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Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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Petre CICHIRDAN

Nu odată am scris că autostrada 
A1, Pitești-Curtea de Argeș-Sibiu 

trebuia construită, începută, în anul 2000. 
Așa îmi spusese inginerul italian Sirugo 
de la FAT Roma atunci când pleca spre 
Italia, după ce terminase de reabilitat DN 
7 Veștem-Râmnicu Vâlcea: - Pietro, mi 
ritorno nell’anno duemila (2000), mă liniști 
el, eu gândind plecarea lui și terminarea 

șantierului în 1997 ca pe o tragedie, o pierdere financiară 
foarte mare pentru mine care avusesem cu italienii contractul 
de asigurare de către SC Intol SRL a dirijării semaforizate a 
traficului pe o singură bandă, unică, în cazul contractului de 
reabilitare DN7 pe care AND îl acordase italienilor de la FAT 
Roma; firma italiană, subcontractând dirijarea semaforizată a 
circulației firmei condusă de mine, asociat unic. Durerea avea 
să-mi crească după anul 2000, când soția mea preluase un post 
important într-o firmă italiană care construia centura Sibiului 
și trebuia duminica seara să plece la Sibiu după ce petrecea 
cu mine sâmbăta și duminica la Râmnicu Vâlcea, vinerea, 
venind acasă și duminica întorcându-se în orașul condus de 
Klaus Johannis. Dacă era blocată șoseaua din dreapta Oltului, 
se întampla lucrul acesta destul de des (accidente sau năruiri 
de pietre) nevasta mea lipsea de la serviciu sau pleca cu mine 
prin Tg Jiu Petroșani Sebeș...la Sibiu! Dacă și Valea Jiului era 
blocată, atunci singura soluție era să meargă pe la Râșnov, 
Făgăraș...Vă dați seama cât de supărați eram noi pe vâlcenii 
noștri, politicieni, de lipsa acestei Autostrăzi, de lipsa unei 
variante de rută ocolitoare ușor de realizat pe la Perișani-
Țara Loviștei! Zilnic înjuram Ministerul Transporturilor pentru 
lipsa acestor străzi-autostrăzi! …DN 7 a gâfâit din greu atunci 
când TIR-urile au ocolit teritoriul din fosta Iugoslavie și au 
venit toate pe Valea Oltului, mergând spre Ungaria. DN 7 a 
fost continuu sacrificată datorită acestui aflux de vehicule 

grele care făceau ca orice reparație sau reasfaltare să iasă din 
garanție înainte de vreme...Ne-am întrebat adeseori  ce se 
întâmplă cu cei care răspund de transportul rutier în România, 
ei nu-și dau seama de importanța acestei rute de transport 
marfă și călători? Chiar nu le-a fost rușine să sărbătorească 
Centenarul Unirii Mari fără o legătură viabilă între fosta Țară 
Românească și Transilvania!? În perioada anului centenar nu 
am prididit nici un moment fără ca să critic această situație 
nepermisă creată pe Valea Oltului! Spuneam că noi românii 
nu suntem capabili de gesturi mari! Nu suntem capabili să 
facem o autostradă de o sută de kilometrii poate cea mai 
importantă din Europa!...Chiar așa! Așa mi-a căzut recent în 
mână un articol deosebit de interesant, pe Internet, în care 
dl Andrei Dîrlău („A cui securitate o amenință autostrada 
trans-carpatică?”) încearcă să exlplice, și cred că reușește, de 
ce nu se construiește Autostrada A1, Pitești - Sibiu. Înainte de 
a da drumul explicațiilor-motivelor expuse de domnia sa, nu 
avem răbdare și îl contrazicem asupra faptului că „NATO este 
vinovat de această situație”, neconstrucția autostrăzii, teama 
de atacul unei „Rusii cuceritoare în Muntenia și Oltenia” 
(chiar așa, ca pe vremuri nu prea îndepărtate), spunându-i 
că în urmă cu aproape două mii de ani romanii nu au avut 
nici o opreliște să intre-atace Dacia-actuala Transilvanie  pe 
la Perișani, ocolind muntele Cozia, iată, fără ca să existe nici 
o autostradă, așa cum acum, nu vedem nici un impediment 
pentru Rusia, așa cum a făcut-o și în 1944 la 23 August, mama 
ei - Rusia Sovietică, să atace Europa Centrală prin Transilvania 
mergând bine mersi prin: Pasul Tihuța, pe Valea Prahovei,  
prin câte și mai câte căi de trecere dinspre Moldova...Dar, 
acum  trebuie discreditat NATO și SUA!...Mă rog, politica 
vremii, „Calul Troian al omenirii, America!” cum sună titlul 
unui poem strălucit scris de Ștefan Dumitrescu! Dar spuneam 
că îi reușește demonstrația într-un anume sens! iată, îmi 
amintesc, acum vreo zece ani, poate mai puțin stațiile PECO 
ale Lukoil au împânzit Muntenia și Oltenia cu predilecție fiind 
așezate pe aceste trasee-trecători transcarpatice! Scenariul 



lui Andrei Dîrlău pare credibil și autentic, dacă facem o legătură 
între Lukoil și Rusia! Spicuim din articolul cu pricina care ne-a 
parvenit prin Internet și, care, zicem noi este deja depășit acum 
în 2020: „Domnul general Florian Coldea nu a fost niciodată de 
acord cu autostrada Comarnic-Brașov. [...] i-a amenințat și pe 
funcționarii CNADR cu arestarea dacă vor semna o asemenea 
autostradă.” (Sebastian Ghiță) și „De 12 ani nu reușim să legăm 
printr-o autostradă Transilvania de restul României, nici Pitești-
Sibiu, nici Comarnic-Brașov, nici Iași-Târgu-Mureș! Eu am terminat 
negocierile cu Vinci-Strabag (mari companii de autostrăzi din 
Europa), gata de semnare, dar s-au opus Băsescu și PNL strigând: 
e o mare hoție.  În 2015 un reprezentant al Sistemului i-a spus 
ministrului Transporturilor: Cine semnează asemenea autostradă 
ajunge în pușcărie. Transilvania e tot mai legată de Viena și 
Budapesta, dar tot mai depărtată de București și Iași.” (Victor 
Ponta)...  „Pe CINE ar deranja o autostradă peste Carpați? ... S-a
menționat doar, în treacăt, că o asemenea autostradă ar repre-
zenta un risc la adresa siguranței naționale”.

 „Scenariul în care o autostradă trans-carpatică ar fi o amenin-
țare ar fi următorul: printr-o acțiune militară de amploare, Rusia 
ar rupe apărarea română / NATO pe Prut și/sau pe litoralul Mării 
Negre (pentru simplul motiv că acestea ar fi, pe considerente 
naturale, amplasamente mai dificil de apărat în fața invaziei unor 
forțe foarte puternice, pe uscat și/sau pe mare). Ca urmare, într-
un asemenea tragic scenariu, Rusia ar ocupa Moldova, Dobrogea, 
Muntenia și Oltenia... În această situație, adevărata apărare a 
Europei, în regiunea ei sud-estică, ar fi pe Munții Carpați. Caz în 
care autostrada trans-carpatică ar fi ceea ce americanii numesc 
o liability – adică un punct slab, un dezavantaj major. Ea ar 
facilita transportul materialelor militare și trupelor rusești spre 
Ardeal, făcând deci apărarea pe Carpați mai dificilă. E posibil și 
ca actualele șosele să fie mai ușor de distrus pe anumite porțiuni 
(de pildă viaductele de pe Valea Oltului), blocând sau încetinind 
considerabil avansarea unor forțe inamice, decât ar fi o autostradă. 
Autostrada ar deveni deci, într-adevăr, un risc de securitate – dar 
nu pentru România, ci pentru Europa!”

  Așa ne-a venit ideea cu titlul acestui material: la fel ca în urmă 
cu șase sute nouăzeci de ani când Țara Românească întemeiată de 
Basarab I, apoi și  Moldova, erau carne de tun în apărarea Euro-
pei centrale și de vest, așa și acum cele două regiuni la est și la sud 

de Carpați sunt zone de sacrificiu precalculat în cazul unui război 
între UE și Rusia, între USA și Rusia...Da, probabil că așa și este, nu- 
mai că războaiele cu arme clasice spunem noi sunt fumate de mult, 
iar aici pe flancurile exterioare Carpaților sunt două principate unite 
de mult, pe vecie, în anul 1859; și pe care toate părțile interesate, 
din zonă, mai bine să le știe în siguranță, să le știe că există, decât 
că nu există, căci atunci praful și pulberea se alege și de ele! Ați vă- 
zut ce iubiți au fost de toată lumea și Basarab I, și Mircea cel Mare, 
și Vlad Țepeș, și nu mai zic, și Ștefan cel Mare, și Mateiaș Corvinul, 
căci Iancu de la Hunedoara trebuie pus la icoană. Nu știu, cum 
cineva în această lume mai proastă decât o găină poate gândi, 
o poate duce mintea, că românii din Transilvania ar putea gândi 
și numai  în treacăt că pot exista fără românii din vechiul Regat 
al României! De aceea dragi cititori de presă scrisă, și actuală, 
de la Vâlcea, puneți Lupoaica Capitolină pe Calea lui Traian spre 

Sibiul frațiolr noștri români și sași și scoateți strigăte de luptă 
către București, cum au făcut frații moldoveni de la Iași, de luptă 
și amenințare că trebuie construite căi ocolitoare văii Oltului, pre- 
cum, și fără nici o amânare, cea mai frumoasă autostradă din 
Europa noastră, Autostrada de la Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, 
Sibiu pe unde vor mușchii celor de la AND, numai prin Vâlcea, pe 
Valea Oltului să treacă, să fim și mai apropiați de vecinii argeșeni 
și vecinii români sași, de unguri și nemți, de ruși și ucrainieni!...Și 
nu trebuie să uitați cei care conduceți acest mare și frumos, și util 
județ, că este mai mult decât necesar să dublăm și să electrificăm 
calea ferată Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea, Sibiu! Aici, în 
aceste lucruri ușor și necesar de realizat stau prezentul continuu, 
viitorul și fericirea noastră!!!  Hai să dăm mână cu mână acum la 
începutul mileniului III, sașii, oltenii și argeșenii  și să transformăm 
Valea Oltului într-o minunată grădină a raiului pe pământ.

