzivă a unor
canoane neactualizate!) se observă la toți
cei trei magi, autentici crai de la Răsărit!
Cum să mă surprindă titlul de înnobilare
laică, primit de cel care este de două ori doctor în teologie, recunoscut atât în spațiul
grecesc al Răsăritului, (Atena) cât și în cel
roman al Apusului (Louvain-Belgia!)?: „Servicu Credincios” în grad de cavaler, conferit
de Președintele României, în 9 Martie 2018
(în plin an centenar!). Cum să nu te minunezi, cum trei frați, au urcat treptele cunoașterii cu studii temeinice, le-au înnobilat
cu doctorate, și-au dat cunoașterea studenților la universităților-cărora li s-au dedicat profesori!; că slujesc trăirea vie a bisericii
în altarele parohiilor lor?; că sunt misionari
pentru sporirea credincioșilor, acolo unde secularizarea pârjolește și pustiește
cu cele necurate și încă neprimenite necesar?
În faptul culturii și cercetării științifice
(nicicând desconsiderată!) duhul lor se
arată în întreirea ființării culturale: crează
inspirat, ori credibilizează pe puterea lor
de înțelegere opera altora; o transmit prin
instrumente, create tot de ei (vezi editura
LOGOS și rev. Mărturie Ortodoxă ș.a) către
cei în căutarea cunoașterii, dar și oferă
aparatul necesar descifrării: de la catedre,
simpozioane, congrese, colocvii, conferințe
etc. Prezența în revistele noastre vâlcene,
tratate cu tot respectul, mi i-a apropiat
pe seniorii Nicolae și Ioan Dură prin, per
contrario, Leon, mai aproapele nostru, mai
devreme, de când cu povestea vorbii, cu
Anton Pann, de când cu întâlnirile noastre
(exilate și ele!) de pe lângă locul din Râmnicu
Vâlcea al veșnicirii eroilor - cărora le mai
pomenim numele, nu tuturor!, pentru că
unele au fost în... legiunile române- trimise
la reciclare prin siberii fără sfârșit și fără
întoarceri! și nu în divizile marilor eroi, cu
nume emblematice!
Eram pe punctul să închei acest modest
omagiu, gândit a-l finaliza pe 9 august (tocmai
la trei zile, după... schimbarea la față, dar
de ziua venirii pe lume a gemenilor!), când
poștașul mi-a adus trei cărți de la Ioan Dură
(pentru care mulțumesc!) . Două, cu ample studii de istorie (mă gândeam la îngemănarea tematică!) și a treia: „Dar din –Râvna
casei tale”. Să mai crezi în întâmplare? Adusesem vorba despre trei magi, chiar vădiți
în cei trei doctori și profesori universitari
de teologie, ba și misionari pe deasupra,
și observ numele editurii... Magic Print!
Eu remarcam dăruita casă a familiei Dură
și titlul cărții, cu coperte aurii, chiar se
recomanda ca ambasadă a dumnezeirii în
neamul pământean, izvorât la Fedeleșoiu!
Ba voi fi constatat că unul se va fi disimulat
autobiografic în David, ba și în Iosif, să nu
observ Casa lui David (frumos numele acestui
roman, tot autobiografic, al prietenului
inginer, Dumitru Nicodim!), cu aceeași conotație a lucrării Lui Dumnezeu prin fiii Lui
oamenii - cu toții frații noștrii.
Apoi cum să nu recunosc că frații
prietenului meu Leon, sunt și frați ai mei,
nu doar că ne-a fremătat Oltul creșterea, că
același timp ne-a avut în grădină, ci pentru
faptul că le împărtășesc aceleași taine,
chiar dacă în cele ale cunoașterii și trăirii
sacralității le sunt, de departe, fratele cel
mai mic... La mulți ani!
9 August 2019, Robești, Vâlcea
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SCRIITOAREA VICTORIA STOLOJAN ȘI LUPTA SA ÎN GALAXIA CUVINTELOR
Moto: Spune fața cum ți-e viața.
Ștefan I. STĂICULESCU

D

acă n-ar fi fost scriitorul Ioan Barbu-Nenea, comandantul „Regimentului Alb” (este titlul cărții sale
de penetrant succes), să organizeze și în acest an Rotonda
Plopilor Aprinși, la Râmnicu Vâlcea, n-aș fi cunoscut-o pe
scriitoarea gorjeancă Victoria Stolojan, ca invitată la acest
eveniment. Gorjeanca a luat un premiu pentru cartea sa
„O altă lumină lină”, oferit de scriitorul Ioan Barbu, carte ce
mi-a dăruit-o, deși vroiam s-o cumpăr, scriindu-mi următorul
autograf : „Domnului Ștefan Stăiculescu, cu conștiința
profundă a adevărului că în luminișul de pe pământ nu se
vine de florile mărului”. Aristotelică cugetare.
Pe tot parcursul cronicii voi folosi termenul de scriitoare,
deoarece gorjeanca pur sânge scrie roman, povestiri,
legende, mai și câte o poezie etc. Într-un cuvânt, putem să
o apreciem că este o sciitoare care-și caută cu asiduitate
sisifică locul în Galaxia Cuvintelor (noroc că are talent cu
caru’, chiar venit din Ursa Mică, unde se află Steaua Polară).
Timpul va dovedi că va fi o stea sau numai o cometă.
Scriitoarea are acum vârsta când Tudor Arghezi a debutat
și a publicat primul său volum de poezii și se crede greșit
în întârziere cu scrisul ei, deci trebuie - crede ea - urgent
să penetreze în lumea literară, care-i o junglă, mai ales
acum când sunt puzderie de „scriitori”, care mai de care
cu talentul său. Mulți își publică cărțile în tiraje de 200-300
de exemplare, chiar și de 50 de exempare, numai și numai
să se vadă tipăriți și să ajungă în Uniunea Scriitorilor, dacă
s-ar putea chiar de a doua zi după ce și-au publicat 3 cărți.
Eu voiesc ca Victoria Stolojan să fie excepția, adică să-și
publice cărțile în tiraj apreciabil și să le și vândă, nu numai
să le dea, în stânga și-n dreapta, gratis. Să ia aminte că sunt
bine statorniciți și arhicunoscuți în Literatura Universală,
scriitorii Giusepe Tomasi di Lampedusa, cu al său unic roman
„Ghepardul”, iar de la noi Mateiu Caragiale cu celebrul său
roman „Craii de curte veche”, care n-au făcut parte din nicio
uniune. Și sunt celebri. Romanele lor sunt predate la cele
mai de fală universități.
I-am citit cu o curiozitate de adolescent, cu pretenții,
cartea „O altă lumină lină”, care mai are, în partea a 2-a a
cărții, și povestirea „Împotriva destinului”.
Cartea a apărut la Editura Tipo Moldova, în anul 2016, în
colecția Opera Omnia, romanul de azi, fiind, în cele aproape
trei sute de pagini, completată și cu o Posfață, scrisă chiar de
scriitoare, cu „Note biografice” (era bine să fie la începutul
cărții), cu „Aprecieri critice”, publicate în diferite ziare și reviste, iar în cincizeci și șase de pagini editura își face gratis reclamă cam la toate cărțile ce le-a publicat în decursul anilor.

Pe banii scriitoarei editura își face reclamă. N-am ce zice!
Scriitoarea mânuiește cu talent în urcare valorică arta
povestirii și a dialogului, fiind o talentată observatoare a firii
omenești. Romanul ei s-ar putea rezuma la ceea ce spune
autoarea în cuvintele: „Viața unui om care nu s-a priceput
să trăiască”.
Cartea începe cu poezia „Lumină lină” a lui Tudor
Arghezi, poezie dedicată trudei și sacrificiului albinei. Nu
întâmplător scriitoare își începe cartea cu această poezie,
deoarece face un paralelism vizibil între truda sisifică a
albinei și viața personajului central al cărții.
Personajul principal al romanului este Viorica Amoașei,
care e o fătucă de loc din țara cu oameni frumoși, adică
Moldova, care intră în lume brusc, la o vârstă fragedă, fără
să fie pregătită de loc pentru viață, am putea spune chiar
naivă, fără pic de pregătire profesională. Cumnatul ei, adică
soțul soră-si o duce la o uzină, unde acolo își începe viața
de salariată. Între timp cunoaște un băiat, cu care pleacă la
părinții lui, pe undeva prin Oltenia, se căsătorește cu el. Se
înhamă la munca cotidiană din noua ei famili. În naivitatea
ei nu concepe ca să aibă cu soțul contacte amoroase, dar
într-o noapte e totuși posedată, scriitoarea descriind plastic
momentul, când Victoria zice că de rușine „și-a acoperit
ochii, dar fundul l-am lăsat”; iar bărbatu-său zice: „dacă
nu-ți acopereai ochii, nu făceam nimc”. O descrie ca o
bună gospodină, dedicându-se activ noii familii. Spălându-i
soțului pantalonii, descoperă într-un buzunar o scrisoare de
amor de la o oarecare Tereza, din București, o fostă prietenă
a lui. I se declanșează o criză de gelozie oarbă și pleacă de
acasă, fuge. Merge la părinți ei, unde naște un băiat destul
de debil, pe care-l crește foarte greu, cu lipsuri materiale,
specifice acelei perioade.
De aici, de la nașterea acestul copil începe drama vieții
Vioricăi Amoașei, deoarece ea își călăuzește trup și suflet
toată existența sa creșterii, educării și înavuțirii fiului. Descrie cu minuțiozitate cum pune bănuț pe bănuț să-i cumpere fiului, care avea numai 21 de ani, apartament în Cluj,
apoi să-l mobileze, ca apoi să-i cumpere și mașină, Fiat alb,
dar fiu-său vroia Dacia 1310 prăzulie, deși ea o ducea foarte
greu. Descrie cu acuratețe comportamentul specific oamenilor de la țară, care vor să dovedească că au ajuns cineva.
Descoperim în eroină o nouă Vitoria Lipan, dar nu ca aceasta care-și caută bărbatul, ci o femeie care-și caută cu sisific
efort fiul, ce o părăsise tot din cauza unei întâmplări stupide, când fiul său îi arată fotografia viitoarei lui soții, iar
mamă-sa, zice: „mie nu-mi place această femeie”. Supărarea
lui se amplifică și datorită faptului că nu știe cine-i este tatăl.
Povestirea crește în intensitate, ca-n povestirile polițiste,

„CEEA CE RĂMÂNE”
Ovidiu Cristian DINICĂ
Sâmbătă, 08.06.2019, a fost o zi plină pentru teatrul vâlcean. Evenimentul a debutat în
intimitatea Sălii Studio a Teatrului Anton Pann, unde totul s-a desfășurat în jurul personalității
marcante a lui Doru Moțoc, dramaturg și spirit liber, prozator, critic, poet, care
a stabilit de-a lungul vieții sale jaloane pentru generația pe care cu mândrie o
reprezintă în orașul nostru. Ca director al Festivalului Național de Dramaturgie
„Goana după fluturi”, profesorul Doru Moțoc a deschis ediția din acest an.
Respectiva manifestare se dorește a fi un remember dedicat scriitorului din
Tetoiu, Bogdan Amaru, și reunește în jurul său forțe artistice din întreaga
țară. Pe unele dintre acestea le găsim în componența juriului care a analizat creațiile teatrale prezente în concurs. Președintele juriului a fost, anul acesta, Emil Boroghină, actor și director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Domnia sa a avut, drept colegi de jurizare, pe renumiții
oameni de teatru: Matei Varodi, regizor, director artistic al Teatrului „Al.
Davila”, din Pitești; Edith Negulici, dramaturg, secretar literar al Teatrului
Evreiesc de Stat din București; Mihai Lungeanu, regizor, Teatru Național
Radiofonic și Doru Moțoc.
Forța festivalului rezultă și din participarea instituțiilor de cultură din oraș și din comuna
Tetoiu, implicate în organizarea și finanțarea acestuia și care se regăsesc an de an pe afișul
festivalului, militând pentru creșterea prestigiului cultural al județului Vâlcea. Inaugurarea
ediției din acest an a manifestării a prilejuit și organizarea dezbaterii cu tema: „Ce se poate
face pentru afirmarea dramaturgiei românești contemporane?”, o întrebare bine venită,

în momentul când Viorica cunoaște, în piața din orașul
unde muncea ea la uzină, un bărbat mai tânăr decât ea cu 7
ani, se căsătoresc, având o căsnicie dureroasă. Constată că
acest soț al ei, Miticuță (și prenumele îi divulgă caracterul,
Miticuță, nu Mitică, deci mic comportamental) e un om
anapoda, bea, nu se ține de muncă și e risipitor. Trăiește
din ce câștică Viorica. Despărțirea de Miticuță o eliberează.
Cea mai frapantă parte a romanului este descrierea,
întâlnirea cu doctorul ce o consultă, când e bolnavă, descriind
și redând cu talent decameronic (ca-n „Decameronul” lui
Boccacio) trăirile fără inhibiții ale ființei umane. N-o mai
interesează dragostea platonică, cu iubiri sub clar de lună,
ci dragostea care-ți pune hormonii la muncă și te eliberează
de frământările robiei de pământ, ale trupului cu dorințele
sale firești.
Chiar se fălește, e mândră nevoie mare că ea este iubita
unui doctor, nu ca a colegelor ei, „grase ca niște bascule, cu
nămolul pe ele” (frumoasă comparație pentru grăsimea de
pe om) care se culcă cu cine se nimerește. Ea mai are un pic
de suflet, izvor de speranță și începe să înțelegă, mai eles cu
ajutorul doctorului (expert în arta amorului), care-i legătura
astrală între iubire și dragostea decameronică.
Viorica Amoșei se îmbolăvește incurabil și-și tot caută
copilul, care-i la Cluj, ca să-i dea un ajutor, așa cum îi promisese: „măicuță voi avea grijă de tine, iar când vei muri
îți fac mormânt de sticlă”. Acesta nu răspunde de loc la
toate scrisorile și telegramele ei, fiind înglodat în obligații
familiale. Are cinci copii care, moștenindu-și bunica, muncesc ca și ea și tind spre îmbogățire. Au aprtamente, mașini
și nu se mai sinchisesc de bunica lor care moare în sărăcie,
fiind îngropată de cei de la uzina unde muncise o viață.
Scriitoarea redă cu talent un curcubeu din „viața unei
femei care nu s-a priceput s-o trăiască”. Toată viața Viorica
Amoașei a căutat cu asiduitate munca, chiar mărturisește:
„mie dați-mi munca, sunt nesătulă de ea.”
Scriitoare Victoria Stolojan, deși e o fire veselă, cu chip
frumos, plină de har călător spre astre cu pulsație bucolică,
are în scris, din ce-am citit până acuma (povestea „Împotriva
destinului” și „Răsfățatul”), înclinații spre partea tragică,
dureroasă și opacă a vieții. Chiar există o neconcordanță
între titlul romanului „O altă lumină lină” (scriitoarea s-o fi
gândit și la romanul „Lina” al lui Arghezi?) și dramatismul
din el. Când citești titulul roamului, „O altă lumină lină”
te gândești la ceva luminos, lin, plăcut, și când colo dai de
partea dureroasă a vieții, de umbrele ei.
Romanul merită să fie citit, dar de unde să-l iei, că în librării nu se găsește. Este lipsa de circulație a noilor cărți, deoarece difuzarea lor nu se mai face absolut decât pe plan local.

la care publicul tânăr si nu numai, a propus soluții, vădind interesul său pentru teatru.
Concomitent cu dezbaterea, s-au lansat și două cărți, prima, „Antologia festivalului”,
volumul 7, ce cuprinde piesele premiate la ediția din 2017, iar a doua, „Doru Moțoc sau
Ceea ce rămâne”. Însăși apariția antologiei vine în sprijinul promovării creației autentice
valoroase. Pe coperta volumului acestei antologii găsim un tablou de Dumitru Zamfira
ce ilustrează libertatea autorilor. Pe coperta a 4-a antologiei este răspunsul Directorului
Festivalului la tema dezbaterii din care reiese necesitatea impunerii unei inițiative
legislative parlamentare prin care să fie adoptată o nouă lege a instituțiilor de spectacol,
favorabilă constituirii unui repertoriu național.
Participarea la dezbaterea propusă a dat ocazia unui dialog, din care
putem selecta câteva intervenții. Nicolae Nistor a recomandat ca la Ministerul
Culturii să se regăsească nume consacrate din dramaturgia națională care pot
elabora căi de acțiune pentru revitalizarea teatrelor din România. Găsesc un
frumos răspuns la Dragoș Teodorescu, care recomandă acordarea unui credit
cultural dramaturgilor români debutanți cât și consacrați, ale căror piese pot
fi de o înaltă valoare artistică, comparabilă cu cele similare din dramaturgia
mondială.
Doamna Doina Miglezi a selectat din creația dramatică a lui Doru Moțoc
monologul lui NYON din piesa „Zborul - ce fericire”, în interpretarea lui Lucian
Pârcan, elev în clasa a VIII-a, care, trecând peste emotivitate, cu acuratețe și
curaj în interpretarea textului, a obținut aplauze la scenă deschisă. Despre nevoia de teatru,
profesorul Ion Predescu a subliniat, cu eleganța exprimării sale, necesitatea eliberării prin
artă a sufletului din chingile realității. Tinerii sunt și ei destinatarii actului teatral, aceștia,
prin mesajul receptat, dobândind suplețea minții intelectualului de mâine, salvând teatrul
de la anonimat, iar participarea lor la actul cultural trebuie încurajat, a subliniat doamna
profesoară Doina Pârșcoveanu. (Continuare în pag. 14)
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DUMITRU MESIA ONESCU: „SFÂRȘITUL APOCALIPSEI”
BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ „A E BACONSKY” DIN CĂLIMĂNEȘTI-REMARCABIL EVENIMENT LITERAR!
Petre CICHIRDAN

R

emarcabil eveniment literar, da, tocmai acestea ne
sunt cuvintele cu care începem această cronică de
carte, o nouă apariție editorială, 22 august 2019, Călimănești,
Biblioteca Orășenească, romanul „Sfârșitul Apocalipsei” de
Dumitru Mesia Onescu. Carte apărută în 2018 la Editura
Kitcom-Verguleasa, sat Podanu, județul Olt, doi kilometri de
Drăgășani, editori șefi: George și Rodica Tulea, doi solitari
pe care îi îndrăgim din ce în ce mai mult pentru dragostea
și priceperea lor în această meserie de editat și tipărit carte! Tehnoredactor: Sorina Onescu și o copertă foarte reuși-tă
creată de aceeași, și Ion Nălbitoru, care semnează și o interesantă-cu aprecieri personale-prefață cu titlul «O altfel de
„Apocalipsă”». Să menționăm și corectura cărții realizată de
Georgeta Ana Cheran; o carte foarte bine tipărită, cu o grafie
constantă, doar, numai, din păcate, cu o tehnoredactare deficitară la prefață, unde ne facem datoria de a semnala neeleganța sublinierilor, „boldind” literele componente ale numelui autorului și titlului de carte; precum și dublarea sensului datorat ghilimelelor din citate, prin grafia „italic”...Altfel aceas-tă
nouă apariție editorială, ca tipăritură, ar fi fost una impecabilă!
Din start o să spunem, acum după lectura atentă și
pasionantă a cărții, cum de altfel am făcut-o și la Călimănești
în ziua lansării, că, acest scriitor cu totul ascuns privirilor experților literari vâlceni, pur și simplu ne-a încântat cu opera sa
în proză-roman- științifico fantastic! de o maturitate și de o
veridicitate (sic!) ieșite din comun, și ne grăbim să ne asumăm aceste calificative, alăturându-l și celor doi înaintași, de
asemenea călimănișteni: Ion Topolog (din Berislăvești care a
scris Inelul de aur – povestea iubirii dintre George Enescu și
Maria Cantacuzino (Maruca) –2011) și Ion Ghinoiu, autorul
romanului de acțiune „Operațiunea Edelweiss”-2014. Vrem să
subliniem prin cele spuse mai sus că Dumitru Mesia Onescu,
prin această carte intră în rândul
marilor prozatori vâlceni, călimănișteni, care, iată, se impun și prin
domnia sa în fața celor conjudețeni…
Sfârșitul Apocalipsei? Oare de
ce, cum? Cu alte cuvinte admitem
că Apocalipsa despre care vorbește
Ioan există de două mii de ani, că ea
se sfârșește acum, sigur, în ficțiunea
unui roman, dar pe care nu puțini
au prevăzut-o și pentru „Anul 2000”,
an în care secolul XX s-a sfârșit și
a început secolul XXI; a început
mileniul III! Nu au venit încă galbenii asiatici peste noi, peste
Europa toată, peste întreaga lume, dar Dumitru Onescu
prevede pe la sfârșitul secolului trecut că omenirea va face
schimb de experiență cu planeta Marte din Univers, planeta
Roșie (Pământul fiind planeta albastră)! Cu alte cuvinte va
începe expansiunea civilizației omenești în Univers…mă rog,
ciocnirea între civilizații…În acest caz Apocalipsa rămâne
un cuvân perimat și putem vorbii de un sfârșit al sumbrei
previziuni acum, după două mii de ani! Fiindcă omenirea
a reușit să părăsească pământul și să culeagă roadele altor
experiențe, de pe alte planete! Această Apocalipsă, nu-și
mai are rost, când ea se dovedește că are un caracter relativ,
dependent față de anul 1 d.Ch.; poftim, față și de anul 2000,
față de Pământ, când, însă, apar civilizațiile paralele, mai
mult, care încep să interfereze. Ne-am referit la Apocalipsa
lui Ioan, fiindcă despre apocalipsă universală nici nu poate