Constantin ZĂRNESCU

În urma mea se 
întinsese, nu în „câmp” 

secetos, ci parcă selenar, 
un deceniu și jumătate de 
tranziție haotică, adică de 
lucie sărăcie. Primăverile 
văzusem, atinsesem, puțin, 
țărmurile Mării Noastre, 
însă alergând, două-trei zile, 
să mă documentez, pentru 

reportaje: după frauduloasa vânzare a flotei române; 
descoperirile arheologice getice, latine (pe urmele 
lui Pârvan), grecești; sau creștine, la Bassarabi, ori 
Niculițel – Valul lui Traian; și sub terasele coborând 
spre Pont și esplanadele Tomisului – am scris despre 
depozitele negustorilor mediteraneeni, complet 
pietrificate: fructe, vinuri, uleiuri, semințe – în 
amfore, păstrate întregi, numite chiupuri, vase de 
lut!... Era un monumental Mozaic Roman, agoră 
și cale, spre corăbii, jos, la țărm. De aici, sigur, 
Ovidiu contempla ultimele raze de soare, amurgul, 
așteptând să-i sosească, prin vreun prieten, bani și 
veștminte groase, pentru iarnă, de la soția, obligată 
să rămână, la Roma.

Copiii mei, căsătoriți, își făceau concediile 
lor, la stațiunile, unde îi dusesem, pe când erau 
mici; nostalgiile, pe urmele educației și iubirea lor, 
neexprimată-nedeclarată, adânc, față de Dobrogea 
și Deltă, dăduse roade, iată, aproape neașteptate.

Nu mai era acesta simplu turism estival! Era o 
nespusă iubire. Amintirile istoriei, în esență, păreau 
încă brutale. O provincie antică, geto-greco-romană 
căzuse în anonimat; și se înstrăinase, sub o 
apăsătoare și crâncenă împărăție, sosită din Asia, 
aspră, sălbatică; și de o altă religie!...

ÎNTÂMPLĂRI DIN VAMA VECHE
Până la conflictele și luptele, de la 1877, pe 

teritoriile bulgărești, unde marile oștiri împărătești, 
ruse și cele regale, române, s-au acoperit de glorie, 
înfruntând un imens imperiu fioros și otoman, 
multicultural.

Podul lui Saligny a devenit, și pentru fiii mei, 
un religios simbol al re-legării României și brațelor 
ei, canalele Deltei, de vechea Europă. Fiii mei se 
opresc, și astăzi, să se reculeagă în fața Dorobanțului 
înalt, de bronz, semeț, apărător și ocrotitor, de la 
Cernavodă.

L-au văzut, PODUL – cel mai lung, în Europa, 
întâia oară, în clasa a II-a, în cărțile de școală, 
apoi în vacanțele copilăriei. Îl văd – îl vizualizează, 
împrospătându-și memoria, iubindu-l și în ziua de 
astăzi.

*
Am avut colegi, în redacțiile din Transilvania, 

străluciți poeți, blestemați la sărăcie, de truda lor 
„nenormată”, care au murit de... „subnutriție”; ba 
chiar de „inaniție”, ca să nu-i jignim pe politicienii, 
răspunzători de haosul tranziției, zise democratice; 
au murit, adică, de foame. Bazil Zav, latinist-romanist, 
de o accentuată tradiție greco-catolică, traducător, 
interzis înainte, muncind degeaba, al celor șapte 
opere ale Sfântului Augustin, finalizându-le, ascuns, 
printr-o mică bursă „de supraviețuire”, „Soros”; Bazil 
Zav a murit de „subnutriție”. El a fost „pedepsit” de 
un regim de „liber-cugetători”, neo-marxiști secreți 
și, pe față, neo-grosieri-socialiști, „liber-schimbiști”. 
La fel, colegul nostru, regretat, Papahagi, eseist 
și romanist de marcă, director al Academiei di 
Romania, din Roma, a făcut un stop cardiac, acolo, 
la datorie, stresat cumplit, aflând că, la București, 
chiar un fost prieten al său, aciuat „la Externe”, voia, 
fără nici o morală, să îi ia locul! Chiar și precum șef 
interimar!... Să-i ia locul!...

Și, în aceeași săptămână, între 9 și 16 ianuarie 
1999, printr-un straniu destin, de intelectuali 
originar-vâlceni, ca și Papahagi, trăitori, amândoi, în 
Transilvania, am fost atacat, lovit, cu o spiță de roată 
de lemn, spre fruntea și ochiul stâng, de doi indivizi 
rămași necunoscuți; pentru că am intrat, în Revoluția 
Română, din Decembrie 1989, alături de profesoara 
noastră, îndrăgită, filoloagă: Doina Cornea!... Călin 
Nemeș, Iosif Costinaș, Adrian Dohotaru, George 
Șerban și câți alții – sunt, azi, eroi uitați, scriitori, 
actori și jurnaliști, spirite culte, curajoase! Cei mai 
mulți uitați!...

Și neelucidați!...
*

Abia în 2008, luna august, am ajuns să ne 
revenim; și să ne reluăm vacanțele noastre, de 12 
zile, la Vama Veche, grație și ajutorului ginerelui 
nostru francez. Până în 2011, când, în urma unei 
cereri de retrocedare, frauduloasă, ascunsă, 
avocățească – am pierdut casa, în care locuiam!... 
Soția mea a făcut, atunci, repetate atacuri cerebrale. 
Am îngrijit-o, pe cât a fost posibil, aproape cinci ani 
de zile (diverse terapii, spitalizări, sanatorii). Am 
pierdut-o pe Lucia, la 15 octombrie 2015, orele 3, 
dimineața.

Mizeria de nedescris a unei epoci cețoase, a ajuns 
până acolo, în intoxicări, re-interpretări, manipulări, 
dosariade și... mineriade, să se considere, în massă, 
că toate nenorocirile se datorează numai și numai 
celor care au născut și pornit Revoluția Română. 
Nicidecum politicienilor!

„– Înainte! Înainte!... Că înainte, precis, părea că 
era mai bine!...”

Un proverb primitiv, însă eficient, era așezat, 
parcă de diavol, în gura știrbă a marilor activiști, 
care erau, reciclați, tot cei vechi; proverb utilizat, 
până ce avea să se formeze „clasa baronilor”: „Cât 

ești ciocan, bate!... Cât ești menghină, rabdă!... 
Suportă!...”

Sintagmă devenită politică, zicala aceasta 
atrăgea o concluzie prăpăstioasă și primejdioasă: 

„Ultima soluție – încă o Revoluție!”
Pentru că nu așa ceva mai era de așteptat, ca 

posibil. Tragediile și tulburările, prin incandescența 
lor nu se repetă, niciodată.

*
În 2016, cu documentări încă mai susținute, și 

mai lungi, pentru romanul istoric ROMA SORGINTEI 
NOASTRE, am parcurs Dobrogea, de la Tropaeum 
Traiani-Adamclisi; la Tulcea și Brăila, Galați, la 
sfârșitul Dunării; „gurile” fluviului celui împărătesc. 
Așadar, de la Părintele cuceritor și întemeietor 
Traian, la Împăratul Franz Iosif și regele Carol Întâi; 
am re-făcut, în expresie, traseele istorice, europene; 
și am re-țesut firele destinului meu, la Vama Veche, 
în chirie accesibil-privată, acum, două săptămâni, 
vara.

M-am supus, însă, unei „educații”, care fusese 
din antichitate și ajunsese-n uitare, reînflorind, la 
început de veac XX: aceea a băii de soare și apă, 
peste tot trupul tău!... Cea mai vestită stațiune 
(plajă) a Imperiului Roman, frecventată și de 
împărați, la toate vârstele: Baia, lângă Neapole, 
trimisese această expresie, prin aristocrații săi, în 
toată lumea Mediteranei, până spre Pont... Seneca, 
filosof bătrân, vizitând Baia și văzând cum bărbații 
și femeile intră, goi, în apă, suferind de căderi 
morale, îmbrățișându-se; și multe altele..., a părăsit 
stațiunea, vexat și alarmat. De vină era Soarele!

Soarele – drept primă iubire mistică, a 
egiptenilor vechi traversează și plutește, peste cerul 
tuturor religiilor, cumva subversiv, unele primindu-l, 
altele îndepărtându-l și interzicându-l. La Pontus 
Euxin, mistica Soarelui a adus-o, insistent, Hadrian, 
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când a înființat orașele sale, toate foarte apropiate 
Tomisului și Dionisopolisului (Balcic), în frunte cu... 
Hadrianopole al său (azi Edirne, în Turcia).

Solarismul, expresie părăsită, uitată și înlocuită 
cu „curentul” Nudismului, a început, în 1921, cu un 
mic grup de ingineri bucureșteni, care au descins, 
la Vama Veche, ca să facă „băi de soare, nămol și 
apă”, mult înaintea stabilimentului balnear regal, 
de la Agigea, pentru tratarea afecțiunilor osoase, în 
frunte cu cel tabacic și pulmonar.

Eternitatea, splendoarea Soarelui, educația unei 
sănătăți desăvârșite a Naturii, aproape o religie, 
cea dintâi, a Egiptului, până azi – neîntreruptă, fără 
precepte, porunci, popriri, legări și „dezlegări”, teorii 
și utopii – Soarele fascinat și cuceritor, dincolo de 
„curente”, mode, dogme, puzderii de filosofii, vremi 
și timpi.

*
Am intrat în albastra unduire și, alteori, 

oglindirea gri a apelor Mării, ca într-o adâncă 
ablațiune, singur, rugându-mă pentru sănătatea 
mea. Mi-am amintit și un verset, tradus de poetul 
Basil Zav, prin intermediul englezei, dintr-o poezie a 
unui mistic thailandez: „Unește-te, contopește-te, 
cu apa, precum cu o fecioară! Nu urina în apă! Nu 
fă (și) alte lucruri!...”

*
O fascinantă efervescență, și mișcare umană, 

se produceau, în stațiunea Vama Veche, atunci 
când veneau bucureștenii cu copii, în week-end. 
Gândeam la o obsesie a artiștilor mari: la iubirea 
lor față de massele omenești, cele care dau 
cunoașterea, popularitatea, succesul, tirajele, care 
umplu sălile de spectacole, piețele-agorele, arenele, 
aeroporturile lumii. Publicul, chipurile mulțimilor, ca 
stropii Mării.

Vama Veche – ce clocotea de mulțimi, de toate 
vârstele, până Duminică, seara (cei ce aveau mașini) 
și la prânz, cei ce erau cu trenul. Însă, desăvârșit 
goală Vama nu rămânea niciodată. Goală părea zona 
nudiștilor, lângă Pescărie!... Vizitând-o, amănunțit, 
vedeai și sofisticării: zona bibliotecii gratuite și a 
cititorilor de plajă; zona intelectualilor, cu șezlonguri; 
zona sykerilor, a surfiștilor și parapantiștilor, lângă și 
sub râpe, alături de un amfiteatru, ce se înălțase, 
rapid, deasupra unei solide cazemate de ciment, cu 
spații subterane, utilizată de militarii noștri, în 1913.

Zona părinților cu copii; a studenților jucători 
de volei; sporturi ale înțelepciunii; a corturilor și 
rulotelor, lăsate toată vara, în Vamă; și utilizate, la 
sfârșit de săptămână, până înspre octombrie.

Ce fusese Vama virginală, în 1967? Și ce 
devenise, ea, acum?...

Nu poți să te faci că nu observi o evidență: 
anume lucruri, fapte și oameni, viziuni, noutăți, idei 
– au destin! Și sunt și altele, care n-au destin!...

*
Nu luna cea fierbinte a lui cuptor este preferată, 

la Marea Noastră, ci aceea a Împăraților romani: 
august. Vama dospește, în vipie, năpădită de corturi, 
elevi cu ruk-saci de campanie, toți întinzându-se, 
gratuit, spre malurile înalte, spre fostele zone, cu 

grâu, ale c.a.p.-urilor și prin curțile gospodarilor. 
Toți sunt fericiți, în ieftinătate și libertate; și suferă, 
insidios, când pleacă.

Gazda noastră, în anul 2016, a devenit profesorul 
de educație fizică Voinel, bucureștean, cu soția sa 
Meropa, care au aplicat experiența lor pragmatică, 
realistă, de pe vremea taberelor de școlari, din 
Năvodari și Eforie-Sud, sau cele de la Bușteni, Pârâul 
Rece, sau Poiana Țapului. Ginerele său, Adrian 
Voican, devenise responsabilul Dispeceratului 
Vămii: cazări imediate, pensiuni, piscine, sporturi 
maritime, excursii, spre Nisipurile de Aur.

Mergând spre plajă, prin inima stațiunii, vedeai 
un pitoresc „bulevard aglomerat”, ca în filmele 
americane „western”, cu mici, dar adânci buticuri, 
terase și scări, vitrine, atracții și activități imediate, 
din care puteai scoate un ban, ca să mai stai, 
încă o zi, în Vamă!... Ispitele pântecului: prăjituri 
„dobrogene”, plăcinte „suberek”, clătite fierbinți, 
„săltate”, „pârjolite ”, „ciobănești”, „perverse”, 
„tăvălite”, „răsturnate” – metafore, vizând, ciudat, 
„temperaturile” plajei sau... feminitatea!...

Chitariști, folkiști, o mică librărie „Humanitas”, 
anticariate, artiste specializate, în stradă, pictând 
simboluri „astrale”, pe mușchiuloasele brațe ale 
băieților; ori adăugând, împletind arnici, de diverse 
culori, în codițele de păr ale fetelor „de bani gata”, 
numite „lișițe ale Mării”, „sirene”, „domnișorețe”.

Ajungeai la cel mai atracțios punct și ring: 
„La Stuf”. Privatizare nonstop, a unui ardelean, 
din Alba-Iulia. Găseai aici toate alcoolurile de pe 
continent, 12 feluri de bere, în frunte cu Ursus, 
Heineken, Stavopramen, Skol, Efes, Timișoreana; 
plus tekila, Havana Cluj, absint, wiskyuri, vinuri, 
lichioruri...

Muzică, zi și noapte, cuceritoare, retro! Un 
ring, veșnic, de dans, care e, de fapt, spațiul dintre 
această atipică grădină de vară – „La Stuf” și țărmul 
și valurile mici, dantelate, ori agresive. În centrul: 
un stâlp înalt, de lemn, ca și în vechime, un fel de... 
totem, cioplit cu chipuri, capete, frunți de bărbați, 
pe verticală. Acel stâlp aproape că nu se mai vede, 
din pricina prafului extrem de fin, vânturat, plutind, 
spulberat, de picioarele și călcâiele goale ale 
dansatorilor. Când se-arată prea entuziaști, aprinși 
de apropierea trupurilor, de dorințe și de soare, 
se-aruncă, năuci și zevzeci, în valuri!...

Greu îți găsești un „loc al tău”, în acele spații, 
unde să-ți întinzi cearceaful!... Și să-ți așezi capul!...

*
Aici este bătaia peștelui!... Aici te poți etala, băiat 

musculos și fată frumoasă, îți faci vecini, ce îți vor fi, 
aici, și în anul viitor; le place să se vadă „recunoscuți”, 
să facă „baie” de mulțime: actori, scriitori, pictori 
cu șevaletul, alături; deputați, medici și avocați, 
oameni de afaceri. Aici sunt restaurantele și locațiile 
faimoase, cu rafinate mâncăruri constănțene: 
Hotelul lui „John”, „La Canapele”, „La Mitocanu’”, 
„Frontiera”; iar spre „graniță”: „Corsarul”, „Lido”, 
„Egreta”, „Pescărușul”; și alte zeci și zeci de pensiuni, 
pe roșu, spre garnizoanele și limitele cu Bulgaria.

Dincolo, spre Râpe și spre stațiunea 2 Mai, 

ființează, fără a fi tolerată, sau criticată, în fine, 
o zonă, un perimetru, nu prea larg, însă cel mai 
vestit și „neo-avangardist”: al „Nudismului” (cu 
„beneficiarii”, susținătorii și „propagandiștii” săi). 
Are vecini gălăgioși, dar pitorești: clienții, mâncăi 
veșnici ai Pescăriei, „instituția” cu viața cea mai 
îndelungată, din Vama Veche.

Între nudiștii nepăsători și clienții 
Pescăriei ființează o scară și o ușă, pe unde 
trece toată lumea, la sfârșitul vacanței, 
să se tragă în poză: un selfie! Aici, jos, 
e Marea, dincolo de canatul-tocul ușii, 
se vede cerul, și locurile cu culturi de 
floarea soarelui.

Ușă și scară – neo-supra-hiper 
realistă! Poartă nu există; a luat-o, în 
spate, fie Păcală, fie judecătorul acela: 
Dem Demetrescu-Buzău – poreclit, chiar 
destinat, să fie „chemat”: URMUZ!...

Cei ce sunt fascinați, vrăjiți de 
amintirile fotografice, de deasupra scării; 
și din golul ușii, vor primi un nume nou, 
un alt botez: „Vamaioții!...”

Tot vestită era și este și „crâșma”, 
cum își numește, singur, restaurantul, 
fost „Roata”, chiar patronul său: 
Alexandru (Șandor) Păcurar. Întrucât era 
coadă veșnică, de tineri, la gulaș; și invita 
muzicieni, precum Baniciu, Țăndărică, 
Kovaci, Gh. Zamfir, Grigore Leșe, Rona 
Hartner (aceasta cântând, direct pe 
plajă, toate cântecele Mariei Tănase, la 
Centenarul ei, din 2016); ei bine, creând 
această forfotă, la „crâșma” lui, Șuany Păcurar a 
mai fixat, cu litere enorme, două vajnice sub-titluri: 
„Papa la Șoni ” (așa îi pot pronunța numele românii 
– clienți din țară; și alta e titulatura de gastro-cultură: 
sau „cultură gastronomică”:

„Rock Românesc și Gulaș Unguresc! –  
Gulaș unguresc și Rock românesc!...”