fi vorba deoarece ea își pierde sensul în acest caz: dacă
Universul dispare din mânie divină, atunci, unde mai este
raiul promis? Judecata de apoi?
Nu puteam crede că vom citi atât de ușor și vom înțelege
fără dictionare această carte scrisă într-un ritm alert, simplu,
fără pauze-capitole-și fără divagații, fără încurcături de idei;
o carte plină de înțelesuri și din când în când demonstrând
deja teorii confirmate, demonstrând că omenirea trebuie
să-și schimbe întreaba bază de idei și informații prin care
este judecată însăși existența ei. Omenirea merge înainte
târându-și tarele care trebuiesc eliminate.
Științele nu-și pot schimba sensurile, tehnologiile la fel, dar comunitatea omenească trebuie să-și schimbe întreg sistemul de comportament și de gândire, și la temelia ei să
instaleze ceea ce știe de mult, dar a încetățenit-o sub formă de știință abia pe la jumătatea secolului XX: Logica pozitivă…Tot ce
este vechi sau nou are valoare numai dacă
semnul sub care se desfășoară este pozitiv,
convine, orișicui în acest univers. Logica
pozitivă exclude orice contravine vieții
omului și naturii de pe acest pământ!
Dar să începem să adunăm principalele
însemne, idei pe care acest nou prozator
le inserează în această atât de plauzibilă
poveste ștințifico fantastică…și atât de simplă și frumoasă!
și atât de mult întârziată în penetrarea ei în realitate de
factorii negativi pe care comunitatea omenească, mai ales
după anul 2000 îi promovează în arealul propriu pentru
care au muncit și au murit atâtea sute de generații…
Oamenii preocupați prea mult de propriile căutăricercetări cel mai adesea uită de…masă, de hrănirea lor,
fapt pentru care acestora li se recomandă masa servită în
comunitatea de serviciu, în comun,
în celebrele de altă dată cantine de
la servici. „Totuși m-am gândit că ar
fi mai bine să intru la microcantină
pentru a scăpa de grija micului
dejun.” În cazul acestor oameni
natura se cuplează, se asociază
traiului de zi cu zi de acasă sau de la
locul de muncă, și, încă ceva, cu cât
omul este mai preocupat de profesia
sa, cu atât mai mult se apropie de
expresia artistică, de actul de creație
artistic: „Parcă vrea să-mi arate
(ciocârlia n.n.) că și ea poate zbura spre cer. M-am oprit și
am întors privirea tocmai când soarele se zbătea să iasă de
sub sprânceana întunecată a orizontului, care deschidea
ochiul răsăritului.” Nici gândul filosofic, gândirea profundă,
nu ocolește omul care își ridică faptul profesional la rang de
ideal;- „E păcat să distrugi acest dar al naturii, am zis evavlios,
fără să-mi ridic privirea de la smocul de iarbă. Și el tânjește
ca și omul după lumină și iubire.” Voința de-a trăi spunea,
parcă, Schӧpenhauer este esența vieții, forța și puterea ei.
Succesul și insuccesul în viață provoacă lumina și întunericul
care, obișnuit, te învăluie zilnic: „Înainte de a intra în navă
m-am întors și am privit sfidător lumea înconjurătoare.
Nu știu de ce, chiar în ultima clipă începusem s-o urăsc.
Aruncam vina insuccesului meu în dragoste pe lumea
acestui pământ.” Gândul interior, obsesia, este un obstacol,
în timp ce gândul exterior este o binefacere: „Se vedea că

tensiunea interioară a lui creștea, ceva îl chinuia, îl consuma
sufletește” (pag. 28). Gândul este singurul lucru greu care
nu depinde de gravitație. Gândul este în noi, dar și deasupra
noastră. „Cu toată imponderabilitatea mi s-a dus sângele în
cap. Inima îmi bătea cu putere pentru că în cosmos nu ești
scutit de sentimente și emoții” (pag.31). Nu, nu numai din
cauza apelor Pământului i se mai spune și Planeta albastră!
„Pământul arăta ca o lună plină, dar de culoare albastră”
(pag. 32). Activitatea, resposabilitatea, datoria i-a unit pe cei
doi în Cosmos, Paul și Jan. Citind rând cu rând îți dai seama
că încă mai ești tânăr dacă poți tine pasul cu
eroul principal, Jan, că mai poți să-ți dirijezi
pozitiv imaginația între real și science fiction.
O carte de antrenament pentru traiul de zi
cu zi în prezent și viitor…Paul, un personaj
negativ ca și fratele său, amândoi, nerealizați
în viață. Cititorul este alături de Jan și parcă
ar vrea să-i spună, că, un om odată înrăit,
nu va mai fi bun, niciodată; și, invers, un om
bun dintotdeauna, nu se va înrăi niciodată. …
Logica, se pare, salvează omenirea. „…trăiau
într-o armonie perfectă pentru că fiecare
gândea și acționa după o logică ideală
pentru ei, care era respectată necondiționat
de fiecare.” Cartea ne întărește un crez mai
vechi, anume, că, anii optzeci au ca specific
informatica pe programe foarte bine întocmite care pot
acționa-rezolva problematici extreme de diverse, părând a
fi o lume a programatorilor.
Astăzi vorbim sau constatăm că această lume este total
contaminată de comunicare, vrută și nevrută, că informația
lucrează în același timp, și mod, și pentru adevărat-1- și
pentru fals -0- trezind la orice nivel destulă neliniște. Numai
că omul trăiește cu un gram de speranță permanent opus
realității cât de neagră o fi ea. Și iată, într-un moment
dificil, pe Marte, Jan își stropește camaradul marțian cu
câțiva stropi de apă din rezerva proprie și îi spune că-l
botează!...răspunsul, venind promt de la inteligentul și
logicul „Alita”-marțian: - „Acum nu mai mor?” (pag. 89) de
unde înțelegem că, mai ales, moartea este marele necaz
al lumii vii! Și urmează o concluzie destul de sugestivă și
pentru pământeni, după exemplul celor de pe Marte…
„Au trăit aici de multă vreme în grupuri mari. Cunoșteau
multe. Aveau nave cu care plecau și pe alte planete, dar
s-au întâmplat neânțelegeri și s-au războit între marile
grupuri ce vorbeau limbi diferite. Așa s-au distrus unii pe
alții, până la urmă, când au folosit cele mai puternice forțe
pe care le stăpâneau” (pag. 89). Ura politică este cea mai
nesimțită tară a lumii democrate, când aceasta se conduce
după sloganul « corect politic »! … Ar fi cumva o soluție ca
omenirea să vorbească aceeași limbă? Desigur, nu, o spune
chiar și autorul, soluția este să se vorbească -comuniceîntr-o limbă comună, universală și una singură cu elemente
din limbile specifice diferitelor regiuni…Normal, știm și noi,
în anii de început ai secolului XX, chiar mai devreme, se
vorbea de a doua limbă pentru fiecare, comună, Esperanto!
…Antigravitațional, antimagnetic par două noțiuni demne
de taina cheii lui Osiris din mileniul doi (î.Ch.) din Egiptul
antic… „…insistam mai ales pentru descifrarea marelui
secret al scutului antigravitațional. Ar fi fost o descoperire
senzațională!”
(Continuare în pag. 15)
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„ART IN/SANE: EXPRESIA PLASTICĂ ÎN PSIHOTATOLOGIE”

F

oaierul teatrului Anton Pann a găzduit în perioada
01/08-30/08 expoziția de artă plastică numită „Art
in/sane: Expresia plastică în psihopatologie”. Această
expoziție unește două domenii aparent distincte dar care au
ca numitor comun omul și multiplele căutări ale acestuia.
Arta plastică se regăsește în cadrul Psihiatriei ca metodă
de comunicare și tratament menită să reabiliteze valențele
afectate ale omului suferind. Lumea interioară este
subiectul perpetuum al artei iar incursiunea în spirit aduce

la lumina adevăruri de necontestat. Întrebările deschise:
ce suntem, de unde venim, cum arată lumea de dincolo
provoacă și ispitesc cu atât mai mult în sufletul izolat de
boală interogația frământă și devine suverană. Expoziția
este subiect al proiectului conceput de coordonatorul
său dr. Valentin -Veron Toma, cercetător științific principal
gr ll, în cadrul Institutului de Antropologie „Francisc I.
Rainer” al Academiei Române. Scopul proiectului este să
repună în drepturi persoanele diagnosticate cu tulburări
psihice ale căror realizări
artistice sunt demne de
apreciere, putând da naștere expozițiilor tematice
și chiar să fie găzduite în
muzee de artă modernă,
de asemenea pot conduce
la dezbateri academice
privind rolul și actualitatea
artei în tratamentele psihiatrice cât și mărirea
patrimomiului cultural cu
noi tendințe artistice. Expoziția a poposit în Râmnicu
Vâlcea și cu implicarea

Dnei. Ruxandra Sararu, jurnalist, membru de conducere
în Consiliul de Administrație al Radio Difuziunii Române.
Expoziția reunește lucrări din colecțiile Spitalului de
Psihatrie „Etimie Diamandescu’’-Bălăceanca, a Spitalului de
Pshiatrie Voila-Câmpina, dar și din colecții de autor precum
Carmen Nedelcu, unde regăsim în sinceritatea gestului
artistic, dorința de meditație, relaxare, tăcere, dar și multă
teamă.

Ov. C. DINICĂ

CONTROVERSE DUPĂ 50 DE ANI DE LA PRIMA ASELENIZARE
Gheorghe PANTELIMON

S

istemul solar este alcătuit din Soare, planete, sateliți, comete și meteoriți. Planetele
au forță de atracție proprie, iar în jurul lor gravitează corpuri cerești mai mici, care
sunt sateliții. Ei se rotesc în jurul propriilor axe, dar și în jurul planetelor. Singurul satelit
natural al Pământului este Luna (Selena). S-a format acum 4,5 miliarde de ani și are o
suprafață de 14 ori mai mica decât a Pământului.Are un diametru de 3475 km și se află la o
distanță de 384.000 de km de Terra. Se rotește în jurul axei proprii și în jurul Pământului în
27 de zile (27 zile, 7 ore și 43 minute). Deoarece în timpul deplasării în jurul Pământului se
învârtește o singură data în jurul axei sale, Luna își arată spre Pământ mereu aceeași față.
Gravitația este mult mai mica decât pe Terra, pentru că are o masă mai redusă. Luna nu are
atmosferă și de aceea a fost lovită de nenumărați asteroizi și meteoriți salvând de mai multe
ori planeta noastră de la coliziuni fatale.
Relieful este accidentat, cu numeroase cratere, de diferite mărimi (unul de pe suprafața
nevăzută purtând numele ilustrului savant român, Spiru Haret), adâncimi profunde, care
deși sunt numite mări (Liniștii, Ploilor, Seninătății) sunt lipsite de apă, stânci și bolovănișuri.
Vârfurile munților ating înălțimi cuprinse între 2000 și 5000
metri. Pe partea invizibilă a Lunii se găsesc munți și mai înalți.
Suprafața Lunii este acoperită cu un strat de praf de câțiva
metri grosime.
În 2009, NASA a confirmat că după ce a forat în terenul lunar
a descoperit apă înghețată. De asemenea, în 2018, pe partea
nevăzută a satelitului s-a descoperit o mare concentrație de
fier, într-o zonă de la Polul Sud, numită Bazinul Aitken.
Din cauza lipsei atmosferei, pe suprafața Lunii nu se aude
nici un sunet și nu bate vântul.Temperaturile ating 127 de grade
Celsius pe perioada zilei și coboară la -173 de grade Celsius
în timpul nopții, ceea ce a permis conservarea urmelor care
au fost fotografiate de misiunile spațiale finanțate de diferite
state. Explorarea Lunii este o veritabilă epopee, are o istorie
palpitantă și s-a realizat în contextul unei rivalități puternice
între cele două mari puteri mondiale, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică.
U.R.S.S. obținuse două victorii imense în cursa spațială: la 4 octombrie 1957, lansase în
spațiu primul satelit artificial, Sputnik 1, iar pe 12 aprilie1961, Iuri Gagarin, devenise primul
om care a ajuns în spațiul cosmic, cu nava ”Vostok”.
La o săptămână după reușita lui Gagarin, președintele Kennedy i-a cerut vicepreședintelui
Lyndon Johnson să studieze programul spațial american, pentru a identifica zonele în care
NASA putea depăși Uniunea Sovietică. Johnson i-a recomandat lui Kennedy să încerce
cucerirea, în premieră, a Lunii. Așa s-a născut programul Apollo care a rămas până astăzi
cea mai mare mobilizare de resurse pe timp de pace din istoria omenirii. Costurile au fost
extraordinare, de-a lungul întregului program, SUA investind 24 de miliarde de dolari.
În 1962 John Glenn a fost primul american care orbitează Terra, iar în perioada 19641966 s-au realizat, în cadrul programului Gemini nouă zboruri cu oameni la bord. Au fost
și sacrificii: în 1967, trei astronauți care formau echipajul Apollo 1, au ars în capsulă. Pe
16 iulie 1969, o rachetă Saturn V, cu primii oameni care urmau să ajungă pe Lună s-a
ridicat de la sol, de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral Florida. Echipajul era

format din Neil Armstrong (comandant), Edwin Buzz Aldrin (pilotul modulului lunar Eagle)
și Michael Collins (pilotul modulului de serviciu). Pe 20 iulie, 1969, ora 20:18GMT naveta
a aselenizat în zona denumită “Marea Liniștii”, iar la ora 2:56, Neil Armstrong a devenit
primul om care a pășit pe Lună. În acel moment istoric, urmărit de 500 de milioane de
oameni, din lumea întreagă, a rostit cuvintele memorabile: “Un pas mic pentru un om, un
salt uriaș pentru omenire”. După această călătorie epocală, Neil Armstrong, eroul american,
a devenit un simbol pentru întreaga planetă. În două ore, 36 de minute și 21 de secunde,
cei doi astronauți, Armstrong și Aldrin (Michael Collins rămăsese pe Columbia, zburând pe
orbita Lunii) au lăsat un drapel american și o placă de oțel cu un mesaj de pace semnat
de președintele Richard Nixon. De asemenea, astronauții au strâns 22 de kilograme de roci
pe care le-au adus pe Pământ. Misiunea Apollo 11 a durat 195 de ore, 18 minute și 35 de
secunde, adică 8 zile, între 16 și 24 iulie 1969. Zborul final al programului Apollo 11 a avut
loc în anul 1972 (Apollo 17).
De câteva decenii circulă zvonul că americanii nu au pus niciodată piciorul pe Lună, că a
fost o înscenare gigantică, o mare farsă, demnă de Hollywood, menită să apere supremația
SUA în Cosmos, pusă la grea încercare de sovietici. Astfel au apărut mai multe întrebări care
nu au primit răspuns, sau argumentele nu sunt concludente.
Detalii despre misiunea Apollo11, sunt prezentate de Jacob
Van Eriksson în cartea Secolul XX. 20 de mistere esențiale,
volumul X – “Adevăruri nespuse despre călătoriile spațiale
și legăturile cu alte lumi, 2018”. Dintre cele mai importante
mistere legate de expediția americană Apollo11 vom prezenta
câteva. Un argument, poate cel mai important al celor care
contestă chiar realizarea misiunii este legat de lipsa stelelor
din imaginile oferite de NASA, unde spațiul apare în fotografiile
oficiale cu un fundal negru imens.
Oficialii NASA au explicat că lumina solară extrem de puternică de pe suprafața selenară poate să obtureze imaginea stelelor. Cum ar putea fi posibil în condițiile în care Luna nu are atmosferă care să obtureze vizibilitatea aștrilor? Totodată nici un
aparat de fotografiat nu ar fi rezistat căldurii solare și radiațiilor
puternice care lovesc suprafața Lunii. Dacă luminozitatea solară a fost atât de puternică de
ce umbrele astronauților au forme, lungimi și direcții diferite? Cum se explică faptul că
deși era acoperit de umbră, pe modulul selenar se văd însemnele oficiale ale SUA? Una
din imaginile care prezentau aselenizarea prezintă o rocă pe care apare litera ”C”, ca și cum
ar fi făcut parte dintr-un decor prestabilit, asemenea marcaje fiind comune în studiourile
de la Hollywood. O imagine din filmul realizat la fața locului de astronauții americani arată
steagul SUA fluturând în momentul arborării lui pe suprafața Lunii. În condițiile în care Luna
nu are atmosferă, nu bate vântul, trebuia ca steagul să stea nemișcat pe suport. Oamenii
de știință au motivat că mișcarea drapelului ar fi fost impulsionată de astronauți. Sunt și alte
motive care alimenteză și întrețin suspiciunile: lipsa, în 1969, a unei tehnologii capabile să
asigure o călătorie pe Lună pentru un echipaj uman, absența dovezilor concrete, fragilitatea
modulului din imagini, lipsa din discuții a centurii Van Allen și a radiațiilor ei ucigătoare,
dispariția misterioasă a unor implicați în Proiectul Apollo 11, precum și a unor informații
originale, refuzul NASA de a oferi imagini ale primului loc în care a aselenizat un echipaj
uman ș.a. sunt motive în plus care întrețin suspiciunile. (Continuare în pag. 16)
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PATRIARHUL NICODIM MUNTEANU (1864-1948), IERARH DE SEAMĂ
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Constantin MĂNESCU-HUREZI

F

iecare neam, fiecare țară de sub soare are câte o
pleiadă de valori spirituale, de figuri care au marcat,
prin viața și faptele lor, atât epoca în care au trăit, cât și
generațiile următoare.Dintre fiii aleși ai poporului român,
născut și format în același timp creștin, unii au ajuns să
conducă destinele și sufletele celor din rândul cărora s-au
ridicat, în vremuri bune, dar și în momente tulburi, când corabia mântuirii, Biserica lui Hristos, a trebuit să înfrunte vre-muri
portivnice, supraviețuind tocmai datorită iscusinței cârmacilor ei. Unul dintre aceștia a fost Patriarhul Nicodim Munteanu, pe care marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales, la
30 iunie 1939, în scaunul de arhiepiscop al Bucureștilor,
mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Întrucât de la acest moment de mare importanță
din istoria Bisericii noastre strămoșești s-au împlinit anul
acesta 80 de ani, Sfântul Sinod și-a îndreptat atenția asupra
vieții și activității sale, în contextul prețuirii valorilor perene
ale satului românesc, în cadrul căruia s-au născut și au fost
educate marile personalități ale neamului nostru. Misiunea
celui de-al doilea patriarh al României a fost una deosebit
de grea. După perioada arhipăstoririi Patriarhului Miron
Cristea (1925-1938), au avut lor o serie de evenimente
naționale și internaționale, marcate de declanșarea, la
1 septembrie 1939, a celui de-al Doilea Război Mondial,
prin atacul Germaniei împotriva Poloniei. Pe plan național,
România cunoștea deja dictatura regelui Carol al II-lea,
începută la 8 iunie 1930 și continuată de regimul autoritar
al mareșarului Ion Antonescu, care devine, la 14 septembrie
1940, conducător al ,,Statului național-legionar”. După 23
august 1944, moment ce marchează includerea României
în sfera de influență sovietică și instalarea la putere a
comuniștilor, devenită oficială la 6 martie 1945, libertatea
religioasă garantată în țara noastră prin articolul 22 din
Constituția votată la 26-27 martie 1923 avea să fie încălcată
și îngrădită, cei mai mulți dintre ierarhi, clerici și credincioși
fiind adesea forțați să slujească intereselor politice de
moment în detrimentul Bisericii și al societății civile.
Cel care a trebuit să țină cumpăna dreptății în toiul acesor
provocări și greutăți a fost Patriarhul Nicodim Munteanu,
care a căutat să rămână alături de păstoriții săi și să le ofere
hrana duhovnicească prin tipărirea Sfintei Scripturi și a altor
cărți teologice, în ciuda restricțiilor și piedicilor de tot felul.
Născut la 6 decembrie 1864 în satul Pipirig de lângă Târgu
Neamț, dintr-o familie de țărani credincioși, viitorul Patriarh
va primi numele de botez Nicolae. După ce a urmat școala
din satul său natal, a urmat, între anii 1882 și 1890, cursurile
Seminarului ,,Veniamin Costachi” din Iași, după care a ajuns
ucenicul Mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei (18751902). Acesta îl timite la Academia Duhovnicească ,,Petru
Movilă ” din Kiev, unde a studiat cinci ani obținând titlul de
licenția în teologie. Intră de tânăr în monahism la Mănăstirea
Neamț, unde se călugărește, în 1893, schimbându-și numele
din Nicolae în Nicodim. La 6 august același an a fost hirotonit
diacon. S-a întors la Kiev și în cursul ultimului an de studii,
a vizitat multe din orașele mari ale Rusiei și și-a perfecționat
cunoașterea limbii ruse. Revenit la Iași, la 1 ianuarie 1896 a
fost hirotonit ieromonah (preot monah) și după aceasta, în
anul 1900, a fost cinstit cu rangul de arhimandrit mitrofor.
Datorită pregătirii sale deosebite, a împlit, rând pe rând,
diferite slujiri; preot la Catedrala mitropolitană din Iași,
vicar administrativ al Episcopiei Dunării de Jos și director
al Seminarului ,, Sfântul Andrei ” din Galați. În anul 1909,
noul său protector, Pimen Georgescu, care între anii
1902-1909 a condus Episcopia Dunării de Jos, este numit
Mitropolit al Moldovei și, când acesta vine la Iași, îl aduce
cu sine și pe Nicodim Munteanu, pe care îl numește vicar
al Mitropoliei Moldovei, hirotonindu-l întru arhiereu, cu
titlul de Băcăuanul .Trei ani mai târziu, la 18 februarie 1912,
este ales Episcop de Huși. Aici a păstorit aproape 12 ani,
într-o perioadă dramatică din istoia noastră, când România
intrase în războiul pentru întregirea neamului.
În această perioadă, Patriarhul Nicodim a fost ierarhul
desemnat să participe la Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe
Ruse de la Moscova, din septembrie 1917, când s-a hotărât
reînființarea Patriarhiei Ortodoxe Ruse. După unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), a fost numit locțiitor
de Arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului ( 1918-1919), res-