Literele sunt cât zidul de lemn, rustic, deasupra 
cărora plutește simbolul unei enorme roți de lemn, 
monumentale, parcă de fântână de munte, rămasă 
de la cel care i-a vândut, sau închiriat lui Șuani 
Păcurar, locația: un inspector finanțist clujean, 
strămutat în Constanța: dl. Bărbat. Încetul cu 
încetul, Șandor – cu birtul-cantina-„crâșma” sa își 
construiește legenda: el e asemănător Papei de la 
Roma; care a fost în România, în 2019; așa i-a venit 
lui ideea similitudinii: Șuani dă papa vamaioților; dar 
e și... Papă, adică părinte a patru copii, făcuți cu 4 
feluri de naționalități diferite; și de patru religii... tot 
diferite!...

„Papa – la Șoni” s-a transformat, grație acestui 
întreprin zător, „secui-român”, cum îi zic „regățenii”, 
acolo, pe plajă, pe față: cea mai populară... „crâșmă”, 
alături de pescăria pofticioșilor amatori ai peștelui!

*
Există o morală mută: îmbrăcații plajei, porecliți 

„textiliștii”, se pot mișca, liberi, de colo-colo, pe țărm; 
după „aerosoli”; nudiștii nu se plimbă! Ei sunt priviți, 
chiorâș, însă fără dispreț, marginalizați și „expulzați”, 
ca înainte. Greu se educă lumea!...

Așa se face că am întâlnit, în zona nudiștilor, 
la pescărie, un fost profesor, acuma în pensie, ce 
mi-a devenit personaj episodic. Nimeni nu știa, la 
început, cum îl cheamă. El redevenise profesorul!... 
Ținea mici conferințe, perorații, gol-pușcă, unor 
ascultători – vecini, goi și ei. Nu se-adunau, lângă el, 
femei, și nici copii. Mini-conferințe, cu public mic; ca 
un seminar mic.

Surzenia mea întrebătoare și îndărătnică i-a 
făcut numele cunoscut. „Cum vă numiți?... Cum vă 
cheamă?...”

„– Vâlcu Cionof!... Ei bine!... Azi, vom relata câte 
ceva despre cum au pierit, filosofic zis: s-au asimilat 
și au dispărut, din istorie, costobocii, sarmiții și 
sciții!... Cum au fost ei înghițiți de puzderiile de 
hoarde și triburi asiatice!... Vă costă puțin!... Să 
plătiți, după, în natură, «La Stuf», la prânz... Să vă 
grăbiți!... Week-end-ul e mic și repede trecător!... 
Plecăm, mâine!...

– Aveți, domnu’ profesor, obsesia neamurilor 
care au pierit! De ce?

– O spune chiar Engels!... Nu o spun eu!... 
Plecau, de colo-colo!... Aveam nevoie, mereu, de 
multă iarbă! Mâncau caii lor, pășteau totul!... Lăsau 
pustiu și bălegar, în urmă! Aveau cai nenumărați și 
turme mărunte!... Erau violenți, chiar și cu ei înșiși, 
răi, agresivi și războinici.

– Să-l lăsăm pe Engels, dacă este uitat 
până și Marx!... A vorbit, maledicțios și 
disprețuitor, despre popoarele slave! 
Care, spune el, în mod criminal, ar trebui 
exterminate! A vorbit rău și despre 
„noroadele de mijloc”; de exemplu, 
despre Români!...”

Atingerea, polemică, era întoarsă, de 
convivi, timid și sub imperiul goliciunii.

*
Personajul episodic, profesorul, 

mi-a declanșat și diversificat „ramurile” 
căutărilor, în Vamă, greu de dus, la capăt, 
în fața unei masse umane mișcătoare, 
zgomotoase și neatente, venită la 
„repaus”, la odihnă, visând distracție, 
dragoste împărtășită, posibilități de 
bui-bui, alcool fin și pântec plin!... Colegul 
meu de cameră, poetul și publicistul 
Mihai Georgia, funcționar la Biblioteca 
de matematică, a Academiei Române, 
filiala „Transilvanica”, îmi repeta, mereu, 
cu un anume reproș-ironic:

 „– Ori ai venit să te odihnești?!... 
Ori să te documentezi, ca reporter 
și prozator?! Ce faci?... Ce-nseamnă 
asta?... Pentru ce?...”

*
Vâlcu Cionof își povestise, până la uzură și banal, 

tinerețea: aventuroasă, însă tăinuită și ferită de 
detalii; de băiat eminent, „de nota 10”, născut pe 
valea unui râu, ce seca, vara, Călmățui. Ca student, 
ajunsese preferatul savantului academician Hristu 
Prodan, cel mai popularizat politician al noilor 
vremuri, după război și după alegerile din ‘46, 
deputat în M.A.N.!... Cionof ajunsese să fie numit 
„om de casă” al aceluia, ștergându-i de praf și 
„impurități” biblioteca; săpându-i și cultivându-i 
grădina; însoțind-o pe tânăra-i nevastă să facă 
piața; cărând la gară valizele savantului politician, 
chemat, mereu, să țină conferințe și să-i îndrepte pe 
oameni de greșelile gramaticale și politice, la Iași, la 
Timișoara.

Când savantul Prodan, lipsind de-acasă, în 
deplasările academice, a ajuns la „bănuieli” asupra 
sentimentelor doamnei sale, pentru Vâlcu, era prea 
târziu! Cionof a fost sfătuit, rapid, să părăsească, 
fără scandal, postul de asistent-preparator, 
la istorie-filosofie; și a fugit, a „dispărut”, s-a 
„autodegradat”, ca simplu profesoraș, la o școală 
nouă, la Alexandria Bucureștiului (nu a Egiptului), la 
gimnaziul „Radu de la Afumați”.

Vâlcu Cionof avea o pasiune, desigur apropiată 
profesiei sale: lingvistica. Se împrietenise și se 
revedea, în fiecare vară, sporind relațiile intelectuale, 
cu funcționarii și cercetătorii, de la Institutul Limbii 
Române „Sextil Pușcariu”, din Cluj-Napoca. Veneau 
în Vama Veche, când unii, când alții: Val Trașcu, 
Nicola Ciobanu, Mihail Herman, Ion Papastrate, cu 
soția Mariana, Lola Corola; se aglomerau, elitari, dar 
și populiști, „să-i vadă lumea”, „La Stuf”, mai scoțând, 
de pe sub tarabe, îndulcindu-se ardelenește, 
câte o sticloanță-cotoroanță de palincă. Astfel, 
întotdeauna, se năștea și se aprindea aproape 
un colocviu, lângă valuri de beri și vinuri, pahare 
înalte și mici. Începuse o epocă postrevoluționară 
a „civilizației de consum!”... Degustau, fiindcă 
erau austeri, la pungă, punând mână de la mână; 
ciuguleau hamsii, trincăleau, zi de vară, până-n seară 
– „textiliști”, în șlapi și slipi; se chercheleau, perorau 
și glumeau, cuvântau – până ce se îmbătau!...

Erau în vacanță, cei de dincolo de munți; alții în 
weekend, trezindu-se, buimaci, direct de pe plajă, 
făceau gimnastică. Alergau, respirau „aerosoli”, 
înotau. Își reveneau, entuziaști și însoriți.

(Din romanul „Nuvele, reportaje, povestiri-  
cu bătrâni olteni, ardeleni, maramureșeni și 
dobrogeni”, în curs de apariție.)



Titu GEORGESCU (1924-2004)  

La Trianon, la 4 iunie 1920, se semna actul de fundamentală 
dreptate istorică privind recunoașterea apartenenței 

Transilvaniei la România. Tratatul de pace al forumului mondial 
cu Ungaria era semnat de 36 conducători de state, prim-miniștri, 
miniștri, diplomați din 22 de țări de pe toate continentele; cifre 
reci, cifre seci, s-ar părea, dacă în spatele lor nu s-ar afla dezbateri 
îndelungate, tomuri de documente, argumentări de cea mai înaltă 
competență și, nu în ultimul rând, adevărurile istoriei.

Lecţiile istoriei nu ne îngăduie autoliniştiri!
Trianon-ul are semnificații multiple, care trec dincolo de anul 

1920 și ne proiectează în contemporaneitatea imediată, cu ceea 
ce se petrece astăzi în rândurile cercurilor revanșarde, revizioniste 
de peste hotare, la nivelul UDMR, la reuniuni internaționale 
amenințătoare pentru unitatea României.

 După Trianon, cercurile politice românești, pe bună dreptate 
fericite pentru împlinirea marelui act de dreptate istorică, au 
manifestat o autoliniștire pronunțată, socotind că nimeni și nimic 
nu mai poate clinti hotărârile reuniunii mondiale de pace de la Paris. 
Autoliniștirea ne-a costat scump, căci, în 1940, hotarele consfințite 
la Trianon ne-au fost sfărâmate. Lecția istoriei acestui secol nu ne 
îngăduie, autoliniștiri privind unitatea statului național. Sunt voci, 
rare astăzi, în foruri academice, parlamentare, universitare, sunt 
condeie de conștiință națională, care încearcă să trezească toți 
factorii responsabili de soarta unității statului român, spre a nu se 
mai repeta lecția anului 1940. Ne-au învățat prea multe aceasta, 
ca și alte lecții ale istoriei spre a nu se rememora învățămintele 
trecului mai apropiat și mai depărtat și a nu trage concluzii de 
durată. Se impune cunoașterea istoriei Trianonului și a sfârșitului 
de secol XX, ca și a trecutului mai depărtat cu atât mai mult, cu cât 
felurite fundații, publicații, emisari internaționali, cultivă teoria 
„diversiunii” sau a „deturnării“ atenției opiniei publice din România 

TRIANON, MARELE ACT DE DREPTATE ISTORICĂ
de la problemele acute ale tranziției la acelea ale „naționalului“. 
Cu o abilitate prea puțin sesizată la început și cu aplomb tot mai 
ofensiv, în ultimii ani, se subminează valorile conștiinței naționale 
și ale solidarității românești în fața agresiunilor variate la adresa 
temeliilor statului unitar. Național, patriotic, românesc, cu 
corespondentele lor – naționalism, patriotism, românism – sunt 
tot mai frecvent prezentate ca „neconcordante“ cu europenismul 
modern, ca „desuete“, „depășite“, „demolate“.

Semnalul de alarmă trebuie tras în România nu pentru că aici 
naționalismul ar fi mai prezent ca în alte țări, ci pentru că, prin 
macerarea lui sistematică, se cultivă kominternisme mascate, 
fedaralisme și  confederalisme, care vizează direct sfărâmarea 
unității statului național. Naționalismul atât de condamnat la 
români este întâlnit nu numai în forme exacerbate la unguri, ci se 
află la cote înalte în toate țările, fie că o recunosc, fie că nu. Franța 
își dezvoltă naționalismul mai ales față de mareea transoceanică. 
Germania practică un naționalism de „Casă comună“, în a 
cărei cutie a Pandorei se găsesc atavisme specifice. Spania își  
adaptează la epocă naționalismul său iberic. Fiecare țară, nu 
numai din Europa, pornește de la fundații patriotice, naționale în 
dezvoltarea raporturilor pe toate continentele. 

Specificitatea naționalului la români este intrinsecă istoriei 
sale, cu permanențe ce nu pot fi eradicate de nici un regim politic, 
de nici o alianță economică sau militară. Încercările nefaste din 
anii stalinismului sunt o mărturie. Cultivarea internaționalismului, 
a kominternismului, a „solidarității de nezdrucinat“,“a frăției pe 
veci“ între popoarele țărilor socialiste a dăunat sensibil conștiinței 
naționale, patriotice în anii șaizeci. România era condamnată și 
izolată în „lagărul socialist“ pentru naționalism, pentru infidelitate 
față de U.R.S.S. și „țările frățești“. Acuza a fost propagată și în 
statele occidentale, adăugându-i-se incriminări pentru așa-zisa 
intoleranță a românilor față de minorități, pentru așa-zisul lor 
antisemitism și pentru altele, manevre care răspundeau unor 
strategii internaționaliste mai mult sau mai puțin comuniste.

 În deceniul pe care îl parcurgem terenul este pregătit pentru 
a amplifica acuzele la adresa României. Să începem de aceea, a 
grăi și scrie mult mai mult despre unul dintre cele mai tolerante 
popoare de pe continent, despre conviețuirea sa cu minoritățile 
naționale, despre ospitalitata românilor pentru popoarele din 
jur, aflate deseori la restriște și în evul mediu și în cel modern, 
despre casa bună care a fost România pentru evrei, țară în care se 
condamnă aspru uciderea câtorva mii de evrei în timpul războiului, 
dar în care nu au avut loc holocausturi precum în țara vecină din 
Vest, unde numai din nord-vestul Transilvaniei cotropit in 1940 au 
fost trimiși în cuptoarele morții aproape 150000 de evrei.

Adevărurile istoriei trebuie spuse răspicat, pe nume, atât 
acelea din trecut, cât și acelea de astăzi, dacă vrem să pregătim 
un viitor imediat și mai depărtat bazat pe raporturi corecte, de 
bună vecinătate, conlucrare în această parte a Europei.

Condamnarea revizionismului este imperioasă
De aici și insistența pentru cât mai buna cunoaștere a unor 

momente precum „Trianon“, dar și a antichității istoriei românilor, 
cu înaintașii lor traci și daci, contemporani celților, sciților, 
elenilor. Aceasta spre a se înțelege că actul de dreptate istorică 
făcut la Trianon, în 1920, ca și condamnările revizionismului din 
1995 au adânci și puternici suporți cu vechimi de mii și mii de 
ani. Condamnarea revizionismului este imperiosă iar marii noștri 
istorici Bălcescu, Kogălniceanu, Xenopol, Pârvan, Iorga ne-au lăsat 
suficiente argumente științifice spre a demonstra romanitatea 
poporului nostru, prezența lui permanentă în Europa celei de 
a doua jumătați a mileniului I, pe care o neagă istorici ai unor 
neamuri venite târziu pe continent, susținând că în Transilvania 
era „vid de populație“. Istoricul francez Gh. Seignebos, abordând 
istoria începuturilor poporului francez, scria despre strămoșii gali: 
„Noi nu cunoaștem aproape nimic despre limba lor“. 

(Continuare în pag. 16)

George VOICA

Distinsul prof.univ.dr. Ioan Piso, directorul Muzeului de Arheologie al 
Transilvaniei, spunea, și pe bună dreptate, că ,,pasul Câineni” este al 

doilea (după Sarmizegetusa) ca importanță istorică națională, deoarece aici, 
în Țara Loviștei, este leagănul românismului, care se-ntinde, de o parte și de 
cealaltă a Oltului, de la Cozia Veche/ Capitala regelui dac Rhessos (după cum 
reiese, clar, din „Tăblițele de plumb de la Sinaia”─ cartea cu același nume apărând 
în acest an, la Editura Rotipo, din Iași, sub semnătura subsemnatului ─ care 
consemnează și cele mai vechi toponime și hidronime din acest spațiu: „Cozen 
in doso Caciulat) / Cozia din spatele Căciulatei, precum și „Aulum” ─ vechiul nu- 

me al Alutusului, despre care Macarie ─ Patriarhul Antiohiei ─ spunea în 1653, vizitând aceste locuri, 
că zona Coziei, Mănăstirea Cozia, Muntele Cozia, Oltul sunt  „Grădina Maicii Domnului”! Aici, în 
„pasul Câineni”, din Țara Loviștei, și-au găsit sfârșitul doi generali romani, poate cei mai străluciți pe 
care i-a avut vreodată Imperiul Roman: e vorba de gen. Cornelius Phuskus ─ mort în 87 d.Hr. (când ge- 
neralul Diegis, fratele lui Decebal, i-a întins o cursă și comandantul Legio X Alaudae ─ a Ciocârliilor, fiind- 
că legionarii romani purtau, la coif, o pană de ciocârlie ─ a fost capturat cu întreaga sa legiune, cu ma- 
șinile de luptă, cu steagurile și cu însemele romane, pe care, în anul 101 d.Hr., împ. Traian avea să le 
găsească în spatele ,,munților zidiți de Decebal” ─ cum am aflat de la Strabon și de la Dio Cassius ─ ast- 
fel gen. Cornelius Fuskus fiind obligat, moral, să se sinucidă cu propriu-i pumnal, găsit lângă lespedea 
de granit, inscripționată ,,PHUSKUS”, în 1973, de arh. Cornel Vulpe și de col. de armată Vlădescu), dar 
și gen. cel mai bun al împ. Traian, și anume Longinus, care, la începutul primului război daco-roman, 
avea să cadă și el în cursa aceluiași strălucit gen. Diegis, fratele lui Decebal. Dar Țara Loviștei ─ care, 
de fapt, era adevărata ,,Poartă de Fier a Transilvaniei” ─ fusese cunoscută cu mai bine de 600 de ani 
mai înainte de moartea celor doi generali romani, iar lucrul acesta aveam să-l aflăm nu doar de la cei 
doi vestiți istorici și geografi amintiți mai sus, ci și din Tăblițele de plumb de la Sinaia, care ne vorbesc 
despre trei preoți din Argedava, porniți spre Sarmizegetusa, urmând a face un popas, pe Olt, în Țara 
Loviștei, la o peșteră a ,,doi zei”.  Evident că referirea era la Peștera lui Zamolxe, din actuala comună 
Racovița, județul Vâlcea, peșteră pe care Zamolxe pusese de i-o săpase în ,,carnea muntelui”.

Aflăm, de la Strabon, că peștera (de fapt, era o locuință formată din două camere, de formă 
ovală, acestea fiind despărțite de un culoar, tot oval; informația figurează și-n ,,Dacia preistorică” a 
lui N. Densușianu, dar și-n ,,Getica” lui Vasile Pârvan) fusese săpată din porunca lui Zamolxe, care, la 
bătrânețe, se retrăsese aici, unde, 400 de ani mai târziu, avea să se retragă și Marele Preot Deceneu, 
viceregele Daciei, domnind alături de Burebista, iar mormântul lui Deceneu e situat la doar 10-12 m. 
distanță de Peștera lui Zamolxe, fiind săpată pe același perete stâncos, tot rotundă/mai mult ovală, 
și la aceeași atitudine, cu orientare nordică spre Olt. Aici, spun Tăblițele de la Sinaia, aveau să se 
oprească cei trei preoți din Argedava, spre ,,a-i cinsti” pe cei ,,doi zei”: Zamolxe și Deceneu.