pectiv locțiitor de Mitropolit al Basarabiei (1936-1937). Dar
în decembrie 1923 și-a înaintat demisia din scaunul de Episcop al Hușilor, retrăgându-se la Mănăstirea Neamț. Ca stareț
la Neamț (1924-1935), s-a îngrijit de bunăstarea mănăstirii,
dar, în același timp, a întreprins o bogată activitate cărturărească prin traduceri și scrieri teologice. Acolo va
întemeia un seminar monahal, „o școală pentru frații din
mănăstire” (1928-1937) și un seminar de muzică bisericească. O astfel de activitate, deși fiind vârstnic, la readus în atenția celor din vremea sa, astfel că, după moartea
Mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei, petrecută
la 12 noiembrie 1934, Congresul Național
Bisericesc l-a ales Mitropolit al Moldovei și
Sucevei, fiind învestit la 30 ianuarie 1935
și înscăunat la 4 februarie în același an. Va
păstori la Iași timp de patru ani, reușind
să ridice Palatul Mitropolitan de la Mănăstirea Neamț, precum și actuala clădire a Seminarului Teologic de lângă mănăstire. Totodată, a
refăcut tipografia de la Mănăstirea Neamț, unde
au fost tipărite numeroase cărți bisericești.
După trecerea la cele veșnice a Patriarhului
Miron Cristea, petrecută la 6 martie 1939,
Colegiul Electoral Bisericesc îl va alege pe
Nicodim Munteanu Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, fiind înscăunat la 5 iulie 1939. Cu așezata-i
înțelepciune, cu patriotism și cu credință în Dumnezeu, a
cârmuit Biserica străbună cu mult tact, deși țara trecea prin
prefaceri nemaîntânite.Pe parcursul păstoririi sale, Patriarhul
Nicodim Munteanu a fost preocupat de starea clerului de
mir, de viața mănăstirească, de învățământul teologic, de
legăturile sale cu Bisericile Ortodoxe surori. În ultimii ani de
păstorire, el a luat legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă, însă
cu rezerve, datorită influenței comuniste existente în ambele
țări și revendicărilor solicitate de ruși după al Doilea Război
Mondial . Astfel, în februarie 1945, o delegație a Bisericii
noastre, în frunte cu episcopul Iosif Gafton- de atunci al
Argeșului- a participat la alegerea și înscăunarea Patriarhului
Alexei al Moscovei și a toată Rusia, patriarhul Nicodim
neparticipând la această ceremonie. Între 23 octombrie și
5 noiembrie 1946, o delegație a Bisericii noastre, în frunte
cu patriarhul Nicodim a făcut o vizită în Uniunea Sovietică.
La rândul său, Patriarhul Alexei, în fruntea unei delegații de
ierarhi și preoți ruși a vizitat România (câteva centre eparhiale și mănăstiri), între 29 mai și 11 iunie 1947. Prin întreaga
sa activitate, pastoral- misionară și culturală, Patriarhul
Nicodim va fi personalitatea cea mai de seamă a epocii sale,
fiind ales doctor honoris causa al Facultății de Teologie din
Cernăuți și membru de onoare al Academiei Române.
Cu aceste îndeletniciri, Patriarhul Nicodim nicicum și
nicicând n-a dat uitării pasiunea sa deosebită, scrisul, lăsând
în urmă o bogată operă literară, alcătuită din traduceri și
texte originale. După ce a tipărit la Neamț-împreună cu
profesorul I.D.Ștefănescu- Biblia ilustrată, prima lucrare de
acest gen la noi, apărută în 1936, s-a preocupat să ducă
la bun sfârșit traducerea românească a Sfintei Scripturi,
începută la Huși, continuată și perfecționată la Neamț.
În anul 1936, dimpreună cu preoții profesori de teolgie
Grigore Pișculescu (Gala Galaction) și Vasile Radu, a tradus
și a imprimat la București întreaga Biblie în limba română,
care era o nouă ,,ediție de probă” a Sfântului nostru Sinod.
Ca Patriarh, în anul 1944, Vlădica Nicodim a dat la lumină
ediția a II-a a Bibliei românești, ,,Biblia 1944”, în care 51 din
cărțile ei erau traduse de el însuși (24 din Vechiul Testament,
iar Noul Testament în întregime), celelalte fiind traduse
de proții Grigore Pișculescu și Vasile Radu. Textul Bibliei
sinodale din 1936 va sta la baza edițiilor din 1968, 1975 și
1982. În 1913 a publicat Mica Biblie, în colaborare cu Arhim.
Iuliu Scriban și Pr. Pavel Savin. De asemenea, a tipărit Noul
Testament în cinci ediții (Neamț,1924, 1926,1931 și 1937,
și București 1941), dar și Psaltirea în trei ediții (Chișinău,
1927, București, 1931 și 1943), plus una la Cluj, în 1943,
toate fiind traduse de el. În Noul Testament tipărit la Cluj
de episcopul Nicolae Colan (+1967), acesta preciza că la
versiunea sa ,, mult folositoare i-a fost mai ales luminoasa
tălmacire a Prea Fericitului Patriarh Nicodim”.
În afară de Sfânta Scriptură, Patriarhul Nicodim a alcătuit
lucrări originale, de lămuriri teologice și sfaturi duhovnicești,
fapt care a condus la apelativul ,,cărturar” care i s-a acordat

și încă i se mai acordă. Cunoscând limba rusă din perioada
studiilor la Kiev, a tradus sau prelucrat din rusește peste
o sută de lucrări teologice, cărți de predici sau cărți de
zidire sufletească pentru credincioși . Amintim numai
câteva din ele, cu indicarea anului de apariție al ultimei
ediții : 75 de predici catehetice pentru popor (1932), după
preotul Constantin Stratilatov, Cuvântări apologetice după
arhiepiscopul Sergiu de Vladimir (1932), 58 de cuvântări la
Postul Mare (1932),Predici la sărbătorile împărătești (1933),
Cuvântări la sărbătorile Maicii Domnului și Duminici (1933),
Predici despre căderea lui Adam, păcat, moarte și înviere
(1939), toate după arhiepiscopul Inocențiu
al Odesei, Paisie ,starețul Mănăstirii Neamțu,
tradusă după protoiereul Sergie Cetfericov
(ediția a III-a, 1943), apoi lucrările teologului
A.P. Lopuhin: Ortodoxia și creștinismul apusean
(ed.III, 1943, prelucrare ) și Istoria Biblică (
4 volume, 1944-1947), lucrările preotului
Grigorie Petrov: Viața de seminar (ed.II,1943),
Un păstor model (ed.III,1939) și Pe urmele lui
Hristos (ed.III, 1943).
A tradus, tot din rusește, câteva din
operele teologului englez F.V.Farrar, arhidiacon
și canonic al catedralei din Westminster și
Capelan ordinar al Reginei Marii Britanii:
Primele zile ale creștinismului (3 vol.1938), Viața lui Iisus
Hirstos (2vol.1944-1945), Viața și operele Sfântului Apostol
Pavel (3 vol. 1941-1943), Viața și operele Sfinților Părinți și
Învățători ai Bisericii (3 vol. 1932-1935). Zeci de alte broșuri
cu conținut moralizator-unele în mai multe ediții- au fost
prelucrate sau traduse după preotul Grigorie Petrov, după
marele scriitor Lev Tolstoi și alții.Majoritatea lor au apărut
în tipografia nou-înființată la Mănăstirea Neamț, și anume
în colecția ,,Semințe evanghelice pentru ogorul Domnului
‘‘, care formează aproape o enciclopedie teologică, având
35 de volume.Pentru realizarea acestor traduceri, lucra de
dimineața până seara, rareori întrerupând această muncă
istovitoare, atunci când primea în biroul său oaspeți de la
Iași, București sau din alte locuri .
Bolnav și bătrân, amenințat în permanență cu retragerea
din scaun și cu pensionarea din cauza rolului jucat în timpul
războiului antisovietic, Patriarhul Nicodim Munteanu a
reușit cu precarele-i puteri să se opună transformării Bisericii
Ortodoxe Române într-un instrument în mâna regimului
communist. Acuzat că ar fi pactizat cu regimul legionar și
apoi cu cel al mareșalului Antonescu , el a încercat să nu
intre în polemică cu noile structure comuniste, sau cu noua
orientare ce urmărea o nefirească apropiere de Biserica
Ortodoxă Rusă, ,,sora cea mare din Răsărit ”.
Începând din anul 1948, regimul comunist a trecut la
exercitarea unui control riguros asupra Bisericii în toate
structurile ei. Persoanele din proximitatea patriarhului erau
șicanate și chiar îndepărtate din funcții de către autoritățile
polițienești.S-a afirmat în istoria eclesiastică de la noi că,
încă din vara anului 1947,Patriarhul Nicodim a fost obligat
să se retragă la Mănăstirea Neamț, sub ,,supraveghere
permanentă”. Părintele Profesor Ioan Dură validează
această versiune și invocă relatări din epocă apărute în
presa catolică din Occident, care sesizau că, după vizita
Patriarhului rus Alexei din mai- iunie 1947, Patriarhul
Nicodim s-a retras în vechea sa mănăstire de la Neamț
și el nu revenise încă la sfârșitul lui noiembrie. Motivul
de sănătate invocate pentru această lungă absență nu ar
fi fost decât un mijloc de a disimula în public dezacordul
grav existent între el și guvern, mai ales că acesta a trecut
complet sub controlul Partidului Comunist (noiembrie
1947). La puțin timp după împlinirea vârstei de 83 de ani,
Patriarhul Nicodim Munteanu își dădea obștescul sfârșit, la
27 februarie 1948, fiind înmormântat în ziua de 4 martie
1948 în Catedrala Patriarhală din București, alături de
înaintașul său în scaun .
Patriarhul Nicodim Munteanu a fost un om adânc
legat de istoria poporului său, cu conștiința importanței și
misiunii Bisericii în viața poporului român. Prin traducerea
Sfintei Scripturi, prin traducerea și prelucrarea atâtor
predici, lucrări de teologie și broșuri moralizatoare, ca și
prin pastoralele și cuvântările originale, Patriarhul Nicodim
și-a înscris numele printre cei mai de seamă reprezentați ai
teologiei ortodoxe române.
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DUMITRU BĂLAȘA EROU AL LUPTEI ANTICOMUNISTE

L

uni, 31 iulie, Arhiepiscopia Râmnicului a găzduit
Memorialul Preot Dumitru Bălașa, „Patriarhul de
Drăgășani”, manifestare în cadrul căreia a avut loc o slujbă
de pomenire în Biserica Bolniță după care în Sala Iosif
Episcopul  a așezământului Sfântul Ierarh Calinic, a avut loc
Memorialul Preot Dumitru Bălașa „Patriarhul de Drăgășani”.
Biserica și sala în care a s-a desfășurat memorialul su fost
neîncăpătoare datorită afluenței de participanți: foști și
actuali simpatizanți ai preotului drăgășenean, intelectuali de
marcă din Vâlcea și din alte părți, dar și din străinătate: Nabila
Cuza-Bechara, Siria, autoarea Dicționarului român-aramaic…
Au fost invitați la prezidiu prof. univ. dr. Ştefan Resceanu
de la Craiova, scriitorul Tudor Nedelcea, de la Craiova,
Generalul Mircia Chelaru, care a și moderat întâlnirea, pr.
dr. Nicolae Moga șeful Cancelariei Arhiepiscopiei care a citit
Cuvântul de Binecuvântare al ÎPS Dr. Varsanufie, Ion Mocioiscriitor, Tg Jiu; Adrian Pop-promotoriul Școlii Zalmoxiene
de la Craiova, Geo Stroe, cu câteva cărți în față urmând să
le prezinte, Mihai Vinereanu…celebru lingvist român care
susține întâietatea limbii române în lume…
Nicolae Moga: „În contextul Anului comemorativ
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului în Patriarhia Română, personalitatea
Părintelui Dumitru Bălașa nu poate fi trecută cu vederea,
Părintele Dumitru fiind unul dintre preoții cei mai activi
în plan misionar și cultural din Vâlcea, ca mărturisitor al
Adevărului, în acea grea perioadă pentru Biserica noastră.
Părintele Dumitru Bălașa, preot jertfelnic și patriot, a
fost un apreciat folclorist și istoric, care și-a dedicat întreaga viață cercetării cu o răbdare impresionantă a etnogenezei poporului român și a strămoșilor noștri daci. A activat în cadrul Asociaţiei Slaviştilor din România, a fost secretar al Institutului de Istorie Naţională, filiala Oltenia; a activat de asemenea ca redactor la revistele Foi literare, Celula,
Oltenia şi Mitropolia Banatului. A publicat sute de studii, articole și numeroase cărți. A străbătut o serie de sate oltenești
ca să cerceteze mentalitatea și obiceiurile locale. A crescut
numeroși ucenici, preoți, istorici și cercetători care-l cinstesc
așa cum se cuvine și care-i continuă munca sa de cercetare.
Înainte de a fi cercetător, istoric și folclorist, Părintele
Dumitru Bălașa a fost preot și lucrul acesta a fost prioritar
în viața sfinției sale. El este un exemplu strălucit de preot
misionar ce trebuie urmat astăzi de către orice preot de
parohie. A împletit în chip admirabil activitatea cărturărească cu cea misionar-pastorală, neuitând nicio clipă
că este slujitor al lui Dumnezeu și al semenilor săi. Și-a
jertfit întreaga sa viața pentru semenii săi, punându-și
viața pe deplin în mâna lui Dumnezeu. În timpul celui deal Doilea Război Mondial, Părintele Dumitru Bălașa a fost
la solicitarea sa trimis pe front ca preot militar. Noul regim
politic, instaurat în țara noastră după încheierea Războiului,
i-a adus părintelui Bălașa multă suferință, fiind închis de
către regimul comunist timp de cinci ani, între 1959 și 1964,
la Aiud, Jilava și Pitești, acuzat de activitate legionară.
„La Aiud, povestește Părintele Dumitru Bălașa, am ajuns
în 1961 toamna. La început ne-au băgat la un salon, la
grămadă. Dormeam pe jos, ca animalele, fără pat, fără nimic.
La urmă ne-au repartizat la celule, unde eram în patru paturi,
aşa, puse unul peste altul. Şi noi ne organizaserăm acolo,
ţineam conferinţe, în cadrul celulelor, în saloane. Apoi pe noi
ne-au izolat. Pe mine, pe părintele Dumitru Stăniloae – am stat
cu el, dar am stat puţin- , Valeriu Anania. Dar ne-au ţinut puţin
şi ne-au despărţit că au zis: „Ăştia sunt capii!”, că noi vorbeam, mai ţineam câte o conferinţă, povesteam şi ne turnau, tot dintre noi. Ascultau însă şi ei la uşă acolo, aveau aparate… La urmă m-au izolat. M-au băgat într-o cameră de unul
singur. Aveam alături acolo unul care înnebunise din bătaie”.
Predica lui, chiar și după eliberarea din închisoare, a
continuat să fie plină de substanță, în ea descoperindu-se
iubirea Părintelui: Biserica și neamul său. De aceea, până la
Revoluția din anul 1989 a continuat să fie supravegheat și, nu
de puține ori, atenționat de către Securitate, confiscându-ise biblioteca personală în anul 1983.
De exemplul Părintelui Bălașa avem cu toții mare nevoie astăzi, pentru că puțini sunt preoții care mai știu să împletească atât de echilibrat cercetarea cu slujirea și activitatea
misionar-pastorală, așa cum a făcut-o sfinția sa, fiind unul
dintre cele mai luminoase chipuri de preoți mărturisitori din
Vâlcea, în perioada ateismului roșu. Astfel Părintele Bălașa

este și trebuie să fie astăzi un model autentic de viață, de
trăire în Hristos, pentru Biserică și neamul Său.
Binecuvântăm cu părintească dragoste pe toții
participanții la această a XIII-a ediție a memorialului Pr.
Dumitru Bălașa, rugându-l pe Bunul Dumnezeu să ne
întărească pe toți în mărturisirea Adevărului, așa cum Pr.
Dumitru Bălașa a făcut-o!” (ÎPS Dr. Varsanufie, „Cuvânt
de binecuvântare intitulat Părintele Dumitru
Bălașa - mărturisitor al Mântuitorului Hristos în
perioada ateismului roșu”).
Mircia Chelariu: - Am onoarea și sarcina
deosebită să mediez între cei care au
comunicări, și care sunt aici la prezidiu, și cei
din sală, la fel de pregătiți în personalitatea
lui Dumitru Bălașa… Să trăiești Tudore (în sală
tocmai a intrat Tudor Nedelcea n.n). Da, iată,
dânsul (T. Nedelcea n.n) este și vicepreședintele
Ligii Culturale a românilor de pretutindeni…
Vă propun în numele spiritualității românești
ca pe lângă numele de Patriarh de Drăgășani,
Dumitru Bălașa să fie numit marele fondator
al conceptului de monoteism…Încă de la
Congresul al II-lea de dacologie Dumitru Bălașa
spunea că noi nu avem mai mulți hristoși, mai
mulți dumnezei…Există un singur Dumnezeu,
celui căruia dacii îi spuneau Unul. Dumnezeu
lucrează prin oameni și se dezvăluie oamenilor
prin aceia care se pun în slujba numelului Lui!
Iluminare instantanee…Acum avem mesajul
gorjenilor de la Tg Mureș…Am zis Mureș? E he
hei, eu sunt cu dvs, dar starea mea de veghe e
neadormită. N-am somn până nu facem pace
în țara asta!...Da, Jiu, Tg Jiu…de sub Columna
minunată a nemuririi așa cum i-am spus noi
inclusiv la Congresul al XIX-lea de spiritualitate
românească, acolo unde nu sunt cinsprezece
clepsidre și jumătate, ci șaisprezece! prin care
timpul se scurge către blânda mamă Geea, a
Pământului, și de unde sufletele nemuritoare
se ridică spre infinitul cosmic…Tg Jiu, iată, să-l
ascultăm pe domnul profesor…
Ion Mocioi: - Dumitru Bălașa era mereu
împreună cu noi la marile manifestări dedicate
lui Constantin Brâncuși. Era prezent mai ales
la manifestările legate de istorie, de folclor…
Insista pe originea noastră dacică, ne amintea
mereu de Hașdeu… Ne amintea mereu că noi
suntem continuatorii unui străvechi popor…
Față de domnia sa noi ne-am simțit ca față
de un părinte al nostru…Și împreună cu alte
organizații de la Tg Jiu am pus bazele Asociației
Zamolxiana! D. Bălașa ne-a învățat cine a fost
Zamolxes, de ce se chema astfel…fiindcă geții
i-ar fi spus Salmos…Ar-geș, So-meș, Mu-reș ar fi
fost niște zei! Noi îi spuneam Bătrânul Bălașa…El
ne-a amintit de astfel de elemente, ne-a obligat
să le luăm în considerare, le-a actualizat făcând
din ele probleme ale prezentului…Avea întâlniri
cu profesorii de istorie, cu diferitele comisii de
cercetare a istoriei noastre vechi…profesorii de
limba română, nu numai, de geografie; un om
activ, ajuns la o vârstă înaintată; un om înțelept.
Se descurca, învăța, pe oricine, la fel din mediul
intelectual cât și cel simplu și pur al satului… La
Hobița invitându-l, cu o zi de sărbătoare despre
Brâncuși m-a impresionat de felul cum a vorbit
cu oamenii, de cum era înregistrat în mintea lui,
marele nostrum Brâncuși…
Mircia Chelaru: - Marele Brâncuși spunea:
„Cu palmele ascult gândurile pe care mi
le transmite piatra”. Iată, cine vorbea cu
Brâncuși, vorbea cu Dumnezeu! Mulți i-au
spus lui Brâncuși „Noul Adam”…Ce minune, ce
putere trăiește în acest popor! După ce l-am
ascultat pe domnul profesor, care ne-a vorbit
despre Brâncuși, acest Patriarh îndumnezeit al
poporului roman, ne gândim la un alt sfânt al
românilor, la Mihai Eminescu, despre care Acad.
Mihai Cimpoi, la Congresul III de Dacologie ne