Tot aici, în Țara Loviștei, în comuna Racovița se afla vechiul Praetorium, unde Procuratorul dac 
(cel care-și căpătase cetățenie romană, atât el, cât și fiica sa, după cum aflăm din ,,Panegiricul Împ. 
Traian”, al lui Pliniu cel Tânăr, prietenul intim al lui Traian!) Aquila Fidus construise trei castre romane, 
în care își avea sediul Legiunea a XII-a Fulminata, de vlahi macedoneni romanizați și unde și-a aflat 

TITEȘTI - CAPITALA DINTÂI A TUTUROR ROMÂNILOR
sfârșitul, în anul 140 d.Hr., mormântul său (pe care l-am decriptat ─ mă refer la ideograme și la 
pictograme: 12 dreptunghiuri, simbolizând Legio XII Fulminata, 3 dreptunghiuri, în dreapta, sus, 
simbolizând Cohorta III Scythica, trei ,,cărămizi”, simbolizând cele 3 castre romane, iar deasupra 
,,cărămizilor”, două mâini drepte îngemănate sub formă de salut, simbolizând ,,împlinirea tuturor 
dorințelor fericite”, după cum spunea N. Densușianu). fiind descoperit în urmă cu 3 ani de dl. 
Constantin Vieru din comuna Racovița, județul Vâlcea.

De asemenea, ideograma ΠΦ am interpretat-o  a fi a ,,Procura-torului Fidus” (după cum ne-o 
sugerase chiar Plinius cel Tânăr).

Țara Loviștei, însă, nu începe cu Cozia și nu se termină cu Peștera lui Zamolxe, ori cu castrele 
romane și mormântul lui Aquila Fidus, ci ea ,,urcă”-înspre măreții Munți ai Făgărașului, oferindu-i 
ochiului cea mai frumoasă panoramă din lume, căci Titeștiul, cu siguranță, a fost întemeiat drept 
Capitală a românilor de pretutindeni, tocmai pentru nesfârșita frumusețe ce ne-o oferă, încât 
nu e de mirare de ce aveam să aflu cu cea mai mare surprindere că aici, sub poalele Munților 
Făgărașului scăldate în lumina crudă, dintâi, de   la-nceputul lumii parcă, aveam să găsesc cele mai 
vechi monumente de cultură și de civilizație domnească și hieratică din tot spațiul carpato-ponto-
danubian, și nu exagerez deloc, de vree ce ,,pietrele vorbesc”!

E vorba de cea mai veche scriere românească, dar cu caractere chirilice, care coboară, în timp, 
până în 1205, în vremea în care în Oltenia de azi (nuită și Litua ─ de la Leto, în gr., iar în latină, Latona 
─ zeița ce i-a născut, în relația cu Zeus, pe Apollo și pe Artemis, în Insula Delos, din Marea Egee), 
din care aveau să se tragă numele Litovoilor: Litovoi și Ioan, doi frați, voievozi de Oltenia, dar și 
denumirea Țării Loviștei, semn clar că neamul Litovoilor și al Basarabilor din Țara Loviștei era același, 
iar peste ei au venit vlahii sud-dunăreni, macedoneni, care porniseră de la Priștina, odată cu IO 
RADU NIGRU (sau Negru-vodă!) în anul 1128, căci acesta din urmă fusese V.V. (voievod) de la Priștina 
─ vechea capitală dacică, KOTOPOLIȚE, sud-dunăreană ─ azi KOSOVOPOLIE/Câmpia Mierlei, după 
cum apare și-n ,,Tăblițele de plub de la Sinaia”. Deci Radu Nigru știa de Capitala Basarabilor scito-geți 
din Țara Loviștei, din Titești, și către Basarabi s-a îndreptat, scăpând de turci!

În urmă cu aproximativ un deceniu, Pr. paroh Mihai Teleabă, din Titești, jud. Vâlcea, făcând 
un nou gard de piatră, care împrejmuia vechea biserică (înaintea acesteia fusese o altă străveche 
biserică, la Cucoiu ─ cea mai veche din spațiul românesc!), a găsit mai multe plăci de piatră, cruci și 
pietre de mormânt, inscripționate în chirilică, pe care, spre cinstirea dumnealui, le-a încastrat în noul 
zid, în speranța, desigur, că cineva le va decripta.

Neobositul dr. oftalmolog Constantin Ionițescu a avut inspirația de a le fotografia și a le reproduce 
într-o carte (Țara Loviștei. Titești. Posada 1330. Leagănul Independenței Țării Românesști, Editura 
Rotipo, Iași, 2019, cu o prefață scrisă de subsemnatul) lansată atât la Craiova, cât și la Rm. Vâlcea.

Privind mai cu atenție una dintre fotografiile reprezentând artefactele culturale românești de cea 
mai mare valoare, am rămas uimit, atunci când am decriptat textul următoarei fotografii: 

IC    XC   (IISUS HRISTOS)
NI     KA  (ÎNVINGĂTORUL, în gr.)
NI ODINA (AICI ODIHNEȘTE) [S]ARAB BA. (ȚARUL BASARAB)
M (MARTIE) D (= 4 mii) T (300) g = 3.
Deci, mort în martie, în anul 4303. Scăzând 4503 din 5508 (anul facerii lumii), rezultă cifra 1205. 
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Constantin GEANTĂ

Cristian Ovidiu Dinică autorul volume-
lor „Roșu alternativ”, „Amintirile toam- 

nei”, „Vitrina cu vise”, „Nevoia de a fi blând”, 
este prezent în numemeroase antologii și 
reviste literare dințară și din străinătate. 

Ovidiu este omul care trăiește starea 
poeziei. Dedicat scrisului, încă din tinerețe, 
el transformă realitatea prin cuvânt. În 
poezie ne transpune într-un spațiu ideatic în 

care alte legi guvernează universul sensibil.
Poezia sa este una de o puternică încărcătură ideatică în 

care vibrează o sensibilitate extraordinară. Gama sa poetică este 
foare variată. Într-o paletă cromatică complexă creionează stări 
diverse pornind de la aspectul social, estetic, sentimentul filial, 
dimensiunea axiologică a existenței ș.a.

Poeme care ating coarda subconștientului transmit prin 
mesajul sublimal trăirile sale estetice. Universul său poetic este 
complex. Asfel abordează teme ale inițierii adolescentine, ale 
degradării sociale, dar și ale dragostei filiale.

Ciclul ,,Unsprezece septembrie” mi se pare emblematic 
pentru creația sa. Experiența poetică i-a permis să evolueze 
stilistic și să urce în perfecțiune. Ovidiu este omul care aduce 
poezia, deoarece viața sa este ca un poem vast, epopeic, în care 
orchestrează într-o manieră simfonică propriul său mod de a se 
raporta la existență. Subtil și acid creionează diferite aspecte ale 
zilelor noastre, neiertând nimic din ce i se pare a fi imperfect.

Ciclul ,,Unsprezece septembrie” este alcătuit din 12 poeme. 
Semnificația numărului 12 este deosebit de complexă și plină 
de mistere. I se spune numărul puterii divine, ba chiar și taina 
lui Dumnezeu, deoarece apare adesea în legătură cu concepte 
religioase majore în Cartea Sfântă. Sunt 12 ceasuri într-o zi și 12 
luni într-un an, 12 zodii în zodiac și 12 apostoli care au răspândit 
învățătura lui Iisus.Se întâmplă atât de des ca marile concepte 
religioase și filosofice să fie legate de numărul 12, încât acesta a 
căpătat semnificații misterioase profunde.

Lecturile poetului Ovidiu se întind pe o zonă vastă de 
cunoastere: literatrură, muzică, filosofie, religie, economie și 
multe alte domenii. Iar dintre poeții săi preferați se simt similitudini 
cu Eugen Jebeleanu (Surâsul Hiroșimei), Geo Bogza (poemul 
invectivă), Sylvia Plath (poezia cu infexini tragico - filosofice), Saint-
John Perse  (poemul amplu), Eugenio Montale ( cu o poezie de o 
profunzime remaracabilă) ș.a.

Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri 
sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite care 
au avut loc la 11 septembrie 2001. În dimineața acelei zile, 
19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de 
pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind două 
dintre ele în Turnurile Gemene aleWorld Trade Center din New 

UNSPREZECE SEPTEMBRIE SAU LINIA FRÂNTĂ A ZBORULUI REALULUI
York, omorând toate persoanele de la bord și mulți alți oameni 
care lucrau în clădiri. Ambele clădiri s-au prăbușit în decurs de 
două ore, distrugând și avariind și alte clădiri din jur. Teroriștii au 
prăbușit un al treilea avion în clădirea Pentagon din Arlington, 
Virginia, lângă Washington, D.C. Al patrulea avion s-a prăbușit pe o 
câmpie de lângă Shanksville în zona rurală a statului Pennsylvania, 
după ce unii dintre pasageri și membrii echipajului au încercat să 
recâștige controlul avionului, pe care teroriștii îl îndreptaseră spre 
Washington, D.C. Nu au existat supraviețuitori ai zborurilor.

În total, în urma atacurilor au murit 2.993 de oameni, 
inclusiv teroriștii. Majoritatea covârșitoare ale celor morți erau 
civili, inclusiv cetățeni din 90 de țări. În plus, moartea de cancer 
pulmonar a cel puțin a unei persoane a fost considerată de un 
medic legist a fi cauzată de expunerea la praful ridicat în urma 
prăbușirii World Trade Center. Acest poem inspirat de la un 
eveniment care a marcat istoria umanității.

Ciclul ,,Unsprezece septembrie” este realizat după tehnica 
cinematografică. Imaginile se succed,  trăirile se acentuează 
treptat, vibrația poetică se simte de la primul la ultimul vers. 

În primul poem ,,Bem” apare impactul evenimentului. În ver- 
suri de lungime inegală, care sugerea un zbucium sufletesc extaor- 
dinar, apare,, pasărea fără aripi” care ,,se aşază la masă cu noi;” 
și ,,are ciocul îmbibat în sângele scurs,/ uimitor,/peste timpul 
rănit pe care îl cercetăm/ prin ecranul cu peşti toxici, ” alături ,,de 
halba cu bere sortită/ să aducă aerul bolnav al/ raţiei de viaţă.” 
Poetul ne face părtași la o imagine apocaliptică în care ,,Liniştita pră- 
buşire ne inundă venele” iar ,,la New York se moare.” Și... deodată 
apare impevizibilul ,,Mâine este ziua mea.” Ziua unei ere noi.

În cel de al doilea poem ,,turnaţi în cenuşă” ni se sugerează 
imaginea ansamblului ,,Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă/
în zbor dezarticulat cu aripi risipite.” Bolnav pasărea sapă în/
cercul înfierbântat al aerului otrăvit,/ se rup cuvintele pământului 
care frânge/ cerul rănit în compasul incandescent. Urmează 
imagini de care ne amintesc de Divina Comedie, Infernul, al 
magistralului Dante Aligheri:,,Inimi planează şi se strivesc de 
betonul încins/ tremură carnea lăsată să curgă/cu izvor tăcut se 
împlineşte destinul/plecării din trup./Cei ce devin zi rup groaza în 
silabe/sunt fiii neajunşi ai tăcerii / se nasc în oceanul de ochi/cu 
braţe desprinse, turnaţi în cenuşă/vocile lor haşurate/ traversează 
versetul topirii întru fiinţă.”

Impactul cu mediul din cel de al treilea poem ,,Primele ore” 
este halucianant. Ni se sugerează prăbușirea materiei într-o 
Gaură neagră: ,,În sângele învolburat frica bântuie/ în perfuzii./ 
Văzduhul înghite suflarea/ se aşterne tăcerea în copaci.” Suntem 
martorii unei ieri nucleare: ,, Ninge peste apa interzisă/ Umbra 
vieţii miroase a duhoare,/ fuga continuă din timpul suferind/
spre colindul de iarnă.” Vânătorul apocaliptic sună din goarnă, 
iar ,, căprioare traversează oraşul,/ într-un decor pustiit”, pe când 
,,rujul iubirii/îşi tulbură culoarea.” Dar în acest infern există o rază 
de speranță: ,, Se aud primele sirene,/iarba va răsări prin ciment.”

Renașterea prin foc într-un corp de lumină se sugerează în cel 
de al patrulea poem ,,Aripile moastre”: ,, Sânul tău gust al piersicii 
plânge/ în epava unui vis răstignit/ expus zborului neterminat/
nu-ţi fie frică,/ norii poartă chipul nostru/vom avea aripi. Este 
momentul renașterii,,din tencuială trupurile captive/se vor 
desface în lumină/uşile deschise/ vor lăsa iarna în toamnă”, este 
momentul trecerii într-un alt palier al existenței: ,,este timpul/să 
abdicăm/din visul care decora altădată cerul

în căutarea primăverii.” Aici există speranța unei stari de 
beatitudine când oamenii devini îngeri:,,Nu-ţi alunga zâmbetul/
vreau să-l păstrez/ în fiinţa care se zămisleşte/ din foc şi cuvinte/
în liniştea aşternută/ vom avea aripi”.

Poemul al cincelea ,,Gândul fiului” ni se prezintă despărțirea 
fiului de mamă: ,,De astăzi mama va împleti aşteptarea/în părul 
păpuşilor din geam/cu cârlionţi de mătase din pletele lunii/pe 
buze le va pune ruj din praful de stele/îşi va dori la masă fiul/dar 
acesta nu va mai avea suficientă lumină să / înveţe numărătoarea 
secundelor în drumul spre casă.” Urmează versuri care ne 
amintesc de Surâsul Hiroșimei al lui Eugen Jebeleanu: ,,în mod 
permanent/ea va locui în salonul dimineţilor albastre,/căluţii 
de mare şi berzele o vor însoţi./Din coşul lui cu rufe purtate/va 
scoate cântecul de patefon pe care îl ascultau împreună,/apoi 
meticuloasă îl va înveli în straie/de duminică.”. Dar ,,După amiaza 
va pregăti cina pentru timpul/şchiop”.

Poemul al șaselea ,,Telefonul” este unul în care recunoaștem 
stilul inconfundabil al lui Ovidiu în care lirismul se îmbină cu 
meditația: ,,La capătul firului/ sunt secunde pe care timpul le 
înrămează/ spaima de a nu pierde zâmbetul bogat al toamnei/
desprinde silabe din carnea cuvintelor”. Pe acest fond apare 
tragismul existențial surprins în acel tragic 11 septembrie 2001: 
,,se naşte strigătul de iarnă al fricii stăpâne din sânge/întunericul 
iscăleşte vocale pe diapazonul vocii/ clinchetul metalic îmbracă 
stingher singura chemare/stinsă în marea de foc a zborului.” Și 
astfel emoția lirică sugerează tragismul unor evenimente care se 
pot repeta, din păcate, oricând.

Poemul al optulea ,,Arhitectul Morții” impresionează prin 
versurile care cad ca niste sentințe implacabile: cuvintele lor 
aspre/ chipuri în zigurate negre/ închide aerul încărcându-l/ cu 
febrilitatea gesturilor/ inutile ce pot desparți imaginile/după 
culorea neagră/odihneste faptele/ acoperind cu beznă chipurile/
de arhitecţi ai morţii,/ umbrele li se adună să cânte/ în corul 
ucigaşilor fără simbrie”.

Poemul al nouălea ,,țipete hâde” ne amintește de poemul de 
un tragim exitențial extraordinar al poetei Sylvia Plath. Acesta este 
poemul țipătului final, al țipătului ființei care se prăvale în neant: ,, 
țipete sfâșie spațiul/ pătrunde prin vertebrele aerului/cu neuronii 
vătuiți/acoperă vuietul lacrimilor/ arșița topește orice cuvânt/
afișează alfabetul tăcerii/albastră moartea/străbate carlinga 
inimii/strigătele în chemarea/genunii/ard neputința respirației.”                

(Continuare în pag. 11)

În 1205, așadar, a fost îngropat țarul Basarab, străbunicul lui Basarab I! Obs. Am tradus din scrisul 
chirilic de pe crucea din Titești. Așadar, aici, la Titești, jud. Vâlcea, în anul 1205, era un voievod/
țar, pe nume Basarab, care, iată, a fost consemnat nu doar ca primul voievod al tuturor românilor, 
dar se subînțelege că aici a fost și prima biserică românească, dar și prima Capitală a acestui neam 
românesc! Poate chiar Episcopie, aparținând de Patriarhia din Constantinopol.

De-abia peste aproape 172 de ani avea să se ridice Mănăstirea Tismana, apoi Vodița (în 1377, 
amândouă sub Nicodim, vlahul sud-dunărean, duhovnicul lui Mircea cel Bătrân ─ ctitor al Coziei, 
în 1386), iar Capitală a neamului românesc ─ așa cum e cunoscută ─ de-abia în 1330 avea să fie 
Curtea de Argeș, sub Basarab I. Prima Capitală, însă, a neamului românesc fusese, iată, în Titești, în 
Țara loviștei! Ce să mai vorbim de voievozii Olteniei, de Litovoi și de fratele său, Ioan, care-și aveau 
Capitala, se pare, în zona Tg. Jiu ─ Tg. Cărbunești, în jurul anului 1247, întinzându-se de la Tismana 
până la Olt, căci aceștia, deși rude, desigur, cu cei din Țara Loviștei ─ descendenți, poate, din IO RADU 
NIGRU V.V. PRISTINA 1128 ─ aveau să intre în conflict cu Coroana Maghiară în anul 1273, iar regele 
maghiar Ludovic IV Cumanul avea să-l omoare pe Litovoi, în anul 1277, făcând, astfel, ca Oltenia să 
intre sub suzeranitate maghiară.