spunea: „Despre Eminescu nu este suficient să vorbim,
pe Eminescu trebuie să-l faceți cunoscut…” Viețile lui
Eminescu și Brâncuși nu sunt vieți oarecare, ele sunt trecute
din arderea biologică în marele creuzet al spiritualității
superioare, universale!… De aceea trebuie să-i facem
cunoscuți! Am făcut aceste dizertații văzând oameni cărora
vroiam să le dau cuvântul, numai că au plecat!...din sală,
înspre Putere! Așa că pe domnul Vinereanu,
care este încă în sală, îl invit aici, mai aproape și
îi dau cuvântul…în numele trăitorilor îmbăștinați
în America! Cel care a scris despre tainele
limbii române și, mai nou, combate vehement
această mizerabilă abordare…că limba română
este o struțo cămilă; este o limbă infestată cu
toate adunăturile rezultate din zborul păsărilor
migratoare…popoare migratoare. Iată-l pe acest
luptător, slujitor al limbii române, pe altarul
limbii române, care este taina vieții pentru că în
ea vorbim, în ea creștem, în ea ne rugăm, și așa
cum spunea Vianu, „prima şi cea mai de seamă
creaţie culturală a poporului român”!
Mihai Vinereanu: - Am să spun cum l-am
cunoscut pe Dumitru Bălașa la Primul Congres
de Dacologie…La un congres de Dacologie toată
lumea vrea să vorbească. Eu nu am avut șansa
să vorbesc. Părintele este primul care a spus
cu tărie că ne tragem din daci și suntem aici de
când e lumea! M-a impresionat! …Întâmplător
am găsit o gramatică comparată a limbilor
romanice, în limba engleză. Și acolo a am găsit
tot felul de lucruri printre care afirmația unui
american „că românii s-au format la nordul
Dunării”, tot el spunând că „nu este adevărat,
noi știm toți că ei s-au format la sudul Dunării”…
chiar așa. El nu era mânat de interese politice…
așa spunea, fiindcă așa credea! Așa i s-a spus.
Mulți spun despre noi la fel, și noi nu le dăm nici
o replică! La fel despre Brâncuși…Eu îl întrebam
pe același american, „domnule dvs știți cine a
fost Brâncuși? Unde s-a născut?”...Spunea:- „Păi
a fost francez”!...deci un american, care nu avea
interese politice în zona aceasta, pur și simplu
el, ei, așa știuau despre Brâncuși, așa li s-a spus!
Vreau să spun că noi stăm și vorbim aici, dar
spun și accentuez, că trebuie să facem aceste
cercetări, comunicări și dincolo! în străinătate,
în țările care obișnuiesc să facă mult lobby
despre cultura lor…Toți vecinii nostri ne fac
țigani! La un moment dat o americancă mi-a
spus: - „Eu știu că voi nu sunteți țigani, dar de
ce vă spune lumea că sunteți țigani?” Asta este
..Ei știu că am fost daci, că ne-am romanizat, că
ne-am amestecat…cu toate! Așa și pe dincolo,
că avem o limbă cu de toate și din toate și așa
mai departe…Datoria noastră, văd că Academia
nu o face, trebuie să schimbăm fundamental
imaginea țării noastre, istoriei ei și trebuie să ne
căutăm acum opt mii de ani…
Mircia Chelaru: - Foarte interesant cuvântul
acestui intelectual, cu totul deosebit. Vreau să
fac și eu o observație, de ce atât de frecvent
acești țigani în limbajul celor din jurul nostru…O
confuzie planificată…Foarte simplu, roma-rom
înseamnă țigan! Că-i spune „gipsi”, că-i spune
„Zigeune”, totaia… Roma-nia tradus înseamnă
Țara țiganilor (vociferări în spatele sălii n.n)!
Toate națiile păstrează taina limbii noastre! Cum
spun rușii? …Rușii spun rumânschi! Cum spun
nemții?...Rumenische! Cum spun francezii?
Roumain!...Eroarea este la noi acasă, am lăsat
să se arunce cu lături peste noi!...Dar să nu
depășim timpul… Tudor Nedelcea urmează, de
la Craiova, să fim cât se poate de conciși!
Tudor Nedelcea: - Nimic nu este întâmplător
pe lumea aceasta. Iată, cum Dumitru Bălasșa
a reușit să ne adune pe toți în această zi…Cer
scuze că am venit mai târziu… Nimic nu este
întâmplător că generalul Chelaru a fost pus să
conducă acest simpozion despre Dumitru Bălașa!
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Știm cât de important este acum ca toți românii, de
pretutindeni, să fim uniți…Apropo de Tg Mureș, să spunem
că în evenimentele din 1991, de la Tg Mureș a fost implicat
cu bune rezultate și generalul Chelaru…Atunci o televiziune
din Finlanda a venit să facă un interviu cu Buzura și au hotărât
să îl facă la Tg Mureș. Cel care l-a salvat de la moarte pe
Augustin Buzura a fost Generalul Chelaru…pe care strada a
vrut atunci să-l linșeze. Buzura s-a ascuns în Redacția „Vetrei
Românești” și de acolo l-a salvat viitorul general Chelaru…
Mircia Chelaru: - În noaptea respectivă știam că se va rupe
țara, nu puteam să aduc parașutiștii de la Turda sau forțele
special de la Bistrița fiindcă erau din Transilvania și trebuiau
să fie neuter...Și atunci am adus parașutiști din Caracăl, din
forțele speciale ale trupelor noastre; în noaptea respectivă,
la ora 1:00 parașutiștii cădeau din cer ca în filmele pe care
le vedem astăzi, de commando; și dimineață totul era curat
și spălat că nimeni nu știa ce avusese loc cu o zi înainte…
Bărbați și femei, români și unguri se plimbau la braț!...Deci,
se poate face ordine în țara asta din puntul de vedere a două
mari principii: asumarea răspunderii sacrificiului și jertfei și
punerea sub autoritate a derbedeilor…
Tudor Nedelcea: - Tot ce v-am spus despre Buzura și
întâmplările de la Tg Mureș sunt asumate și fac obiectul
unei cărți scrise de mine. Dar noi ne-am adunat aici pentru
părintele Bălașa! Părintele Bălașa face parte din rândul
marilor cărturari ai acestei țări, și el a depus o intensă
activitate de cercetător în cadrul Mitropoliei Oltenia fiind
redactor al revistei Mitropolia „Olteniei” (1967 1974)
și mai apoi Secretar al Institutului de Istorie NaţionalăFiliala Craiova, secretar de redactie la revista “Oltenia”
(Craiova) şi la “Monografia judeţului Dolj” (anul trecut, la
aceeași manifestare, dacă nu ne înșelăm, același cercetător,
de la Craiova, îl numea pe Dumitru Bălașa un Dionisie
Eclesiarhul al vremurilor noastre!... n.n). Alături de alți
mari intelectuali ai țării, Dumitru Bălașa a adus în planul
cunoașterii publice multe date legate de istoria poporului și
limbii române, extreme de curajoase, adevărate, și, iată că
și-a îndeplinit misiunea, și nu a fost oprit de nimeni să o facă
(ca mai toți oamenii mari ai acestei țări care au știut cum,
au avut și cu ce, să-și promoveze propriile valori n.n)….Mai
amintim că Dumitru Bălașa a fost cel mai mare cunoscător
de limba slavonă al țării noastre, și, că, în realitate directorul
Plopșor nu cunoștea limba slavonă… Dumitru Bălașa a fost
un model pentru toți slujitorii Bisericii Ortodoxe Române,
dar și pentru toți mirenii care l-au înconjurat (felicităm pe
dl Tudor Nedelcea – ca de altfel pe toți marii istorici de
la Craiova, ponderați-pentru contribuția sa la reliefarea
personalității reale a lui Dumitru Bălașa n.n).
Mircia Chelaru: - Tot ce este legat de Dacologie, de
continuitatea ființei noastre străbune, poate ați auzit de
Dan Alexa care a scris o carte „Dacomania”, adică suntem
bolnavi de dacism…îmi convine treaba aceasta… din care
am reținut: dac-o pățiți de la noi vi se trage! …Ne întoarcem
către cel care vrea pacea lumii! Făcătorii de pace! Ce
minunăție! Ce glorie, ce fericire! …Ei bine, continuitatea,
„corola de lumini a lumii” așa cum spunea Blaga și pe care
„nu voiesc a o deranja”, dar, „dacă despre asta este vorba…”
Eminescu (22, 47) iată că cei care vor continua lanțul
amintirilor, fiecare za…dacă întoarceți cuvântul za înseamnă
az – azi!... azi cu azi se face zaua de sfârșit a nemuririi …
Domnul Pop cel care se bate cu minunea „piciumanilor”
pentru ca părintele Bălașa să nu fie uitat niciodată și care
prin acțiunea „Sarmisegetuza 2050 – Capitala Mondială a
Păcii” să aducă starea de pace! …vă rugăm!...
Adrian Pop: - Am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni
excepționali…așa a fost cu părintele Bălașa…întâlnire din
care rezultat Școala Zalmoxiană în care am început chiar
de atunci să scriu primele cursuri…La câteva luni de zilei
am fost la Părintele Bălașa și l-am rugat să vină la Școala
Zalmoxiană…Atunci părintele mi-a trimis o grămadă de
manuscrise. Părintele Bălașa vorbește despre Universitatea
Zalmoxiană încă de când colabora la Institut cu Nicolaescu
Plopșor, când, la Breasla, pe Jiu, a găsit mai multe arte facte
din timpul dacilor (ne cerem scuze distinsului vorbitor dar
discursul său captat de aparatul de filmat pe moment ni
se pare greu de redat…deși ne-ar fi interesat localizarea în
timp a contactului domniei sale cu Dumitru Bălașa n.n.)…
Mircia Chelaru: - Cu adevărat suntem țară de obârșie
a lumii. Rugătorii din biserici ne deschid calea, noi trebuie
să intrăm în ea…Cât timp biserica rugătoare își face treaba
în sublime smerenii, dvs toți de aici, noi mirenii adunați
aici, trebuie să fim marea biserică rugătoare. Dragii mei vă
vorbește un meseriaș al armelor, dar foarte bine instruit în
a ști cum se face pacea. Pace nu va exista până nu alegem
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binele de rău. Pănă nu terminăm cu amestecatul ăsta al
impotentului cu cel ce nu este lăsat să facă…Părintele Bălașa
avea să spună, nu răul este de vină! El este! Ci cel care trebuie
să facă binele…Singura condiție ca răul să câștige este ca cel
bun să stea deoparte. …Eu nu mă bag, poate se întâmplă
ceva, Dumnezeu ne deschide calea și ne deschide această
fereastră de o opurtunitate despre care spun eu, dacă nu
știi ce să faci cu ea, rămâi ca aceea care se uită la „poarta
nouă”!...și nu știi ce să faci. Dragii mei suntem în timp și
acum ne îndreptăm către ținătorul de această activitate în
condiția de a fi în continuitate, identitate care permanent
trebuie întreținută, curățată și șlefuită ca bibeloul acela
de pe raft: unde este identitatea noastră? Este prăfuită? …
urmează Geo Stroe!

Geo Stroe: - Mai întâi părintele Bălașa rămâne ca un
om care a învins! Noi toți avem o parte din Bălașa în noi,
Tot ce facem acum este întru Bălașa…Cred, cercetările
s-au cam conturat și s-au desfășurat foarte serios…Acum,
cred eu este să purcedem la o mișcare care trebuie făcută
cu toată abnegația: o mișcare de eliberare națională a
dacilor liberi, pentru că nu se mai poate. Miroase a praf
de pușcă. … Credința noastră arată că suntem nemuritori
de la început. Cine este credincios este nemuritor! Cred
că vremea romantismului a trecut! Este cazul să ieșim la
bătaie pentru că prigoana a început!...prigoana împotriva
noastră; ca națiune și ca spirit. Acum cei mari se bat, iar
cei mici trebuie să fie atenți când se bat elefanții…Să nu se
prăbușească Rusia peste noi, să nu se prăbușească America
peste noi! Sigur, rușii nu se tem de nemți și de americani,
rușii se tem de chinezi! Americanii nu se tem nici de ruși,
nici de germani,…se tem de chinezi! Iar chinezii nu se tem
de nimeni! Vin cu două exemple pentru a demonstra că a
venit prigoana…Mai întâi noi avem process, și penal, pentru
că am scris o carte sub egida Academiei Daco Române
despre Holocaust…această carte valorează douăzeci de
miliarde de dolari pe care noi trebuie să-i plătim pentru o
minciună. Iar ea cartea demonstrează că la noi nu a fost
holocaust. O fi fost în Germania, dar asta este treaba lor…Pe
03 septembrie avem process la Curtea de Apel….Am cerut
demisia președintelui Academiei Române! Pentru faptul că
un istoric tobă de carte refuză, ignoră, blasfemiază, chiar
luptă împotriva dacismului! Promovând latinitatea până
în pânzele albe…Și mi se pare că asta ar fi spus și Dumitru
Bălașa, dacă acum ar fi fost aici….Dacia va renaște prin
dreptate, adevăr, muncă și credință!...

Mircia Chelaru: - Nu sunt pe post de rabin, se poate și
așa, se poate și așa! Acum câteva zile am avut o întâlnire cu
domnul Ioan Aurel Pop tocmai pentru niște afirmații făcute
la Școala de vară de la Vălenii de Munte și, care, despre
Densușianu a spus că a fost un mare savant, dar schimnic;
Tăblițele de la Sinaia sunt falsuri iar despre cel care a
spus că limba dacă este la baza limbilor europene a spus
că este un impostor. …Nu problema de dispută, între noi,
este. Problema este că noi nu negăm latinitatea. Problema
este că latinitatea este numitorul comun și al romanității și
al dacismului. Problema este de continuitate că noi avem
ambele segmente de defunct istoric..Să încercăm întâi să
ne-adunăm cei care pot să facă, cum este cazul acestor
degete, un pumn! Și mai apoi acolo unde nu se poate, nu să
găsim soluții fiindcă soluțiile nu vin de acolo de unde nu se

poate!...Soluțiile se scot din ce trebuie! Prea ne-am obișnuit
să vedem ce se poate! …Se poate și așa, se poate și așa!...
Nu!...a venit momentul alegerii în folosul românismului
și românității…Dacă nu se va întâmpla așa, înseamnă că a
venit, dragi părinții și mireni, ziua să batem la propria ușă
să ne permită să intrăm în casă. Părintele Bălașa nu a fost
doar un sacerdot, nu doar un naționalist patriot, a fost un
om de înalt spirit care a văzut peste timp, în timpul care
vine, iar el a văzut că timpul care vine ne este potrivnic! Iar
răul nu ne ferește pentru că doar ne rugăm și ne ferește de
cel rău, …Nu, nu! În noi este răul…Trebuie să ne curățim ca
atare. Și pentru că ne apropiem de sfârșitul primei părți al
acestei comemorări a omului cu majuscule! Acestui izbuc
de lumină care este Dumitru Bălașa. Îl rog pe părintele
Ștefan să tragă o concluzie și să pună o maramă de lumină,
peste toate acestea câte s-au spus.
Ștefan Resceanu: - Este o mare bucurie astăzi să ne
aflăm împreună, iată, adunați aici pentru a comemora
una din marile personalități ale neamului românesc, ale
bisericii noastre strămoșești; a părintelui Dumitru Bălașa…
cel care l-a slujit pe Dumnezeu cu toată ființa sa de când
era elev, student, tânăr preot, care, așa cum s-a spus și aici,
a ținut să fie alături de ostașul roman pe câmpul de luptă,
îmbărbătându-I! Omul acesta, fiind unul al sacrificiului,
a îndurat chinurile pușcăriilor, revenind la viață cu o forță
extraordinară; așa l-am cunoscut eu în anul 1974, când
a venit la Craiova, la Biblioteca Institutului!...unde a vea
o cămăruță cu un pat și o măsuță, unde studia, mânca și
dormea… Deși o vreme dificilă, împreună cu Firmilian, o
figură remarcabilă a vieții religioase craiovene, au reușit
să facă din revista Mitropolia Olteniei una dintre cele mai
reprezentative ale Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi i-am
înălțat rugi, aici la Arhiepiscopie, ca și lui Teoctist, fostul
nostrum Patriarh, la fel cum i-am înălțat rugi fratelui Dumitru
Panu, o altă personalitate apropiată părintelui Bălașa!...
În continuare au mai luat cuvântul Ioan St Lazăr care a
vorbit despre Dumitru Panu Misăilescu, Gh Deaconu care
a făcut o prezentare a cărții lui Nicole State Burluși: „Badea
Cârțan contemporan-70. M-am născut în satul cu troițe”
precum și Tudor Nedelcea asupra aceleiași cărți; .
Mircea Chelaru: - Numea episcopul de la Bizanț, episcopul
Românovlahiei sau Ungrovlahiei…De ce Ungrovlahiei? În
2013 am participat la Liga Culturală Română să celebrăm
1900 de ani de la dezvelirea monumentului lui Traian… Ați
auzit pe cineva să vorbească despre asta? 1900 de ani de
la dăltuirea în piatră a istoriei „celui mai vrednic popor al
vremurilor de-atunci”. Cuvintele nu sunt ale mele, ci al
directoarei Forumulu Traian din Roma, Lucrezia Ungaro, iar
eu fac o apreciere răutăcioasă și spun: Ce cutumă a creat
Dumnezeu, ce replică a creat aici Dumnezeu ca de istoria
în piatră a neamului dacic să aibă grijă o „ungaro”… Replica
doamnei: - Nu cunoașteșți!...eu sunt din neamul ungrilor,
marele trib al dacilor care a stat o mie două sute de ani unde
vi-i Banatul vostru! Acolo erau ungrii!...Numai noi spunem
că se numește Ungrovlahia care ar fi fost a ungurilor care au
venit peste o mie de ani acolo!...Deci, rețineți dragii mai că
ungri cei din neam cu noi sunt cei care au dat numele, ca și
în Panonia, de altfel…Dacă despre carte mai spune cineva
ceva, dacă nu dau cuvântul autorului…
Nicolae State Burluși a dat câteva indicii despe cum a apărut cartea și a avut un maesaj pentru sală: - „Să fim oameni
adevărați! Eu mă simt daco român și acesta îmi este crezul”!
Ion Măldărescu a ținut să spună „două cuvinte”: - Oameni buni, am să vorbesc puțin și cum știu eu mai bine…Am
ascultat aici atâtea elogii, binemeritate, adresate lui Dumitru
Bălașa. Să nu-l uităm, însă, pe cel în viață căruia îi datorăm
prezența noastră aici! Părintele Nicolae State Burluși…
Trăim într-o țară unde românii sunt străini la ei acasă…Da,
este o afirmație gravă și mi-o asum. Retrăim anii 1940 1950!
când țara era condusă de alogeni…Vă spun numai atât: șeful
statului nu e român! Șeful SRI-ului nu e român! Fostul șef
al SIE nu este român! Actualul avocet al poporului, nu e
român…după cum spunea un primar băimărean ar trebui
să ne respectăm noi ca români. Avem aici un exemplu viu,
o carte care a fost scoasă din librării…pentru că asupra
țării tronează niște instituții care nu sunt ale românilor! Și
în paranteză fie spus Institutul Elie Wiesel condus de un
impostor ne dicteză ce valori să promovăm și ce valori, nu.
Permiteți-mi să citez din doi oameni mari, români, Radu Gyr
și Drăghicescu: „Trezește-te Gheorghe, trezește-te Ioane”
și „Din același lemn se face și icoana și măciuca”! Trăiască
România așa cum a spus-o un patriot înainte de a muri!...

Simion PETRE
Simona Maria KIS
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Arhivele și poveștile lor înspăImântătoare:
un caz de pruncucidere la Râmnicu Vâlcea la 1836
Bogdan Dumitru ALECA

A

rhivele unor comunităţi locale mici, ca Râmicul de
altădată, duc lipsă de narativizarea cotidianului
sub forma unor memorii ale locuitorilor săi din perioada
regulamentară. Istoria neoficială nu a fost scrisă, înaintaşii
noştri nu au avut deprinderea aşternerii pe hârtie a
memoriei comunităţii. De aceea, noi, cercetătorii prin
arhive, nu putem apela decât la documentul oficial, al
autorităţii publice. Nu au savoarea unor memorii pentru
o istorie a cotidianului, a moravurilor unei societăţi azi,
dispărute. Dar stă în puterea nostră, prin puţină imaginaţie,
să transformăm discursul oficial în „povestea” unor oameni,
care devine povestea unei comunităţi, cu prejudecăţile,
cotidianul, moravurile ei.
Supun atenţiei un caz de crimă, a cărei anchetare se
poate transforma într-un „film” al vieţii cotidiene a unor
slugi, calfe şi meseriaşi ai Râmnicului anului 1836, prinşi
în malaxorul justiţiei. Ni se dezvăluie preocupări, credinţe,
moravuri, prejudecăţi ale râmnicenilor acestei prime
jumătăţi de secol XIX. În acel an, un caz mai puţin obişnuit de
omor zguduia comunitatea de pe malul Oltului, iar ancheta
autorităţilor îl va transforma în ceva şi mai grozav decât era
în sine. Băiatul popii Ion, „ce umbla cu sacul după peşte”,
a găsit o copilă de 5 luni „înţepenită în roata morii Sfintei
Episcopii”1. Bănuiala procurorului a căzut asupra unora din
„oamenii casei, pentru că împrejmuirea curţii, văzându-să
sigură şi poarta fiind fost închisă cu drug de fier, precum şi în
curte doi câini, foarte cu greu să poate crede că au îndrăznit
cinevaşi de afară a intra”2. Ficare gest, atitudine, cuvânt
devin suspecte, iar „mai mare bănuială s-a dat asupra Ioanii
slujnicii, pentru că singură ar fi putut minţi la întâmplare de
a să deştepta părinţii, zicând că umblă să vadă ce face fata”.
Al doilea scenariu avea în vedere „că fata ar fi murit
înăbuşită de multe acoperişuri ce au pus pă dânsa, apoi
temându-să părinţii de vreo osândă judecătorească, singuri
vor fi aruncat-o în râu”.3
Discursul logic al procurorului judeţului este curmat,
însă, de prejudecăţi adânc înrădăcinate în societate, de
mărturii false, fabulaţii, poliţe plătite pentru vini reale sau
imaginare, care duc această anchetă pe o pistă nebănuită,
dar ne oferă, totodată, prilejul să pătrundem în cotidianul
unei societăţi puţin cunoscută nouă pe calea documentului
oficial de arhivă. Depoziţiile suspecţilor şi martorilor refac,
oră de oră, zi de zi viaţa şi preocupările unor râmniceni
prinşi într-o îmbinare a adevărului cu imaginarul colectiv,
totul în cadrul unei justiţii „criminaliceşti” empirice.
Într-o noapte de mai a anului 1836, Dumitru Cavafu,
îşi căuta cu înfrigurare copila dispărută. Comunitatea este
alături de el: „Mai viind şi alţi vecini din prejur au căutat, dar
nu au găsit-o şi au dat de ştire poliţiei, de unde, ducându-se
prin târg şi plângîndu-să către unii alţii, i-au zis că să puie
să se sece iazul, căci poate o fi vreun vrăşmaş sau din slugi,
înţelegându-să cu niscaiva ovrei, va fi dat copila spre luare
de sânge şi, în urmă, îl va fi aruncat pe apă”4. În afară de
credinţa populară în acest fapt, „alt temei nu are şi nu ştie
cine îi va fi zis aceste vorbe”5 , consemnează autorităţile.
Prejudecăţi, cuvinte aruncate la supărare, coincidenţe
devin probe de netăgăduit pentru vinovăţie: „Mai arată
că Ioana slujnica, în multe rânduri certându-se de soţia sa
ca să vază de copile, întorcea răspuns că mai bine ar fi să
mai ia Dumnezeu dintrânsele că prea sunt multe, şi nu se
odihneşte nici ea, nici stăpână-sa”, iar chir Marin Popovici
„au văzut-o pe Ioana slujnica ducându-să pe uliţă şi după
dânsa au venit Iancu ovreiul, din care se bănuieşte că va fi
având vreo vorbă cu ovreiul acela”.
Există un episod în ancheta autorităţilor care miră prin
modernitatea lui: „Se întreabă (tatăl n.n.) dacă este căzut
în vreo slăbiciune de vreo patimă, atât însuşi cât şi soţia sa,
precum şi de sânt uniţi la traiul căznicii şi arată că soţia sa,
de sânt azi ca la cinci ani, au pătimit ca de un fel de zmintire
din minte şi au dus-o la Mânăstirea de un Lemn, unde,
şezând ca la vreo cinci săptămâni, s-au şi zdrăvenit”.6
Urmează episoade din viaţa slugilor, a calfelor, a
meseriaşilor evrei din Râmnic, povestite în cadrul anchetei
desfăşurate de autorităţi: „Duminică după prânz, cerându-

şi voie de la stăpâni, Ioana slujnica s-au dus peste râu pe la
cârciuma lui Nicolae Tutungiu, împreună cu Niţa, unde, jucând
Ioana puţintel7, au şezut ca vreo două ceasuri, s-au întors
acasă tot împreună, au pus bucate la foc pentru stăpâni şi,
cinând seara, s-au culcat stăpânii afară în pridvor, puind la
picioarele lor cu albia o copilă ce o avea de cinci luni”8.
Iar Matei Bărbierul povesteşte: „(...) sâmbătă au venit
Iancu ovreiu la prăvălia sa şi i-au zis ca să vie să-i sloboază
sânge”. Această mărturie este importantă, pentru că ea
justifică anchetarea lui Iancu ovreiul şi a lui Bercu (Şlomovici
n.n.) ovreiu, aceştia fiind bolnavi, şi, se ştie, boala la evrei se
vindeca cu sângele băut de la copii creştini.
Urmează episoade ale modului cum au petrecut ziua
de duminică cei doi evrei: „Au venit Bercu ovreiu împreună
şi cu o calfă a sa şi cu Ivan rusul la prăvălia sa, au mâncat
câteştrei o plăcintă de la simigerie şi la plecarea lor de aici
au zis ca să le gătesc, că or să vie la toacă să mănânce în
grădină, care viind au şi mâncat în grădină bucatele şi, la
aprinsul lumânărilor, au plecat iarăşi câteştrei de aici”9.
Se precizează comportamente, relaţii stăpân-angajat,
momente din cotidianul slugilor, al calfelor şi meseriaşilor
oraşului, pe care nu le vom putea găsi în memorialistica
timpului. Documentul oficial devine o poartă spre
cotidianul unor locuitori ai oraşului, prinşi în vârtejul unei
pricini criminale. Udrea Croitorul merge la Iancu ovreiul
să-l cheme să prânzească împreună, ia lămuriri de la calfa
acestuia despre boala stăpânului său, Trandafir Croitorul se
plimbă cu Ivan „spre Cetăţuie”, cel din urmă merge la prânz
la Udrea, apoi toţi trei îl vizitează pe cel bolnav, pe care îl
găsesc „cu capul legat”, iau de la el doi lei „din socoteala
ce avusese pentru lucrul hainelor” şi pleacă apoi la o nouă
plimbare. Sacsu, o altă calfă de religie catolică a lui Iancu, a
stat toată ziua acasă, la prânz a mâncat „tot acasă, gătindu-i
bucate Păuna Obregioaia”, după care a primit vizita lui
Mihai, „vizitiul domnului cârmuitor, şi i-au zis ca să meargă
să-l cinstească cu o jumătate ocă vin”. Bercu Şlomovici
îşi vizitează prietenul bolnav, pe Iancu ovreiul „şi au ieşit
puţintel şi au şezut la poartă”. O fărâmă a procesului de
socializare, o familiaritate care crează raporturi strânse, dar
nu mereu de prietenie.
Vecinătatea, într-un spaţiu foarte restrâns geografic
precum se prezenta trâguşorul de pe Olt în prima jumătate
a secolului XIX, face ca toţi să ştie totul despre fiecare şi
să poată narativiza evenimente sau situaţii. Vorbe, zvonuri,
impresii, fabulaţii, precum cea a Anei, circulă din gură în gură
şi pecetluiesc soarta celor doi evrei. Anghel croitoru, „ce
şade într-un han cu Iancu şi Bercu ovrei, zisă că au spus finăsa, Smaranda, că ar fi auzit de la Ivan, calfa lui Iancu ovreiu,
spuindu-i că Iancu ar fi umblat toată noaptea, viind tocmai
despre ziuă”. Şi mărturiile se precizează, spre acuzarea celor
doi evrei. Ana, o altă slujnică „nevârstinică” a celor care şiau pierdut tragic copilul, mărturiseşte: „Au întâmpinat-o
acolo Ioana slujnica, s-au suit binişor amândouă în foişor,
de unde, luând copila din albie (...) au scos-o şi din curte
afară până aproape de marginea râului şi acolo, eşindule înainte un ovrei, au luat sânge într-un borcănel ce avea
cu dânsul şi au silit pe urmă pe dânsa de au dat copila pe
râu, moartă”.10 Pentru ca Ana să ţină acunse cele ce văzuse,
Ioana o ameninţă „căci când stăpânii ei nu vor fi acasă, va
veni ovreiul şi o va omorî în pivniţă”.
Toate aceste mărturii prevalează în faţa opiniei doctorului
de ocrug: „Am făcut cuviincioasele băgări de seamă asupra
trupului moartei şi nu s-au găsit niciun semn bănuitor
la aceasta (la luarea de sânge n.n.), afară numai dintr-o
mică zgârietură pă bust, lângă vintre, de partea stângă şi
la încheietura piciorului drept, înlăuntru, la genunche, o
foarte mică împunsătură, împrejur roşie, ca o muşcătură
de purice”11, semne pe care doctorul le pune pe seama
loviturilor „de pietri şi mărăcini duprin râu”.
Sunt afectate destine, căci autorităţile merg numai pe
pista vinovăţiei celor doi evrei: „Vreme este la mijloc aproape
de trei luni de când mă aflu în cercetarea şi mai pe urmă
arestuit în bănuiala morţii unei fete a dumnealui Dumitrică
Cafavu, fără dovadă înfiinţată de vreun adevăr, care îmi
pricinuieşte mare dărăpănare meşteşugului croitoriei
muiereşti ce întrebuinţam. Mi s-au închis şi prăvălia,

părăsindu-mă muşterii, încât astăzi mă văz răbdător şi de
hrana vieţii de toate zilele”12.
La o cercetare amănunţită a celor care dădeau ca sigură
vinovăţia evreilor, precum şi legătura lor cu Ioana slujnica,
totul se transformă în zvon sau în negaţie a afirmaţiilor
incriminatoare iniţiale: „Dânsa au văzut numai pă Ioana
slujnica singură”; sau „zice că însuşi nu au văzut slujnica
lui pă uliţă şi ovrei după dânsa”. Multitudinea de mărturii
nu face posibilă o pistă sigură pentru autorităţi. Sunt
bănuiţi cei ai casei, se afirmă posibilitatea ca fata să se fi
„înăbuşit de multe acoperituri ce au pus pe dânsa”13 sau
că a fost ucisă în cadrul unui ritual specific evreilor. Într-un
final, chiar mărturiile calfelor lui Iancu orveiul s-au dovedit
o răzbunare pentru bătăile îndurate la poliţie în urma
reclamaţiilor meşterului că nu îşi respectă contractele de
calfă: „Defăimarea ce li s-a făcut de acele calfe este din
pizma ce au numiţii asupra Iancului, căci în săptămâna
patimilor Paştilor, aflându-să lucrători la dânsul şi nevrând
să lucreze, i-au închis şi au fost să-i şi bată”14.
Problema a fost tranşată de Înaltul Divan Criminalicesc din
Craiova: „Fiindcă din cercetările urmate nu s-a putut face nicio
dovadă că de către dânşii s-ar fi urmat omorârea copilei,
dar rămâind subt oarecare bănuială, hotărăşte Divanul a
să slobozi pă vrednică chezăşie”.15 Din ultimile documente
ale dosarului aflăm că sfârşitul procesului l-a prins pe Iancu
ovreiul botezat, poate o încercare a acestuia de a scăpa de o
religie ce i-a adus atâtea necazuri în urbea de pe Olt.
Documentele prezintă un caz de omor unic în felul său, prin
ancheta care a urmărit un motiv ce ţine de credinţe adânc înrădăcinate în popor şi care astăzi ni se pare desprins din filme
horor. Vocile unor oameni simpli ai Râmnicului anului 1836 au
ajuns parcă la noi, prin intermediul tacrirului redactat de autoritate şi, odată cu ele, o fărâmă din universul lor cotidian, din credinţele şi prejudecăţile specifice epocii. Documentele zugrăvesc, totodată, şi lumea acţiunii pe care o consemnează: viaţa de zi cu zi în acelaşi spaţiu a unor naţionalităţi diverse, relaţia stăpân-slugă, întâlnirile cotidiene
care crează raporturi foarte strânse, intimităţi chiar. Vedem
cum frecventarea şi contactele deţin un rol esenţial în
construirea convivialităţii16. Invitaţiile la masă sunt fireşti în
zilele de duminică sau de sărbători, femeile gătesc pentru
cei singuri, cârciuma atrage prin distracţia pe care o oferă.
Dincolo de discursul oficial, vedem un ţesut social alcătuit
din vecini, prieteni, tovarăşi de afaceri şi clafe de care
individul are nevoie în fiecare moment al existenţei sale.
Dar toată această relaţionare dispare în momente critice,
precum acest caz de omor. Instinctiv, oamenii îşi aduc aminte
că sunt diferiţi, conştientizează ceea ce îi desparte, prieteni
de mai ieri se privesc cu suspiciune din cauza unor adânci
prejudecăţi existente în această societate românească a
perioadei regulamentare.

Râmnicul - oraș de piatră - monumental.
Palatul Culturii noaptea - 1970
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Vâlcea, fond Tribunalul Judeţului
Vâlcea, dos. 98/1836, f. 58; 2 Ibidem, f. 1; 3 Ibidem, f. 1v. ; 4 Ibidem, f. 3-4;
Ibidem, f. 64; 6 Ibidem, f. 4; 7 Ibidem, f. 8; 8 Ibidem, f. 6; 9 Ibidem, f. 9v.
;10 Ibidem, f. 19;11 Ibidem, f. 13;12 Ibidem, f. 46; 13 Ibidem, f. 63;14 Ibidem,
f. 81; 15 Ibidem, f. 104; 16 Constanşa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi,
mojici, Bucureşti, p. 125.
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LOCALIZAREA BĂTĂLIEI DE LA POSADA ÎN STÂNGA OLTULUI (II)
Arhim. Veniamin MICLE

P

osada din Ţara Loviştei – 1934. Cele mai multe opţiuni
le-a întrunit ipoteza care plasează bătălia din 1330 în
Ţara Loviştei, o depresiune ce se întinde spre vest pe Valea
Lotrului, iar spre est, sub forma unui culoar de înălţime
corespunzător grabenului dintre culmile Făgăraş şi Cozia.
Primul care a formulat ipoteza Posadei loviştene a fost
istoricul şi arhivistul Aurelian Sacerdoţeanu (1904–1976).
Dezvoltând părerea formulată în decembrie 1933, autorul
emitea, într-un articol cu caracter de popularizare (1934),
opinia că bătălia s-a dat „prin munţii Argeşului” pe teritoriul
Ţării Loviştei, pe care însă n-o numeşte. El pleca de la o serie
de premize false, reluate ulterior şi de alţi autori, anume că,
regele Ungariei se retrăgea: ca fugar, deci pe drumul cel mai
scurt, spre Transilvania, ţara sa. Autorul afirmă că lupta s-a
dat în Argeş, pe la Aref – Sălătruc, referindu-se la o regiune
de la sud-est de Loviştea, ca apoi să menţioneze centrul
acesteia: „Între Topolog şi Olt, acolo chiar este un munte
care poartă numele de Mormântul. O fi numit el aşa după
ostaşii cei mulţi cari şi-au găsit moartea pe acolo? Se prea
poate”. În sfârşit, unificând în cadrul concluziei cele două
regiuni, el indică ca loc al bătăliei cam trei sferturi din Ţara
Loviştei. Referitor la regele Carol Robert scria: „Cade-se dar
să înţelegem aşa lucrurile, că lupta lui Basarab s-a fost dat
în munţii Argeşului, pe la Sălătruc şi Boişoara, pe la muntele
Mormântul, îndată ce a plecat de la Aref”.
Cu această ocazie, se remarcă foarte curios, că autorii
care s-au ocupat cu localizarea bătăliei din 1330 n-au ţinut
cont de Cronica pictată, după care: „Cadavrele tuturora” din
oastea ungară, aproape în întregime nimicită, au rămas „pe
locul luptei”, ori până acum, în nici unul din locurile propuse
pentru desfăşurarea bătăliei, cum ar fi cel de la Perişani–
Pripoare în Loviştea, n-au fost semnalate movile funerare,
admiţând că ar fi fost ridicate de oştenii români învingători
ca şi în alte cazuri cunoscute, oseminte etc. e greu de crezut
că pe locul unde a pierit o întreagă armată, pământul să nu
mai păstreze nici o urmă, ştiut fiind că urme de acest fel s-au
păstrat şi pe locul marilor bătălii din antichitate. Localizarea
bătăliei propuse a A. Sacerdoţeanu, după faptul că pe hartă,
„între Topolog şi Olt” apare un munte „Mormântul”: „pe la
Sălătruc şi Boişoara, pe la muntele Mormântul” este prea
vagă, muntele amintit fiind departe de drumul Sălătruc –
Boişoara, pe care s-ar fi putut da lupta. Rămăşiţele celor
căzuţi erau totdeauna îngropate la locul luptei, nefiind
transportate în masă la mari distanţe.
Numeroşi cercetători au adoptat opinia lansată de
Aurelian Sacerdoţeanu. Astfel, chiar în anul 1934, profesorul
Ion Conea (1904–1976), reputat specialist în geografie
istorică şi toponimie geografică, susţinea că lupta s-a dat în
Ţara Loviştei. Având în vedere că drumul Loviştei era foarte
circulat în timpul lui Basarab I, Ion Conea a emis ipoteza că
tot pe el a ieşit şi Carol Robert din ţară, după înfrângerea din
1330. Deci, de-a lungul lui, undeva pe la Perişani, trebuie
căutată şi Posada, că ungurii stăpâniseră Loviştea până în
ajunul luptei de la Posada. Peste câţiva ani, Ion Conea revine
mai pe larg asupra ipotezei, susţinând că era imposibil ca
regele să se fi întors pe la Câmpulung – Bran, fiind mult mai
probabil că a luat drumul Loviştei. Această teorie avea să
pună sub semnul întrebării localizarea lui Nicolae Iorga.
Profesorul Ion Conea opinează că, potrivit diplomei din
anul 1247, ungurii cunoşteau bine harta românească de pe
versantul sudic al Munţilor Carpaţi, între Argeş şi Severin,
de aceea, „întoarcerea spre Ungaria nu se putea face decât
pe un drum cunoscut ungurilor”, iar „drumul Loviştei era
cel mai bine cunoscut de unguri din toate drumurile transcarpatice”. El este de părere că Loviştea „a fost mult timp ca
un măr de discordie între români şi unguri”, desigur datorită
valorii ei strategice şi că „ea pare a fi fost şi una din cauzele
expediţiei lui Carol Robert împotriva lui Basarab”.
Deci, regele Carol „nu se putea întoarce peste Carpaţi,
amărât cum era, decât pe drumul Loviştei, ca cel mai
scurt”. În anul 1944, într-un articol, în care rezuma opiniile
sale privitoare la localizarea bătăliei din 1330, Ion Conea
susţinea categoric că Posada „nu putea fi decât în Loviştea”.
Atât Ion Conea, cât şi A. Sacerdoţeanu, s-au bazat pe trei
premise: armata ungară se retrăgea pe ascuns, ca fugari,
deci au ales drumul cel mai scurt. Precizăm că ungurii
nu s-au retras ca fugari, fiind conduşi de ghizii stabiliţi

de Basarab I. Deoarece, primul punct este fals, conform
izvoarelor, celelalte cad de la sine. Un alt motiv pentru
retragerea pe cel mai scurt drum a fost considerat cel al
înfometării armatei. Constantin Rezachevici nu acceptă
această afirmaţie, justificând că oastea maghiară avea
totdeauna provizii în campaniile sale.
Argumentul principal adus de Ion Conea este „drumul”,
pe care ungurii îl cunoşteau din timpul când „ocupase
Loviştea”, pe care autorul o considera dăruită, în anul 1233
de principele de coroană Bela al Ungariei, comitelui Corlard
de Tălmaci. Toate eforturile autorului s-au dovedit zadarnice.
Ocuparea Loviştei nu este susţinută de documente istorice.
Pe baza unor analize temeinice, problema a fost clarificată.
Primul care a dovedit falsitatea Diplomei a fost I. Şchiopu,
demonstrând că falsificarea s-a produs într-un loc lipsit de
o arhivă completă cu ajutorul căreia s-ar fi putut controla şi
evita aceste neconcordanţe, iar A. Sacerdoţeanu constata
că sunt două feluri de scrieri. Astfel, documentul nu este
exclus să fi fost falsificat chiar în cetatea Tălmaciului.
De asemenea, Ioan Moga a demonstrat că teza conţilor
de Tălmaci, potrivit căreia, ei ar fi stăpânit Loviştea încă de
la 1233 nu se sprijină pe acte autentice. Falsificarea actului
din 1311 s-a făcut în a doua jumătate a secolului al XIV-lea,
probabil între anii 1374–1376 şi 1387, în favoarea comitelui
Nicolae de Tălmaci, cu scopul anexării la posesiunile sale
ardelene a munţilor dintre Olt şi Lotru. Din cursul secolului
al XIII-lea, nu există nici un document autentic care să
menţioneze fie pe conţii de Tălmaci, fie cetăţile Tălmaci,
Lotru şi Turnu Roşu, care apar documentar numai în secolul
al XIV-lea. Deci, prin acest falsificat, nesprijinit pe acte
autentice, conţii de Tălmaci voiau să acrediteze faptul că ei
ar fi avut rolul cavalerilor teutoni în aceste regiuni încă din
secolul al XIII-lea. Cu aceasta, problema Loviştei din secolele
XIII – XIV rămâne închisă.
Ipoteza lovişteană este acceptată de numeroşi istorici,
fiind considerată cea mai probabilă localizare. În acest
sens, Constantin C. Giurescu (1901–1977) scria în anul
1935: „Nu se ştie sigur unde s-a dat această memorabilă
luptă... E mai probabil deci ca lupta să fi avut loc pe aici,
aşadar între Curtea de Argeş şi Sibiu, poate prin Loviştea”.
Într-o emisiune din jurul anului 1970, istoricul abordează
subiectul, enunţând opiniile emise până la data respectivă.
Apoi, ideea a fost reluată într-un articol din anul 1971; după
ce combate ipotezele istoricilor Patriciu Drăgălina, Dimitrie
Onciul, A. D. Xenopol, Nicolae Iorga, Ilie Minea, Ioan Lupaş,
autorul conchide: „Aşadar, după părerea noastră, în Loviştea
a avut loc, după toate probabilităţile, lupta din noiembrie
1330”. Într-o lucrare postumă, Constantin C. Giurescu
susţinea aceeaşi idee, scriind: „Am amintit de drumul
Loviştei pentru că majoritatea cercetătorilor acordă credit
ipotezei că oastea regelui Carol Robert ar fi urmat acest
traseu spre a reveni în Ungaria şi nu cel care ar fi trecut prin
Câmpulung-Muscel – Bran – Braşov, susţinându-se astfel
ipoteza – cel puţin în ultima perioadă de timp – că Posada
ar trebui căutată undeva în Loviştea, pe drumul amintit mai
sus, acea cale străveche, urmată şi în epoca daco-romană”.
În anul 1936, ipoteza este abordată de istoricul Ioan
Moga, iar în anul următor, este acceptată de Nicolae Iorga.
Referitor la marele istoric, Doru Moţoc scria: „Ni se pare
semnificativ faptul că, luând cunoştinţă de opinia exprimată
de Ion Conea, cu privire la localizarea bătăliei din 1330, Iorga
s-a mulţumit doar să o consemneze într-o recenzie, fără
să întreprindă vreo tentativă de a o respinge cu eventuale
argumente. Din ce cauză? Nu cumva pentru că marele
savant şi-a dat seama că acestea îi lipseau?”.
Dintre adepţii Posadei loviştene, mai menţionăm pe istoricii Barbu T. Câmpina, Constantine Cihodaru şi Ion Ionaşcu.
În anul 1967, Andrei Pandrea – pseudonimul lui Andrei
Dumitru Marcu (n. 1936) – activa ca medic la Boişoara,
judeţul Vâlcea. În lucrarea sa, Medic la Boişoara, pornind de
la concluziile formulate de Ion Conea, avansează în sprijinul
localizării loviştene câteva argumente de ordin logic,
strategic şi toponimic. El susţine că cele mai interesante
toponime sunt: Posada, Pârâul Posăzii, Piatra Şanţului,
Râpele Roşii şi Priboiasa, care evidenţiază câteva etimologii
ce vin în sprijinul localizării la Pripoare a luptei din 1330.
De asemenea, aduce şi unele argumente de ordin strategic:
existenţa unui „depozit de bolovani”, descoperit într-o groapă
din Muchia Pietrei Şanţului, precum şi urme numeroase ale

unor fortificaţii grupate într-un spaţiu restrâns. În anul 1972,
autorul abordează din nou problema; în cadrul unui amplu
material, prezintă o schiţă a zonei Loviştea, stabilind, după
opinia sa, că „drumul Loviştei”, care urma vechiul „drum
roman”, este cea mai veche cale de comunicaţie: calea naturală. În sfârşit, el considera că toponimia ajută la reconstituirea urmelor bătăliei, amintind de culoarea roşie, adică
de sângele vărsat de oastea nimicită a lui Carol Robert: Valea
Roşie, Strâmtorile Roşiei, Culmea Roşia, Stâna Roşia, Râpele
Roşii. Potrivit autorului, toate acestea sugereze că bătălia ar
trebui să se numească nu „bătălia de la Posada”, ci „bătălia
din Pripoarele Perişanilor”, sau, mai pe scurt, „lupta de la
Pripoare”. De asemenea, unele denumiri, ca: Posada, Pârâul
Posăzii, Piatra Şanţului, Râpele Roşii şi Priboiasa, analizate
de autor, consideră că vin în sprijinul localizării luptei la
Pripoare. Andrei Pandrea a mai adus şi câteva argumente
de ordin arheologic, referindu-se la existenţa unui „depozit
de bolovani” descoperit într-o groapă din Muchia Pietrii
Şanţului, de nişte săbii ruginite descoperite în zonă prin
anii 1924–1927, precum şi de numeroase urme ale unor
fortificaţii. Marian Pătraşcu face şi el referire la nume topice
din zonă, scriind în anul 2006: „În fine, numeroase nume
topice din zonă duc cu gândul la luptele de la 1330: Pârâul
Posăzii, Posada, Râpile Roşii, Piatra Şanţului, Priboisa, Coasta
Perişanilor, Poiana Bisericii, etc. Iată, aşadar, dovezile şi
argumentele în favoarea Posadei Loviştene”.
În anul 1969, P. P. Panaitescu susţinea ipoteza lovişteană
în lucrarea: Introducere în istoria culturii româneşti.
Ştefan Pascu, specialist în istoria evului mediu, publică o
lucrare (1969), unde abordează şi problema Posadei; el scrie
că, deşi Basarab propune împăcarea pe calea tratativelor,
Carol Robert refuză, astfel „se ajunge la lupte, chiar sub
cetatea de scaun, Curtea de Argeş. Suferind eşecuri, oastea
lui Carol Robert se retrage spre Transilvania, dar undeva
în defileul munţilor, probabil în Ţara Loviştei, la o posadă,
oastea maghiară a fost zdrobită de aceea a lui Basarab,
formată din ţărani, între 9–12 noiembrie 1330”.
Miron Constantinescu, împreună cu istoricii Constantin
Daicoviciu şi Ştefan Pascu considerau, în anul 1971, că
bătălia din 1330 a avut loc „undeva în defileul munţilor,
probabil în Ţara Loviştei, la o posada”.
Istoricul C. C. Giurescu scria tot în anul 1971, că
„după părerea noastră, în Loviştea a avut loc, după toate
probabilităţile, lupta din noiembrie 1330… O fotografiere
aeriană a regiunii ar putea da indicii preţioase”. Tot în acel
an, în volumul de istorie, redactat de Constantin C. Giurescu
şi Dinu C. Giurescu, se precizează: „E mai probabil că lupta
să fi avut loc pe aici, aşadar între Curtea de Argeş şi Sibiu,
probabil prin Loviştea”.
Cărturarul Doru Moţoc, abordând problema bătăliei
de la Posada, scria în anul 1972: „Este logic să credem că
după insuccesul de la Argeş, oştile maghiare s-au îndreptat
spre casă pe drumul Loviştei”. Ca argument, autorul aduce
toponimul „Colţul Călimării”, considerând că denumirea
vine de la un loc de pe străvechiul drum al Loviştei: „căli”, de
la cale, şi „mării”, de la mare. Rostite alături, au dat naştere
la substantivul „călimară”. Deci, Colţul Călimării înseamnă
Colţul Căii Mari, cu sensul de cale principală. „Dacă în secolul
al XVI-lea, drumul Loviştei era Calea Mare, rezultă că era mult
mai vechi şi bine cunoscut de către cei care-l parcurgeau
într-un sens sau în altul”. În favoarea acestei localizări, Doru
Moţoc aduce şi „două posibile dovezi arheologice”; prima:
o piatră, având o inscripţie în slavonă, din care s-a descifrat
textul: „... aici... şi Fiului şi al Sfântului Duh...”, despre care
cărturarul consideră că termenul „aici” indică locul unde s-a
întâmplat ceva important, poate chiar bătălia de la Posada;
a doua: o lespede de piatră cu o inscripţie, din care s-a
tradus: „... şi mulţi alţii s-au mântuit...”, despre care crede
că este „o inscripţie comemorativă ce glorifică oameni care
şi-au dat viaţa într-o luptă, poate chiar cea de la Posada”.
Totuşi, unii cercetători consideră că demonstraţia trebuie
tratată cu anumite rezerve, întrucât există specialişti care
apreciază că „cele două inscripţii citate mai înainte nu
au nicio legătură cu lupta de la Posada, fiind două texte
religioase”. Marian Pătraşcu scrie că a văzut în noiembrie
2006 piatra respectivă. Se pare că toata valea Băiaşului a
fost plină de pietre inscripţionate în limba slavonă – ca şi
alte părţi ale Ţării Loviştei – dar, cu timpul acestea pietre
s-au degradat. (Va urma)

septembrie/2019

12

Prin lumea văzutelor și a nevăzutelor

ISTORICUL REGIMENTULUI 2 DOROBANȚI VÂLCEA
DRUMUL SPRE ODESA
Felix SIMA

S

ub egida Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”
Vâlcea, ca supliment al revistei „Buridava”, a apărut
monografia „Regimentul 2 Dorobanți Vâlcea”, de Vasile
Novac, istoric, muzeograf, reputat cercetător al Arhivelor
Militare Pitești. Cartea are un număr de 876 pagini, format
mare și este un omagiu adus acestei unități de elită a
Armatei Române, acestei unități militare care și-a făcut
datoria pe câmpurile de onoare de la Plevna, Mărășești,
Odesa, Cotul Donului, Ulmanka.
Regimentul 2 Dorobanți ia ființă în anul 1872, la 5 iunie,
prin Înalt Decret al Domnitorului Carol I și existența lui se
întinde până în 1946. La înființare, era compus din trei
batalioane: Batalionul I cu sediul la Târgu-Jiu, Batalionul II
având reședința la Râmnicu-Vâlcea și Batalionul III la Pitești.
Primul comandant al regimentului a fost maiorul Constantin
Bârsescu. Reședința Regimentului era la RâmnicuVâlcea. Tot atunci s-a stabilit și numărul de ofițeri și cadre
permanente care să instruiască dorobanții, cu schimbul:
4 maiori, 5 căpitani, 8 locotenenți, 15 sublocotenenți, 13
sergenți majori, 18 sergenți, 18 caporali și 40 corniști și
toboșari. Regiunea de recrutare era constituită din județele
Gorj, Vâlcea și Argeș
Regimentul 2 Dorobanți ia parte la campaniile din:
1877 – 1878, 1913, 1916 – 1918, 1919, 1941 – 1944, 1944
– 1945, comportându-se ca o unitate de elită a Armatei
române. Prestația sa a fost elogiată de mai marii Oștirii și ai
Statului Român. Ostașii care se remarcau prin vitejie, curaj,
dispreț față de moarte și comportare eroică erau răsplătiți
prin avansare ori prin medalii și ordinele militare române:
„Avântul Țării”, „Bărbăție și Credință”, „Virtutea Militară”,
„Coroana României”, „Steaua României”, Ordinul „Mihai
Viteazul” și „Mihai Viteazul” cu spade. Locuitorii județului
și ai capitalei de județ i-au primit pe oșteni cu entuziasm la
întoarcerile de pe câmpurile de luptă.
Pentru a ilustra comportarea eroică a Regimentului
2 Vâlcea, cităm din ordinul de zi nr. 40, din 15 octombrie
1941, al Diviziei a II-a infanterie privitor la luptele din 8-13
octombrie 1941:
„În special s-a remarcat Regimentul 2 Dorobanți care,
într-un elan desăvârșit, a cucerit la 12 curent Gliniacovo și
șanțul anticar, dând una din cele mai grele și neregulate
lupte de localitate. Prin ordinul de zi
nr. 90 Regimentul va releva modul de
luptă al Batalionului II, condus magistral
de maiorul Dănciulescu Toma căruia Regimentul îi este recunoscător. Aduce vii
mulțumiri comandanților Batalionului II
precum și tuturor ofițerilor, subofițerilor
și trupei acestor două batalioane.
Ostașilor răniți (ofițeri, subofițeri și
trupă) le aduce recunoștința sa.
Deși alipirea Basarabiei s-a făcut
dintr-o pornire sufletească spontană
a conducătorilor politici basarabeni, la
care s-a adăugat și dorința de alipire
la Patria-Mumă a întregii populații basarabene, această Unire a fost prezentată de către conducătorii bolșevici
poporului rus ca o unire contra voinței
basarabenilor, ca o ocupare vremelnică
a Basarabiei de către gărzile albe moldovenești. Deci actul
de unire de la 24 ianuarie 1918 n-a fost recunoscut oficial
de către Rusia, ci din contră considerat ca o gravă violare a
voinței populației basarabene. Momentul favorabil pentru
Rusia a fost anul 1940, când România înconjurată de
dușmani revizioniști a fost silită să cedeze Rusiei Basarabia,
făcând Rusia stăpână pe Gurile Dunării. Rusia dorea să-și
întindă stăpânirea până la Mediterana și Atlantic, dar s-a
ciocnit de Germania și Italia.
Războiul, început la 22 iunie 1941, era menit să elibereze

teritoriile cedate în anul 1940. Regimentul 2 Dorobanți,
celulă principală a Armatei Române, se pregătește serios
pentru această nobilă misiune.
Dizlocarea Regimentului spre zona de operațiune. Din
25 iunie 1941, Regimentul se înbarcă și se deplasează pe
eșaloane, astfel: la orele 18 a plecat din gara RâmnicuVâlcea Batalionul I, la 26 iunie, orele 6 Compania armament
greu regimentar și Compania III, la orele 18 Compania a
V-a, Compania comandă (Plutonul transmisiuni), Compania
pionieri și Compania cercetare. Al IVlea transport, format din Batalionul II,
a plecat din halta Râureni la 27 iunie,
orele 6,30 și ultimul eșalon, Compania
a II-ași Trenul regimentar pornește din
Râureni la orele 7,30, în dimineața zilei
de 28 iunie. La toate transporturile
au fost prezente oficialitățile vîlcene,
urând unităților izbândă și întoarcere
victorioasă. Populația venită din toate
unghiurile județului le-au urat drum bun
și victorie. Au fost prezenți, în număr
mare, preoți și refugiați basarabeni.
Transporturile s-au efectuat în perfectă
ordine și disciplină, ajungând peste
cinci zile în gara Crețești-Fălciu. În gara
Focșani, comandantul Regimentului a
avut o scurtă întrevedere cu generalul
Ion Antonescu, la 30 iunie orele
13,10, discutând chestiuni de serviciu.
Străbătând în marș localitățile Crețești,
Stroești, Obilenii Vechi – Bujorul, Dealul Oneștilor, Dealul
Frasinului, trecerea Prutului s-a făcut în condiții extrem de
grele, datorită marilor inundații care au transformat Lunca
Prutului într-o mare mlaștină și… după un marș obositor
s-au parcurs doar 20 km prin noroi și ploaie…(pag. 607)
6 iulie 1941. Sub potopul proiectilelor, Regimentul
primește botezul de sânge al războiului și se grăbește să
străbată valea, transformată în Valea Plângerii. Descrierea
rezultatelor bombardamentului este cutremurătoare:
Trupuri de om și cal sunt pulverizate de efectul distrugător
al proiectilelor ce nu mai conteneau să cadă, înfrăținduse laolaltă în hora aprigă a morții. Vaiete de oameni răniți
sau mutilați, nechezat de cai sfârtecați, resturi de corpuri
omenești, apă sifonată cu sânge, materiale distruse, iată tabloul trist, spăimântător, al acestui prim contact cu realitatea războiului. În timpul nopții, ofițerii și trupa uzi până la piele, dorm iepurește, căci inamicul semnalizează prin
rachete, lanterne și semnalizatoare. În
continuare, cronicarul acestor evenimente consemnează: Cu spectrul unui
contraatac din față, flancuri fără legătură cu artileria ce nu putuse să treacă
tunurile peste mocirlele Prutului, cu legăturile telefonice des întrerupte din cauza circulației și a populației partizane regimului bolșevic, ni se părea noaptea o
veșnicie. Rapoarte dese trimise de Batalionul I vesteau, trist, moartea și rănirea
multor ofițeri și soldați din trupă…
În 10 iulie, Compania cercetare se
ocupă de curățirea satului Hâncești care fusese un orășel
frumos care s-a transformat în ruine de către hoardele
barbare bolșevice care distrug totul în retragerea lor… case
transformate în ziduri despuiate, mobilă aruncată pe străzi,
stâlpi de telegraf culcați la pământ, fire de curent încurcate
pe drum, români și românce omorâți prin curți, grădini și
case, gospodării jefuite, iată tabloul – pecete al poporului
civilizat rus. (pag. 610)”
Aflăm în continuare, pe zile, întregul teatru de război,
transcris din dosarele existente la Arhivele Militare Pitești:

« În seara de 9 octombrie 1941, s-a atins linia de 600 m
nord și 800 m vest Cota 81,6 – biserica din Gniliacovo- stația
Dacireaia. În regiunea Cotei 81,6 s-au identificat numeroase
organizări inamice întărite, iar la nord-vest de Cota 81,6
rețele de sârmă. 2 Argeș va ataca în ziua de 10 octombrie
ora H pentru a lua contactul și a stabili unde inamicul ocupă
noua sa poziție de rezistență. În acest scop, Regimentul
2 Dorobanți fixează inamicul din față, pregătind o unitate
care să înainteze pe la est de Gniliacovo spre a curăța șanțul
anticar și a cuceri păduricea Andreeva
(500 m est Gniliacovo). După ce satul
Gniliacovo a fost complet întors, se caută înaintarea în direcția Fomina Balca.
Execuția: Atacul se va pregăti după
recunoașterea din vedere a dealului, a
zonei de atac de către toți comandanții
până la regiment, inclusiv. Regimentul
va fi gata de atac la orele 10.
12 – 14 octombrie. La 9,20 începe
pregătirea atacului, iar la 9,30 se
pornește la atac cu elanul dovedit și
în acțiunile precedente. Cu stânga se
pătrunde și se progresează cu mare
greutate.La est de șanț sunt mine și
rețele de sârmă. Se opune rezistență
îndârjită pe pădurea Andreevna. Către
ora 10,30 se ocupă șanțul anticar cu
stânga maior Dănciulescu. Inamicul
atcă în forță în două rânduri, la 12,30 și
la 13,40 dar e silit să se retragă.
12 și 13 octombrie: în aceste două zile s-a consumat
renumita bătălie de la satul Gniliacovo. Satul era organizat și
apăraat cu toate mijloacele de apărare și a costat multe vieți
ale Regimentului 2 Dorobanți. Iată descrierea cronicarului
marii unități vâlcene: Prestigiul Regimentului pus în joc,
neînfricatele unități ale sale iau cu asalt rezistențele inamice.
O încăierare nemaivăzută până acum are loc și lupta e dusă
din casă în casă, dovedind că și în lupta în localități soldatul
vâlcean e tot atât de bine instruit și antrenat ca-n lupta în aer
liber. În lupta pentru cucerirea Gniliacovului s-au sacrificat
pentru izbânda și renumele Regimentului un mare număr
de ofițeri, subofițeri și trupă. Ofițerii: căpitanul Zota Fl. și
Alexandrescu D., își croiesc drum în fruntea companiilor
prin barajul de foc inamic, înfruntând cu mult curaj riscurile
luptei și creând în disozitivul inamic largi breșe, deschid
Batalionului II poarta de cucerire a Gniliacovului. Cad răniți
în toiul luptei, iar Batalionul II și cu el Regimentul II Dorobanți
le poartă vie recuoștință. Locotenenții: Stănescu Constantin,
Lazăr Ilie, Candru D., Cioara Nicolae sunt răniți în momentul
când, cu o supremă sforțare, unitățile lor escaladau liziera
de sud-est a satului. Sublocotenenții: Lungănoiu I., Buta
Toma, Petroșanu Dragoș (tânăr istoric, născut la MăguraMihăești, la 21 ianuarie 1915, fiul preotului Petre Petroșanu
n.a.) cad la datorie. Subofițerii: sergent major Pușoiu C.,
Giornea N., Păunescu D., Constantinescu V., Ștefănescu
Marin, prețioase ajutoare ale comandanților de plutoane,
sunt răniți în fruntea grupelor de luptă, atunci când se sileau
să arate că pentru soldatul român nu există piedică în calea
înaintării. Trupa a pierdut: 44 morți și 118 răniți. (pag. 623)
15 octombrie. Inamicul lansează o puternică grindină de
focuri de artilerie de toate calibrele în jurul P.C. O bombă
de artilerie grea cade în colțul casei în care se afla Centrala
telefonică, rupând toate legăturile telefonice. Comandantul
Regimentului și ajutorul său, locotenentul Negrici, scapă ca
prin minune de efectul distrugător al proiectilului.
16 octombrie. Trupele române fac un suprem efort
pentru a da peste cap rezistențele inamice ce se încăpățînau
să apere Odesa. Acum ori niciodată! După un puternic
bombardament, centura exterioară de apărare a Odesei e
luată cu asalt din toate părțile. Infanteria, precedată de care
de luptă, își dezlănțuie atacul năpraznic, fulgerător!
Săgețile atacului pătrund din toate părțile; sunt cucerite
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formidabile cazemate, adăposturi, taverne subterane,
șanțuri antitanc, sunt trecute numeroase câmpuri de
mină. Inamicul, surprins de iureșul acestui atac, se retrage
în debandadă, lăsând semănate pe câmp și în lucrările de
apărare o cantitate enormă de material. Atacul continuă
în aceeași cadență și acum ostașii Armatei române se află
la porțile Odesei. Pătrund în cetate, o luptă pe viață și
pe moarte se dezlănțuie în interior, inamicul trăgând cu
disperare prin ferestrele caselor, de pe acoperișuri, de la
colțuri de stradă, dinapoia baricadelor! Elementele blindate
române grăbesc spre port, pentru a împiedica îmbarcarea
trupelor ruse pe vapoare, îmbarcare de altfel stingherită
mult de atacul în picaj al avioanelor de bombardament și
de tirul artileriei grele! Până seara, întreaga cetate a Odesi
e cucerită de vitezele divizii române și odată cu ea – cel mai
mare port al Rusiei la Marea Neagră. Tricolorul Armatei
române fâlfâie pe edificiile de seamă din Odesa și ostașii
Armatei a IV-a au repurtat cea mai strălucită faptă de arme,
învingând în cea mai mare bătălie în care a fost angajată
vreodată Armata română, victorie ce ne ridică mult prestigiul
nostru național în fața lumii și mai ales a aliaților angajați în
această cruciadă! Și comentariul continuă: Această victorie
umple de bucurie sufletul întregii țări ce sărbătorește cu
un entuziasm de nedescris izbânda dorobanțului român,
santinelă acum pe cheiurile portului Odesa.
Regimentul 2 Dorobanți, în cursul acestei zile, se deplasează succesiv spre Polijovo, de aici spre Ancestovo și spre
Holdnaia Balca, unde se ia masa la ora 15. Se pornește către
Usatovo, iar seara se ajunge și se cantonează la Nebunoscoe.
S-a trecut la înlocuirea untăților noastre militare cu
alte trupe, din spate, odihnite și complete. Regimentul
2 Dorobanți a luat calea întoarcerii în țară, pe traseul
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Petrovski, Manheim, Iaska, Karmaz, Kara-Hasan, Fărăoani,
Păulenini, Nicolaev, unde ajunge în 29 octombrie, pe o
ploaie torențială. Pe 30 octombrie, la 6,30, se pornește spre
Chițcanii Noi, unde sunt bine găzduiți până pe 1 noiembrie
1941. De aici, pornește spre zona de îmbarcare pe traseul
Cioara Mânzei – Abaclia. Aici se stă până în ziua îmbarcării,
cu destinația Craiova, astfel: Transportul I pleacă la 3
noiembrie, ora 20,34, Transportul II, III, IV, V între timp și VI
pe data de 5 noiembrie, orele 20,34. Pe drum se schimbă
destinația: Rîmnicu-Vâlcea în loc de Craiova. Transporturile
ajung la destinație între 6 și 8 noiembrie. Oficialitățile și toată
populația orașului fac o primire entuziasmantă ostașilor
vâlceni care n-au dezis speranțele ce au fost puse în ei în
momentul plecării Regimentului spre zona de concentrare.
Însuflețiți de idealul înalt care a fost „Refacerea hotarului în
Est, dezrobirea fraților aflați dincolo de Prut și dărâmarea
regimului bolșevic”, ostașii vâlceni au urmat fără preget
imperativul anului 1941 și, prinși în vâltoarea luptei aprige,
au vrut să moară până la unul, convinși fiind că prin sacrificiul
lor vor adăuga o cărămidă în plus la zidirea frumoasei
Românii de mâine. Și sacrificiile au fost mari: 27 ofițeri
morți, 46 răniți și 1 dispărut; subofițeri: 12 morți, 21 răniți.
Trupă: 535 morți, 1.400 răniți, 80 dispăruți. Mormintele lor,
presărate pe plaiurile basarabene și transnistrene, sângele
lor ce-a udat din belșug glia acestor provincii sunt martori
că ostașul român știe ce-nseamnă glasul Patriei, glasul
Neamului și că atunci când este în joc soarta unui neam,
noțiunea de viață este, pentru el, fără sens. Regimentul 2
Dorobanți se mândrește cu faptele eroice ale acestor ostași
căzuți pe câmpul de onoare! Ei au înscris Regimentului
cea mai frumoasă pagină în istoria Nemului, menținându-l
printre unitățile de elită ale Armatei române. Sofia, Opaci,

Brezoaia, Carpova, Vigoda, Gniliacovo, Odesa sunt nume
evocatoare, sunt localități unde vor răspunde „Prezent!”
sute de glasuri, sunt locuri unde străjuie în veci vitejia
ostașului vâlcean! Noi ne plecăm smeriți fruntea în fața
mormintelor lor, udăm și slăvim cu lacrimi de recunoștință
faptele lor; îi luăm pentru noi și îi dăm urmașilor ca exemplu
de abnegație; le cinstim memoria, păstrând-o vie în mintea
noastră; numele lor este încrustat cu litere de aur în cartea
vitejiei Neamului – dar încheie Vasile NOVAC, într-un scurt
eseu introductiv: Cartea de față nu înalță imnuri eroismului
și nu combină situații sublime. Ceea ce numim erou, cu
glas declamator, e un biet om hărțuit de foame și de ploi,
bătut de gloanțe și de obuze, scuturat de frigurile morții
și înghețat de spaimă, degradat de superstiție și pândit de
demență. Războiul surprinde și analizează fără ipocrizie
frica, superstiția, insensibilitatea la durere, lașitatea,
panica și, după cum combatanții își dezvăluie firesc, spiritul
de camaraderie. Viața pur rațională este învinsă de cea
practică, iar maturizarea conștiinței în război se produce
prin botezul eului în suferința colectivității. Războiul, oricât
ar fi el de modern și de evoluat în tehnici militare, constituie
o tragedie umană. Mediatizat, ca în timpurile noastre,
devine o dramă a întregului univers locuit de suflete, sau un
spectacol cinic. »
Cartea de față este un gest de plecăciune pioasă în
fața milioanelor de ostași pierduți în drama existenței,
fiindcă războiul nu e drept ori nedrept, ci pur și simplu un
cataclism. Nu experiență capătă eroul întors de pe front, ci
neîncredere, prăbușire lăuntrică, ruperea axei sale sufletești.
Războiul pune sub semnul distrugerii fizice și morale cea
mai frumoasă dintre creațiile lui Dumnezeu: OMUL.
Și nu mai e nimic de adăugat la acestea.

Pentru un mâine când pasiunea va deveni o certitudine
Zenovia ZAMFIR

Î

n fiecare fiinţă omenească există dorinţa de-a cunoaşte cât mai mult despre lucrurile
văzute şi nevăzute, despre evenimente deja petrecute în trecut , despre situaţiile
speciale în care s-au aflat anumite persoane sau grupuri de persoane, adesea auzim expresia
“vreau să cunosc totul despre cele mai mari descoperiri ale omenirii”.
„Omul este o fiinţă care pune întrebări. Punem întrebări de când ne naştem. ... S-ar
putea spune chiar că istoria omenirii este istoria întrebărilor şi a răspunsurilor pe care noi,
oamenii, le-am pus şi le-am dat.“- Octavio Paz, poet mexican. Ca în fiecare an, luna iulie este
luna copiilor de toate vârstele la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea. Atelierul de
vacanţă prin varietatea tematicilor şi posibilităţilor de a petrece timpul liber într-un mod
plăcut dar şi instructiv atrage zeci de elevi vâlceni şi nu numai, de la cei de grădiniţă până la
tinerii liceeni, veniţi de această dată în calitate de traineri voluntari.
Secţia Periodice, printr-un program educativ, diferit de la o zi la
alta, sub genericul ‘’Micul Jurnalist’’ are şi de această dată un
număr mare de copii. Doamnele Mihaela Radi şi Cristina Badea se
ocupă cu multă dragoste şi profesionalism de tinerii dornici de a
pune întrebări, de a cauta răspunsuri, de a verifica experiențe, de
a cunoaște, dorința de a fi mai buni și de a reuși să-şi împlinească
visele şi speranţele. Conform definiţiei ‘’Jurnalismul reprezintă
activitatea de a strânge, a analiza, a verifica şi a prezenta informaţii
referitoare la evenimentele curente, incluzând tendinţe, rezultate
şi persoane. Cei ce practică jurnalismul se numesc jurnalişti’’.
După evenimentele istorice din anul 1989, la Râmnicu Vâlcea,
jurnalismul a căpătat noi valenţe, alături de primul cotidian
independent ‘’Curierul de Vâlcea’’ , de ‘’Monitorul de Vâlcea’’
şi multe alte ziare, au luat fiinţă şi televizunile locale: Etalon ,
Televiziunea Vâlcea 1 iar mai târziu Televiziunea VTV.Cei ce au
fost deschizători de noi orizonturi sunt astăzi jurnalişti consacraţi. Dia Radu spune că–
„Jurnalismul îţi dă bucuria de a trăi intens, nu doar propria viaţă, ci şi pe a celor despre care
scrii”. Pe parcursul Atelierului de Vacanţă, tinerii paricipanţi la secţiunea ‘’Micul Jurnalist’’ au
avut parte de multe momente şi surprize frumoase.
Pe data de 8 iulie 2019, s-au întâlnit cu jurnaliști de televiziune din Râmnicu Vâlcea: Jana
Sdreală de la VTV, Lili Sandu de Televiziunea Vâlcea 1, cameramanii Cristi Urcior, Marian Udrescu și Petre Constantinescu.Cu o experienţă de peste 20 de ani în presa scrisă şi televiziunea
locală, Jana Sdreală a explicat copiilor cu multă pasiune şi dăruire ce înseamnă profesia de
jurnalist, câte sacrificii şi mai ales câtă muncă se ascunde în spatele unei emisiuni de succes.
Petre Constantinescu, regizor de platou, cel ce alături de domnul Iulian Margu şi echipa
de profesionişti de la Televiziunea Etalon au primit numeroase premii la nivel naţional şi
internaţional, a împărtăşit cu bucurie din tainele profesiei de regizor, cameraman şi chiar
scenarist în anumite momente.
Cristi Urcior le- a destăinut tinerilor că deşi nu este uşor să mânuieşti o cameră de
luat vederi, această profesie are multe taine şi bucurii de oferit celor ce o îndrăgesc. Cu o

experienţă de ani de zile la Televiziunea Vâlcea 1, Cristi Urcior a devenit la ora actuală un
profesionist de la care mulţi au ce învăţa.
Venită mai târziu în televiziue, Lili Sandu a ‘’prins din mers’’ cum se spune tainele
jurnalismului şi a devenit o coechipieră de nădejde pentru reporterii de la Televiziunea
Vâlcea 1.
Marian Udrescu este unul dintre cameramani profesionişti de la Televiziunea VTV,
filmările sale sunt de calitate şi demonstrează că fără efort şi dăruire imaginile nu ar fi la
fel de impresionante.
Viorel Adrian Cherăscu povesteşte că Televiziunea Etalon i-a salvat viaţa. Pentru că în
anul 2019, cînd satul românesc şi-a redobândit valoarea,tradiţiile şi obiceiurile moşilor
şi strămoşilor noştri au revenit în actualite, marţi, 9 iulie 2019, micii jurnaliști au avut
în mijlocul lor pe meșterul popular vâlcean Alexandru Ilinca şi pe îndrăgita cântăreață
de muzică populară Nineta Popa. Urmărindu–l pe Alexandru
Ilinca, copiii au aflat că ‘’Opinca adevărată se face din piele
de porc care se argăseşte cu coajă de arin. Coaja se fierbe
până capătă o culoare închisă, pe urmă se ţine la argăsit
o săptămână. Uscarea se face la umbră, altfel îşi pierde
elasticitatea. Înainte, se făceau opinci şi din scoarţă de copac,
din coajă de cireş, că oamenii erau săraci”.
Doamna Nineta Popa pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu o
voce nemaipomenită, i-a încântat cu melodiile din repertoriul
domniei sale, le-a povestit crâmpeie din viaţa şi activitatea de
artist popular.’’...debutul meu a fost cu piese din repertoriul
Lucreţiei Ciobanu - căci fiecare artist tânăr cântă melodiile
cuiva. Publicul m-a primit întotdeauna cu căldură şi drag, de
aceea am vrut să-mi fac o carte de vizită, să fiu eu însămi.
„Bună ziua, maică bună” a fost piesa care m-a făcut cunoscută
în toată ţara. Eu, fiind ardeleancă, aveam nevoie de o piesă ca
asta pentru a „sparge gheaţa” şi în Oltenia. Melodia a fost atât de iubită, încât uneori am
impresia că am cântat-o prea mult, dar oamenii o vor în continuare ‘’, povestea artista
într-un interviu. La final au jucat împreună sârba românească.Cum era şi firesc o întâlnire
cu un poet consacrat a fost pentru viitori jurnalişti un moment deosebit .
Doamna profesoară Marinela Capşa, un dascal de excepţie în învăţamântul vâlcean,
autoare a trei volume de versuri şi unul de proză a acceptat invitaţia de a le oferi tinerilor
dornici de cunoaştere, informaţii preţioase despre literatură, pasinea de a scrie, despre
cât de important este a scrie şi a vorbi corect gramatical pentru un jurnalist şi nu numai.
Versurile recitate chiar de autoare i- a încântat pe micii jurnalişti.Joi, 25 iulie 2019, a
fost pentru micii jurnalişti o zi plină de emoţii şi bucurii, au vizitat studiourile Televiziunii
VTV , doamna Jana Sdreală împreună cu domnii Lucian, Bodo, colegul din regie le- au
arătat ‘’pe viu’’ cum este realizată o emisiune, care sunt echipamentele tehnice de
transmisie, au testat prin rotaţie scaunul de la pupitru de ştiri, au văzut în redacţie cum
se tehnoredactează o ştire.Tematica ‘’Atelierului de Vacanţă’’ de la secţiunea ‘’Micii
Jurnalişti’’ a oferit tinerilor participanţi clipe şi momente de neuitat.
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CANADA, A DOUA CASĂ A ROMÂNILOR
Sfaturi și impresii - 1995
Emil MANZUR

D

acă îți dorești să trăiești într-o țară care te respectă, respectă omul indiferent de culoare, naționalitate, religie sau meserie, atunci Canada este alegerea perfectă. Canadienii sunt niște oameni deschiși, extrem de prietenoși, foarte politicoși și cu mult simț al umorului. Am decis, pentru cei care sunt interesați, să descriu pas cu pas cum descurge obținerea vizei de emigrare.
Primul pas: Obținerea vizei
O meserie certificată de diplomă, cunoașterea limbii engleze
sau franceze de nivel mediu și o sumă de bani de aproximativ 8000
de dolari (bani necesari traiului zilnic câteva luni, până îți găsești
un servici) sunt suficiente pentru a emigra în Canada. Totul începe
printr-o vizită la Ambasada Canadei din București sau din altă țară
din Europa, de unde se ridică primul rând de formulare (formularele
mici) – preliminare, în care sunt specificate date generale personale, studii, meserii, locuri
de muncă, stare civilă – care te ajută să afli dacă ai șanse să emigrezi. Dacă răspunsul
primit este afirmativ atunci se trece la următoarea etapă, formularele mari. Aici, tot ce se

declară, cam același lucru ca și în formularele mici, dar mai detailat, trebuie dovedite cu
acte originale, traduse și legalizate. Pe lângă costul traducerilor și legalizărilor, mai trebuie
depusă o sumă de 1500 dolari, necesară procesării actelor. Dacă totul este în regulă se
primește o programare la interviu, adică o discuție amicală cu unul dintre reprezentanții
ambasadei. În principiu, vor să te cunoască și să vadă dacă nivelul
de vorbire al limbii engleze este cel declarat în formular. Discuția
este una amicală, iar persoana cu care se va sta de vorbă este bine
intenționată, neîncercând să încurce pe nimeni. Întrebările sunt de
genul: De ce vrei să emigrezi în Canada? Când vrei să pleci? Ai rude
sau prieteni în Canada? Ce studii ai? Unde ai lucrat? Ce îndatoriri ai
avut la locul de muncă? Cum ești ca persoană?
Dacă funcționarul Anbasadei Canadei de la București vede că
discuția a fost sinceră, chiar dacă limba engleză nu a fost foarte
bună, începe să îți dea sfaturi despre Canada. În acel moment se
poate răsufla ușurat, înseamnă că s-a trecut interviul cu bine. Apoi, solicitantul va fi chemat
la o dată ulterioară pentru viză, când va trebui să prezinte și suma de bani stabilită (adică cei
8000 de dolari). Odata viza obținută solicitantul se poate pregăti pentru plecare. (Va urma)
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Când un întreg, e doar jumate...
Paulian BUICESCU
În „Chipul cărții”, Poetul (Florin Deaconu-Adrian)
Ne-aduce liric, nihilismul, absurdul și Teatrul uman...
Tema ce o regăsim, în poemele redate
Este predilect iubirea, umbrită de singurătate...
Uneori, scrâșnind din dinți, chiar și departe de casă
Își declamă-n plan lăuntric, nâmplinirea amoroasă...
Contrariile ce se-atrag, le demonstrează cu umor
Dar celor ce visează „contra”, le taie-o aripă din zbor!
El și „ea”: dihotomie, dual întreg, dar divergent
Chiar solitar cum se prezintă, acceptă genul convergent!
Poetul trece în revistă: grupuri mixte, monogame
Cu epiloguri singulare, fericiri, sau melodrame...
Se pune sub reflector, în evocare dureroasă
Pe sine-n ton de evocare, dar și posibila aleasă,
Ce-o vede angelică: un partener superior
Iar el modest și altruist, se crede simplu muritor;
Atunci când el este lumină, iar fata nu mai luminează,
Argotic, el îi spune „șarlă”...ea groapa își amprentează...
Uneori, vrea s-o ridice din hăul pestilențial
În care, mercantilic trupul, și-l vinde-mpinsă de Satan...
Apoi abdică resemnat, devenind indiferent
Și ce-i mai trist, că-n viitor, va fi surd...deci și absent...
Consideră cei 2 poli, activi, imaginativ
Însă ei dezamăgesc, în singular...contemplativ...
Când un întreg e doar jumate, el simte-acea fatalitate
Dorește o pluralitate, desigur în dualitate!
Filosoful-Autor, interoghează magistral
Asupra fundamentului, la ce-i existențial!

„CEEA CE RĂMÂNE”
(Urmare din pag. 4)

Uneori se simte singur...s-ar vrea în comunitatea
Care-ți conferă completare, dacă accepți dualitatea!
Știe de utilitatea, dar și de frumusețea ei
Și-oricât ar filosofa, o află doar între femei!
Are accente acide...(pe fond de singurătate...)
Iubirea renegându-și-o, în plină luciditate...
El vrea ca sentimentele-n, rațional să le cuprindă
Chiar de nu au finalitate, oricând pot să se aprindă!
În poezia „La sălcii”, îl cuprinde-acel regret
Față de viață, filosofic, dar și de al ei concret!
Poetul este melancolic, față de ce fost-a eros
Dar și de suportul „sacru”, atât de necesarul topos.
În ale sale „Mari speranțe”, față de „ea”, e dependent
Iar „ea”, treptat, devine Demon...pedepsitor, apoi
absent...
Scriind versuri metaforic, sădește termeni semantic
Pentru ca tema iubirii, să ne-o redea pictată liric!
Pământul, zice Autorul, bărbatul simbolizează;
Iar Luna, tot metaforic, femeia „o creionează”
Cele două elemente, asiduu se tatonează!
Însă relația dorită, tot nu se concretizează...
Umanul și mineralul, sunt cele două elemente
Care impresionează, semantic, când sunt tangente!
Cere iubitei să-l includă, liric, în tăcerea ei
Tăcerea fiind sufletul, ales din multele femei!
Te-ndeamnă: ca niciodată, dacă pe cineva iubești
Să lupți pentru a ta iubire, nicicum să nu te oprești!
Iubita-i uneori devine, mai importantă decât toate
(Exagerând un pic, desigur), peste ce e umanitate!
Apropierea sufletească: platonic-crescător, subtil
Trece febril, „volens-nolens”, în planul actului tactil...
Se apropie și fizic (de „ea”), imaginativ
O și sărută, se-nțelege, că totul a fost...fictiv...
„Te iubesc”! Florin declamă, ca un mare Avocat
Apoi, alt episod descrie, de dragoste...neconsumat...
„Te-aș iubi ca nimeni altul”! însă nu se hotărăște
Din orgoliu, că altfel, cu toată ființa o dorește!
Iubește condițional, invocând mereu un „dacă...”
Apoi, cu sufletul se schimbă, pozitiv, în poate, parcă...
O vrea ca pe o picătură (ultima!), până la moarte
Aici pe Terra, dar și-acolo, pe Veci în Eternitate!
Pentr-a găsi un sens iubirii, Poetul este obstinat
Și-l caută în toate sincer, de neoprit din căutat!
Sunt sigur că și o „ea”, sensul iubirii a aflat
Vine spre el ca să îi spună, că sensul e...de-ncununat!
30 mai 2019

Punctul culminant al serii îl datorăm Forumului Cultural al
Râmnicului care, prin grija sa și implicarea Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, a editat volumul
intitulat „Doru Moțoc sau Ceea ce rămâne”, volum dedicat
directorului festivalului, la împlinirea a 80 de ani de viață. Lucrarea
are autori pe profesorul Ion Soare, secondat de Gheorghe Deaconu.
Volumul are patru părți și este o analiză corectă a personalității
și operei autorului aniversat, fiind destinată unui public avid de
cultură. În acest volum, apar atât texte scurte din opera domnului
Doru Moțoc, în calitate de poet, prozator, publicist, cât și fișe
bibliografice corect și minuțios realizate. Referințele critice aparțin
Ecaterinei Oproiu, lui Valentin Silvestru, lui Constantin Cubleșan, lui
Alex Ștefănescu, lui Gheorghe Deaconu, lui Mihai Lungeanu, lui Ioan
St. Lazăr, care găsesc în personalitatea complexă a celui sărbătorit un
personaj magnific, un element valoros al literaturii române. În acest
volum aflăm și răspunsul la întrebarea enunțată pe copertă: textul
și personalitatea autorului dau viață unei opere viabile. În articolul
semnat de Gheorghe Deaconu și introdus în volum, se afirmă că:
Doru Moțoc rămâne un crez, un model intelectual al Cetății, fiind
creatorul teatrului imaginativ, simbol al creativității și libertății
nemărginite, ce respinge orice constrângere ideatică ori formală și
care deschide larg porțile viitorului.
Viata și creația lui Doru Moțoc reprezintă un tot unitar, un
text, iar opera cea mai pro-fundă și durabilă a lui este însăși
viața sa de creator de cultură. Teatrul imaginativ este un
ansamblu de ipostaze poetice care scot în evidență latura lirică a
dramaturgului. De la altitu-dinea creației sale, Doru Moțoc este
un Everest al literaturii române, unde aerul rarefiat nu permite
ascensiunea oricui și unde se ajunge doar prin valoare, talent și
curaj literar.
Emoționantă a fost și intervenția lui Emil Boroghină care, regăsind
în momentul și subiectul celebrat motive de apreciere pentru
întreaga urbe, a considerat că, omagiindu-l pe Doru Moțoc, aducem
un prinos întregii culturi vâlcene cu pleiada sa de personalități,
astfel încât putem considera că reprezintă o sărbătorire a tuturor
locuitorilor acestui județ. Ca o picanterie, la capitolul mirodenii
amintesc contribuția lui Nea Nae Dinescu care cu entuziasm popular
a acordat diplomă de Excelență sărbătoritului din partea Academiei
Olimpice, a asociației ziariștilor din turism și a UZPR. Diploma
de dimensiunile unui Letopiseț, conține enumerate meticulos
toate caracteristicile și meritele aniversatului. Lucru de apreciat.
Mirodeniile dau farmecul manifestărilor.
În atmosfera, deosebită, creată în jurul celui aniversat, Teatrul
Ariel i-a oferit acestuia diploma de excelență, iar dramaturgul, întrun moment de deplină efervescență, ne-a mărturisit: „M-am ferit
de acest moment, nu-mi plac aniversările, mă emoționează, deși
am o natură robustă”. Aniversarea s-a încheiat cu intonarea unui
cald „La Mulți Ani” în reverberația întregii săli. Eu vreau să cred, în
calitate de jurnalist, că evenimentul a lăsat o lacrimă în sufletul său
și nu numai, timpul mărturisirii fiind Evanghelia sufletului. Seara s-a
încheiat cu vizionarea spectacolului „Emisie -Titanic Vals”, piesa lui
Tudor Mușatescu, în interpretarea actorilor teatrului Anton Pann,
care, într-o transpunere scenică de excepție, ne-a reamintit de
eveni-mentul tragic din noaptea de 23 August 1944, bombardarea
de către trupele naziste a studioului Radio România.
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FESTIVALUL NAȚIONAL (CONCURS) CU TEMATICĂ TURISTICĂ
„LIRA LITORALULUI” EDIȚIA A XX-A (2019)
• DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA
• ASOCIAȚIA CULTURALĂ A COREGRAFILOR; SCENOGRAFILOR; ARTIȘTILOR LIBER PROFESIONIȘTI ȘI AMATORI
- CONSTANȚA
• CLUBUL NAȚIONAL DE TURISM NAUTIC ȘI MONTAN
„PETROCHIM” NĂVODARI - CONSTANȚA
Organizatori, realizatori: Ovidiu Roșca-director Festival,
Petre Paraipan-director artistic, Florin Racoci și Nicoleta
Popa-solist vocal și prezentator.
Clasament General: Locul I - „Victorioșii” (TârgovișteDâmbovița), Locul II – C.T.E.M. „Lotru” (Voineasa-Vâlcea),
Locul III - „Cununița satului„ (Liești-Galați)
Media: Radio Actualități - Ovidiu Stângă și Intol Press Râmnicu Vâlcea
Gh Sporiș: - Mă aflu la a douăsprezecea sau a
treisprezecea participare la acest Festival-Concurs. Suntem
aici la malul mării, acum lângă Terasa „La Manuc”, în
Saturn, unde se desfășoară întreg Festivalul și, unde, după
spusa unui vechi colaborator al meu din Mangalia, Marea
Neagră este cea mai ospitalieră din lume (ne-am convins
și noi de acest lucru după ce am vizitat portul turistic și am
navigat în premieră pe această mare în preajma portului
din Mangalia)...Sunt prezenți în jur de 140 de participanți,
am aflat aseară de la ședința cu organizatorii. ...Cine sunt
cei doi de aseară?cântăreți, păi nimeni alții decât doi
foști lucrători ai B.T.T. din România, excelenți practicanți
de turism și talentați folkiști, familia Mihalache, Viorica și
Victor, care conduc acest extraordinar club, „Victorioșii”
din Târgoviște...După cum ai remarcat și tu, deschiderea de
aseară (întregul concurs mai apoi n.n) a fost dominat din
... „tribună” (sală) de d-na Nelly fostă președintă a clubului
„Olimp” din Sibiu, care, cum știm și am văzut, a încurajat
pe toată lumea creând o adevărată atmosferă de întrecere
cavalerească. Din start trebuie să spunem că și anul acesta,
2019, cu nimic mai prejos față de anul trecut, 2018, dar
și față de manifestările de la Govora sau Voineasa din anii
trecuți, festivalul și concursul Lira Litoralului a fost o mare
reușită, o valoroasă manifestare culturală și turistică cum
nu cunoaștem încă alta și în care mișcarea, gândirea și

Concurent proba nautic

imporovizația nu cunosc limite și fac împreună o construcție
fără fisuri și demnă de un înalt sentiment civic.
În prima zi, când s-au adunat participanții, seara, și când
Ovidiu Roșca a deschis Festivalul creând un fundal muzical
cu melodia folk a lui Vasile Șeicaru și versurile lui Adrian
Păunescu: „Iubita mea să ne-aruncăm în valuri”, Victor
Mihalache și copiii de la „Victorioșii”, vocea întâi fiind a
Vioricăi Mihalache, își încheiau recitalul cu „Viața noastră”
de același Adrian Păunescu...Este clar că Adrian Păunescu și
Cenaclul Flacăra al anilor opzeci au devenit adevărate mituri,
controversate chiar! Și tot atât de clar, că organizatorii sunt
experți în turism și artă liber profesionistă cu experiențe
notabile încă din vremea de aur a anilor optzeci... Deschiderea Festivalului a fost un adevărat spectacol, care a anunțat
de fapt nivelul calitativ al Festivalului și Concursului „Lira
Litoralului” 2019; a anunțat forța și calitatea care încă mai
există în artiștii liber profesioniști și amatori, sinceritatea
și valoarea creațiilor lor...Tot la această deschidere am
constatat valoarea formațiilor din Cluburile de Turism din
Sibiu și Galați, ultimii, prin copiii și instructorii lor din Tecuci
și Brătulești, fiind o reală surpriză. În fond așa s-a și întâmplat (trebuie remarcată prezența acestora la Festival și prin
comportamentul de care au dat dovadă, în cele patru zile, de-a
lungul lor, aceștia fiind promotorii unei adevărate parade de
modă, atât la copii cât și la maturi-instructori: strai popular
și ținută de anotimp cald și de plajă), în clasamentul general,
la Trofee, „Victorioșii” au câștigat locul I, urmați fiind de
CTEM „Lotru” și „Cununița satului”-Liești, Galați.
Remarcabilă ni s-a părut revenirea rapidă și în forță a clubului „Vânturarița” din Râmnicu Vâlcea, din toamna anului
2018 și până în prezent acesta trecând prin mari transformări. Deși lipsită de aportul dansatorilor de la Obârșia
Lotrului, precum și de participarea lui Gheorghe Cărbunescu,
Formația CTEM „Lotru” s-a menținut în top, un rol în acest sens
avându-l cei doi profesioniști în ale științei și tehnicii-acum
pensionari: Mihai Sporiș și Nicu Sporiș-verișori-al doilea, la
șaptezeci de ani, uimind asistența la proba... Nautică!
Să mai adăugăm că, așa cum sublinia și Gh Sporiș, Litoralul Românesc ni s-a părut extrem de primitor, având o cazare
optimă (cu patruzeci de lei pe noapte) și o masă asigurată la Terasa „La Manuc” (tot cu patruzeci de lei pe zi-trei mese!), deco-

Corina Oprescu și Mirela Sporiș

Mihai Sporiș - fotograf

DUMITRU MESIA ONESCU: „SFÂRȘITUL APOCALIPSEI”
(Urmare din pag. 5)
…Și toate acestea reale și ireale, nu credem că ar fi putut avea loc fără a face apel la
magie, căci elementele științifice, toate, măcar teoretice, nu apăruseră încă și nu au apărut
nici acum: „Se produsese un adevărat miracol. Îmi dădeam seama că Alita, cu privirea
pătrunzătoare și ajutat de inelul său magic a emis biocomenzi cu efect neurofizic care
au schimbat pe loc convingerea celor de față.” … Dacă autorul cunoștea, cunoaște, că
gravitația este cea mai răspândită formă de energie naturală, fiindcă există frecare și toate
lucrurile au greutate, exceptând căderea de apă această gravitație nu este exploatată încă
la scara pe care o impune de la sine, iată că antigravitația la nivelul civilizațiilor superioare
se impune ca fiind cea mai valoroasă și captată… „În lumea lui Alita antigravitația era cea
mai răspândită formă de energie” (pag.158). În cartea lui D. Mesia Onescu spiritul ecologic,
predominant astăzi și în lumea viitoare, este unul constant și deosebit de important, acesta,
stând la baza studierii, cercetării, oricărui fenomen comunitar și care se rezolvă numai după
model natural. Ni se pare normal să dăm atenție maxima următoarelor rânduri extrase din
pag. 161: „Cunoașterea generală asupra acțiunii și comportamentului pe bază de logică și
a legilor și fenomenelor naturii se făcea în familie la prima vârstă. Apoi urma cunoașterea
specială care se făcea organizat, în laboratoare speciale pentru toate domeniile. Cel mai
mult se studia obținerea formelor de energie prin fenomene naturale” !…colosal de
adevărat! Împotriva cursei înarmărilor din anii post 1960 autorul îi opune logica existenței
umane fără agresiuni între statele lumii: „Omenirea trebuie scăpată și nu împovărată cu

Ovidiu Roșca

rul la malul mării și cu berea, și cu sucurile și înghețata, fiind
o bună reclamă și pentru participarea din anul 2020! Apa
mării, malul ei-plaja-și comerțul liber cu acces între orele
20.00 și 24.00 creează atuuri de neegalat în privința realizării unui climat de sănătate și optimism (pentru turiști) pe litoralul românesc. Trebuie să știți, comercianții de pe strada
principală a malului mării din stațiunea Saturn au înțeles față
de cei din restaurantele vâlcene că nu furtul din buzunarul
cetățeanului, oferindu-i porții de mâncare de trei sute de grame felul, este atuul profitului propriu, ci porția de mâncare de
optzeci-o sută de grame (aici, la mare, vedem prețuri de la
cinci lei, la zece lei pe fel de mancare) și care crează aflux de
clienți și nu resturi de mâncare aruncate la porci, dacă mai
sunt porci în țara noastră (caracter porcesc e destul)! Desigur, nu la aceeași înălțime sunt condițiile de cazare de peste
o zi și străzile din stațiunile de pe malul mării care datează,
sparte și cu gropi, de pe vremea comunismului cu specific
românesc. Noi, însă, trecem peste străzi, ne cumpărăm
săpunuri și prosoape, și considerăm că Litoralul Românesc
este cea mai valoroasă locație turistică din întreaga lume...
Participanți: „Vânturarița”-Râmnicu Vâlcea; „C.T.E.M.
Lotru”-Voineasa, Vâlcea; „Victorioșii”-Târgoviște, Dâmbovița; Nordic Club-Sibiu, Olimp-Sibiu, Alpin-SibiuFloare de
Colț Sibiu, Cununița satului-Liești, Galați; Doina SiretuluiTecuci, Galați; Doina Mândrii-Brătulești Corod, Galați.
CTEM Lotru: Diplomă de Onoare, Diplomă de Excelență,
Diplomă de participare (Secțiunea Surprize)
Trofeu: Secțiunea Geografie
Locul I: Grafică-Afiș-Caricatură
Locul I: Fotografie
Locul I: Istorie
Locul II: Nautic
Mențiune: Gastronomie
Mențiune: Cultural
Locul II: Trofeul Festivalului (Concurs General)
Diplomă de participare (Secțiunea Surprize)
Echipa CTEM Lotru 2019: Corina Oprescu, Ionuț Oprescu (8
ani), Gheorghe Sporiș, Mihai Sporiș, Maria Sporiș, Nicolae Ghe
Sporiș, Paraschiva Sporiș, Ionel Lupu, Petre Cichirdan, Leontina Cichirdan, Simona Maria Kis, Simon Peter Kis (7ani).

Simon Peter și Simona Maria Kis

pcickirdan

Patru grații - toate medaliate

alte surse potențiale de autodistrugere. În lume trebuie să triumfe eterna dragoste de
viață” (pag.167). Mesajul transmis de acest roman este mai prezent ca oricând acum:
„…acceptați două situații: una să nu folosiți noutățile științifice în scopuri militare pentru
distrugerea omului și a doua să acceptați o limbă universal pe lângă a dumneavoastră”
(pag.183).
Interesant ni se pare spre finalul cărții, conflictul interior, lupta care se dă în interiotrul
eroului principal, Jan, între adevărat și fals, rezolvarea trebuind să vină prin efectul folosirii
intuiției logice; utilizării dialogului ca armă a logicii…Jan are inelul magic și vrea să-l arunce
țintind către o viață cât mai adevărată și logică, fără magie (care nici lui Dumnezeu nu-I
place). Dar, iată, că, elementul perturbator este și el natural, mai ales în natura umană, și,
astfel, când îi era lumea mai dragă acest element, folosind gura, limba, cuvântul, asmute
mulțimea adunată ca să laude într-o stare de acuzare populară, publică, aproape de linșare,
și în care argumentul logice nu mai are nicio putere…trebuind, astfel, printr-un gest plin de
amărăciune să folosească din nou inelul magic pentru a restabilii situația. Trist, dar adevărat,
faptele bune se adună în ani în timp ce răul se produce într-o secundă! situație care pe noi
ne frământă azi aproape fără cale de întoarcere, de revenire! Ne uităm la televizor și vedem
ce se întâmplă în țara noastră de vreo șapte, opt ani, cum acestui popor i-ar fi mai bine
fără gură, fără limbă, fără cuvânt! cum i-ar sta mai bine întors la…plugul cu boi, căci atunci
când a avut șublerul și micrometrul în mână și știa să măsoare cu ele, a preferat să strige,
să bârfească, să calomnieze…Normal, decât slugă la vecinul tău ca în orice democrație, mai
bine liber ca pasărea cerului care însă treptat rămâne fără aripi! Da, din păcate, popoarele
au nevoie de magie verbală, și, indiscutabil, de cât mai multă …vrăjeală politică!
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UN ARTIST DE
EXCEPȚIE PENTRU
OPERE DE EXCEPȚIE

UN OMAGIU ADUS MARII ISTORII A
ROMÂNILOR
Dan ZAMFIRESCU

L

a şase secole de la aşezarea cu trupul în pământul sfânt de la Cozia şi înălţarea cu sufletul în ceata
sfinţilor ce ne veghează din ceruri, Mircea cel Mare (cum l-au numit prima oară Matei Basarab şi
marii istorici moderni B. P. Hasdeu şi A. D. Xenopol) s-a învrednicit de un monument închinat lui care este
o veritabilă capodoperă.
Un sculptor peste care adie suflarea geniului şi pe care de bună seamă l-a asistat în frământările mâinilor
sale însuși Duhul nemuritor al Marelui Voievod ne pune în faţa ochilor chipul celui pe umerii căruia s-a ridicat
de şase veacuri istoria acestui neam şi a fost posibilă cultura lui, care pe aceste meleaguri ale Răsăritului de
temelie şi tradiţie bizantină a deţinut întâietatea trei sute şi cincizeci de ani. Iar în secolul abia încheiat s-a
înscris pe orbita universalităţii.
Nu exista până acum niciun monument al unui domn român din care să radieze pur şi simplu măreţia
istoriei pe care o reprezintă. Fiindcă niciun altul, nici chiar marele Ştefan, care a sfârșit cu intrarea Moldovei
sale în „Casa Păcii” otomane în toamna lui 1486, și nici gigantul ucis pe Câmpia Turzii și a cărui izbândă n-a
durat mai mult decât rămânerea în amintirea generațiilor următoare, nu au putut purta pe umerii lor până
la capăt şi lăsa urmaşilor moştenirea lăsată de cel ce ne veghează de la Cozia și așteaptă învierea neamului
său „din somnul cel de moarte” în care este cufundat de cei ce-l pândesc şi-l „lucrează” și azi dinspre
toate azimuturile. Timp de 33 de ani, începând din 1986 când s-au serbat şase veacuri de la întronarea sa,
împreună cu un grup de comilitoni din care au mai rămas prezenţi azi doar subsemnatul, doamna Anca
Ghiaţă, Radu Ştefan Vergatti şi Alexandru V. Diţă, am reuşit să dezgropăm adevărul istoric de sub un munte
de erori şi falsificări în care din păcate au fost implicaţi mai toţi marii noşti istorici, în frunte cu însuși N.
Iorga. Dar care nu i-a putut acoperi pe B. P. Hasdeu şi pe Mihai Eminescu.
În aceşti ani de pe urmă ai unei vieţi cu care Pronia a fost atât de generoasă am reuşit să dau la lumină
recent o cărţulie de numai 48 de pagini, intitulată Mircea cel Mare – Domnul Ortodoxiei Biruitoare, în care
am cuprins toată această bătălie şi am împins în neant muntele de idioţii adunate de un secol şi jumătate.
I-au precedat câteva cărţi mai mici și mai mari, scrise de mine şi de alţii, dar care n-au reuşit să spargă uşile
şi barierele ridicate în fața adevărului până și de Academia Română.
N-am reuşit să convingem – dovadă ultimele sale publicații – conclavul suprem al savantlâcului românesc
nici până azi de realitatea că Mircea cel Mare nu şi-a încheiat domnia epocală îngenunchind şi plătind tribut fiului celui pe care-l zdrobise la Rovine, și că a lăsat urmașilor o ţară neştirbită, neînchinată şi în stare să facă
față încercărilor ce au urmat, devenind temelia pe care s-a înălţat, secol de secol, MAREA ISTORIE A ROMÂNILOR. A cărei scriere devine de urgenţă vitală în ceasul în care suntem ameninţaţi de pieirea prin noi înşine.
Ca să ne aducem aminte în acest ceas de rătuteală cine suntem cu adevărat, în locul energiei, frumuseții
și măreției morale întruchipate de Mircea cel Mare și de neamul său acum șase secole, am fost ridicaţi
sufleteşte din mizeria în care ne tăvălim de biruințele universale a două fete cu rachete de tenis, dintre care
una originară chiar din Vaideenii lui Ivan Jinaru și ai mamei mele.
Mi-a fost dat ca tot în acest an să trăiesc nemărginita bucurie de a vedea pe 17 înalţi ierarhi ai Sfintei
noastre Biserici Ortodoxe Române sprijinind difuzarea acestei broşuri în 8000 de exemplare, cu indicaţia
dată tuturor părinţilor protopopi şi preoţi, de a face să ajungă un exemplar şi în mâna profesorilor de
istorie, obligați să transforme pentru prima oară cartea cu titlul până mai ieri Istoria românilor într-un cuțit
împlântat în pieptul neamului românesc.
Datorită harului unic de a însufleți bronzul, Mircea cel Mare în viziunea lui Ivan Jinaru va face pereche de
acum înainte celui zugrăvit la Cozia. Să sperăm că-l vom putea dezveli cât mai curând, dând astfel un semn
al credinței noastre încă vii și lucrătoare în viitorul acestui neam.

Mihai VINEREANU

A

m fost de față când marele om de cultură
Dan Zamfirescu a fost vizibil emoționat și
mai mult decât fericit să vadă imagini ale bustului
de bronz al lui Mircea cel Mare (cel Bătrân) care
va fi amplasat în curtea liceului Mircea cel Bătrân
din Râmnicu Vâlcea și a hotărât să scrie articolul de
mai jos pentru citiorii din acest oraș. Este un text
de suflet al unui om care a scris mult despre acest
mare domnitor din istoria neamului românesc despre care Dan Zamfirescu a scris și l-a înțeles ca nimeni
altul. Pentru realizarea acestui bust lucrat cu o
măestrie de geniu de sculptorul Ivan Jinaru, un rol
deosebit l-a jucat primarul orașului domnul Mircia
Gutău care a înțeles că Râmnicu Vâlcea are nevoie
de opere sculpturale de valoare și astfel l-a ales pe
maestrul Jinaru să-și atingă ținta. Avem convingerea
că este doar începutul colaborării dintre cei doi.
Le mulțumim și le dorim mult succes în realizarea
unor proiecte care vor dăinui peste veacuri!
În plus, sânt nevoit să adaug că Ivan Jinaru are
mai multe lucrări și proiecte care așteaptă să fie
transpuse în opere de artă a altor mari personalități
românești, precum și a unor simboluri perene
din spiritualitatea milenară a poporului nostru
cum este proiectul național Deceneu și Dacii pe
care artistul dăruit cu har divin l-a conceput și îl
pregătește să fie amplasat în București, într-un loc
bine ales, între cele mai mari centre ale spiritului
național: Catedrala Mântuirii Neamnului, Academia
Română și Palatul Parlamentului. Este un ansamblu
sculptural imens, și după părerea mea unic în lume,
care reprezintă unitatea vie ce leagă poporul român
de azi de strămoșii noștri geto-daci a căror limbă,
dar și cultură materială și spirituală o moștenim.
Menționăm că acest megaproiect este susținut
de elita culturală românească și de mulți alți
oameni de cultură români din diverse domenii din
țară și străinătate care înțeleg adevărata natură a
spiritualității românești.

CONTROVERSE DUPĂ 50 DE ANI DE LA PRIMA ASELENIZARE
(Urmare din pag. 6)
Astăzi, unul din cinci americani este convins că totul a reprezentat o farsă tributară circumstanțelor politice ale vremii și
că, de fapt, expediția Apollo 11 a fost regizată într-un studio secret din Nevada.
Conform opiniilor autorulu Jakob Van Eriksson, argumentele celor care nu cred că prima aselenizare ar fi avut loc în
1969, pot umple paginile mai multor volume. Neil Armstrong a trecut în eternitate pe 25 august 2012, la vârsta de 82 de
ani și 20 de zile. Fostul președinte American Barack Obama i-a adus un vibrant omagiu: ”A fost printre cei mai mari eroi
americani, nu doar ai timpului său, ci ai tuturor timpurilor”.
Pentru unii, plecarea lui din această lume înseamnă dispariția unuia din puținii oameni care au luat parte la cea mai
mare conspirație din istoria omenirii, dar pentru mulți rămâne un astronaut care a făcut istorie. Până la o nouă aselenizare,
lumea rămâne împărțită între”au fost ” și ”n-au fost”… (pe Lună).
Până acum, în spațiu au mers peste 500 de persoane, însă pe Lună nu au ajuns decât 12 astronauți americani. În această
direcție nu se intensifică programele oficiale. Au apărut tot felul de initiative private, gata să ducă în apropierea Lunii, nu
astronauți, ci oameni obișnuiți. În ultimii 20 de ani China și-a manifestat intenția să investească masiv într-un program
spatial, care va duce la revenirea oamenilor pe satelitul natural al Terrei.
Sunt numeroase mistere legate de satelitul natural al Pământului. Mulți amatori de teorii ale conspirației cred că pe
partea nevăzută a Lunii există o civilizație extraterestră. Teoria urmează să fie confirmată sau infirmată de informațiile pe
care le va trimite pe Terra sonda chineză lansată în 2018 pe fața ascunsă a Lunii.
În context menționăm că primul astronaut român în spațiul cosmic a fost Dumitru Prunariu, în 1981, în cadrul Programului
Intercosmos, în racheta Soiuz 40, lansată de la Centrul Spațial Baikonur din Kazahstan.

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.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni, care iubesc cultura scrisă, și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 23 sept. 2019

Ziar de cultură realizat de Asociația ECOSTAR 21
Editura INTOL - PRESS, prin SC INTOL SRL și
S.C. Tincont S.R.L.
Director:		
Petre CICHIRDAN
Seniori editori:
Arhim. Veniamin MICLE
			
Constantin ZĂRNESCU
			
Mihai SPORIȘ
Manager Intol Press on-line:
			
Bogdan CICHIRDAN
Redactor: 		
Ana-Maria LAZĂR
Colaboratori, publiciști (și fotoreporteri):		
			
Felix SIMA
			
Ioan DURĂ
			
Puiu RĂDUCAN
			
Emil MANZUR (coresp. Timiș)
			
Claudia VOICULESCU
			
Simona Maria KIS
			
Gabriel GIB
			
Gheorghe SPORIȘ
			
Paulian BUICESCU
			
Ilie GORJAN
			
Ligia NICOLESCU
			
Cristian Ovidiu DINICĂ
			
Mircea VASII
Tehnoredactare computerizată: Ana-Maria LAZĂR
Adresa: Calea lui Traian 169, bl. 5, sc. E, ap. 3
Tel./Fax: 0250.736615, 0350.401254, 0746.029824
E-mail: cichirdan@yahoo.com
Parteneri media: www.culturaarsmundi.ro
Preț: 3 lei