Lucrul acesta nu se va-ntâmpla, însă, și cu urmașii Basarabilor și ai lui Radu Nigru, ajuns, iată, în 
Țara Loviștei (încuscrindu-se, de fapt, cu scito-geto Basarabii!), căci, desfășurând (cu aproximație, 
firește!) anii curgerii domniilor, am putea reface arborele genealogic, începând cu țarul scito-get (și 
Mare Preot ─ de aici, denumirea de ,,casta sacerdotală”  a BASARABILOR) Basarab, până la Basarab 
I, întemeietorul Țării Românești:

1. IO RADU NIGRU V.V. PRIȘTINA (c. 1100─1175);
2. BASARAB (c. 1175─1205, îngropat la Titești, jud. Vâlcea);
3. Un fiu al lui Basarab (c. 1205─c. 1250);
4. Un nepot al lui Basarab (c. 1250─1290);
5. TIHOMIR (1290─1310);
6. BASARAB I (1310─1352), întemeietorul Țării Românești, cel care a ridicat cetate și biserică la 

Curtea de Argeș (în 1330), unde s-a găsit și inelul ─ pecete al lui IO RADU NIGRU.
Acum, de-abia, înțelegem cum de-a ajuns inelul-pecete al lui RADU NIGRU (alias NEGRU-VODĂ) 

de la Priștina la Curtea de Argeș ─ lăsat moștenire dinastică, încât putem spune că obârșia Basarabilor 
vine nu doar din Țara Loviștei, ci și de la Priștina, în Macedonia, de la vlahii morlaci (negri), sud-

dunăreni, care s-au retras din fața expansiunii turcești, trecând Dunărea și stabilindu-se în Oltenia și-n 
nordul Munteniei, în Țara Loviștei! Așadar, anul 1205 marchează: prima Capitală a românilor; prima 
biserică a românilor; prima noastră atestare documentară; prima scriere românească, cu caractere 
chirilice, fiind cea mai veche (cu 316 ani mai veche decât ,,Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung 
Muscel către Hans Bekner, judele Brașovului”); că limba română s-a format aici, în Țara Loviștei, unde, 
în 1330, Basarab I avea să consemneze (pe o piatră megalitică, de 2 m/1,70 m.) nu doar victoria de la 
Posada, din 9─12 nov. 1330, ci însăși amintirea tatălui său, Tihomir Basarab, scriind:

1. † Slavă Sfintei noastre Treimi: Tatălui și Fiului și Duhului Dumnezeului Sfânt!
2. † Slavă Precistei Născătoare de Dumnezeu, Tatăl, și Duhului Sfânt, Mângâietorul nostru!
3. † Slavă Luminatului Basarab Io Biruitorul, voievodul Munteniei (Deci, ni se spune limpede că 

Muntenia și-a avut prima capitală aici, la Titești, în Țara Loviștei!!)!
4. † Slavă Răposatului Voievod întru Domnul, Tugmetgir (Tugomir, Togomer, Thomir) Basarab!
0 = o mie (se distinge vag!)
T (dar cu brațul stâng șters) = 300
Λ (L) = 30
Cu alte cuvinte, în anul 1330 s-a consemnat aici (în punctul ,,Gruiul Plăcintei”, din Dosul Dealului, 

comuna Titești) atât victoria de la Posada, cât și amintirea voievodului Munteniei, Tihomir, tatăl lui 
Basarab I.

Cum ,,basara”, în limba egipteană (în Egipt studiind atât Zamolxe, cât și Deceneu și chiar Vezina, 
Marele Preot al lui Decebal) înseamnă ,,vulpe” (cu referire la mantia din blană de vulpe, purtată de 
Marele Preot), deducem că toți Basarabii au fost nu doar voievozi ai Țării Loviștei și ai Munteniei, 
ci și Mari Preoți, prelun-gind, iată, tradiția teologică a voievozilor ─ preoți, cei, într-ade-văr, ,,unși” 
de Bunul Dumnezeu să vegheze peste acest popor românesc! Așadar, așa se explică de ce (și cum, 
mai ales!) a ajuns ca inelul-pecete al lui IO RADU NIGRU V.V. PRIȘTINA, 1128 să fie găsit la Curtea de 
Argeș!  Fusese transmis din tată-n fiu, ca o moștenire dinastică, ce vorbește atât de limpede despre 
formarea poporului român și despre ,,Casta Sacerdotală a BASARABILOR”!

În concluzie, neamul nostru se trage atât din regii scito-geți, Basarabi, cât și din vlahii macedoneni, 
sud-dunăreni, care erau, de fapt, traco-geți, asemeni celor de la nord de Dunăre!

În arealul/izoglosa lingvistică PRIȘTINA ─ ȚARA LOVIȘTEI s-a format limba română!Surpate, 16 
iulie 2019



Simion PETRE

Biblioteca Județeană Vâlcea a găzduit în data de 17 
decembrie 2019 în Sala Conferențiarilor, în organizarea 

Forumului Cultural al Râmnicului, conferința cu titlul de mai 
sus avându-l la pupitrul de comandă-desfășurare-pe preotul 
de la Parohia din Urșani, Horezu, Vâlcea, Constantin Mănescu, 
proaspăt confirmat doctor în istorie al Universității „Valahia” 
din Târgoviște. L-au însoțit în prelegerea sa, la masa prezidiului, 
un grup de patru „consilieri” cunoscuți doctori în științe, și 
recunoscuți oameni de cultură deosebit de activi în spațiul 
vâlcean:  Mihai Sporiș, Ioan St Lazăr, Ion Soare și Florin Epure 
(de la stânga la dreapta după așezarea la masa prezidiului). De 
remarcat că preotul Constantin Mănescu, între domniile lor, este 
singurul „doctor” în altă specialitate decât domeniul personal 
de activitate…poate Mihai Sporiș să-l concureze, care are un al 
doilea doctorat în istorie, față de cel în energetică, acordat de 
Academia DacoRomână. Întrunirea de la Bibliotecă a adus în sală, 
după cum era de așteptat numai personalități, toate stăpâne 
pe domeniul lor de activitate, profesioniști în varii domenii ale 
culturii vâlcene, dar care toți, au legături mai mult sau mai puțin 
vizibile cu acest preot de biserică de mir, și, 
după părerea noastră, care are în subordine  
unul dintre cele mai vestite monumente de 
patrimoniu cultural și religioas din Oltenia: 
Biserica de la Urșani; aceasta, aflându-se 
într-un loc adevărat tezaur cultural religios: 
Urșani, Horezu, Viorești, Costești. Urșani, 
care în plus față de toate are rămășițele 
pământești a două personalități excepționale 
ale politicii și culturii românești: omul 
politic I.G.Duca-prim ministru al României în interbelic și Vasile 
Gavrilescu scriitor postbelic unul dintre cei mai importanți și 
erou al luptei anticomuniste din țara noastră. Lăngă intrarea în 
Biserica de la Urșani unde odihnește Vasile Gavrilescu și pictorița 
Nușa Gavrilescu se află mormintele celor doi care au deasupra o 
cruce  dublă specifică mișcării anticomuniste. Să mai amintim că 
I. G. Duca, în interbelic, a dat numele unei localități din Bucovina 
de nord, în regiunea Cernăuți, localitatea „I.G.Duca” consființând 
legătura de sânge între localitatea cernăuțeană și cea vâlceană 
pe timpul României Mari; bazinul cultural Horezu (cuprinnzând și 
Costeștiul) reprezentând, după opinia noastră, cel mai important 
site cultural din țara noastră.      

Au luat cuvântul la Conferința de la Biblioteca Județeană, pe 
lângă conferențiator:  Ioan St Lazăr  care a trebuit să plece în altă 
parte și a cerut să vorbească primul, din păcate, aparatele noastre 
nereușind să redea pe deplin dizertația sa, din care, însă, am 
reținut (dat fiind momentul în care s-a desfășurat evenimentul, 
17 decembrie) că în România a fost Revoluție între 16 și 21 
decembrie, după care a fost o lovitură de stat. 

Au mai vorbit: 
Nicolae State - Burluşi:  -  Sunt foarte bucuros că am un coleg 

care se implică mai mult decât mine în Cultură. Aseară, Înaltul mi-a 
confirmat că e total de acord ca preoții să desfășoare activitate 
spiritual culturală și că au permanent binecuvântarea sa! Și preotul 
de aici și acum de față are aprecierea și binecuvântarea Înaltului și 
a mea,  în calitate de participant și în calitate de preot, de coleg. 

LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ VÂLCEA PREOTUL CONSTANTIN MĂNESCU 
A CONFERENȚIAT DESPRE  „CTITORIILE VĂTAFULUI DE PLAI IOAN 

POPESCU URȘANU-POTECAȘUL DIN VIOREȘTI-SLĂTIOARA”
Dumnezeu să-l binecuvinteze. Se pot spune multe despre preotul 
Constantin Mănescu. Nu numai eu și tagma noastră preoțească 
trebuie să fim mândri că avem un asemenea preot, care, iată, 
din aceste zile este și doctor în istorie, dar întreaga societate 
vâlceană și românească trebuie să se bucure, căci preotul 
Mănescu o adevărată plăcere să te întreții cu el, acum îl vezi aici 
la o manifestare culturală, acum nu știi pe unde să-l cauți, pe la  
vreo altă manifestare culturală, națională, fiindcă este ca argintul 
viu în arealul religios și cultural local și national, românesc. 
Cum spunea Alphonse de Lamartine: preotul și primarul într-o 
comunitate este omul tuturor! De aceea, spun, mă refer la noi 
toți,  să-l „binecuvântăm” să fie cât mai mult timp printre noi. 
Preotul trebuie să fie model pentru oamenii din parohie, pentru 
întreaga societate în care trăim. Așa încât eu îl felicit și Dumnezeu 
să-l binecuvinteze. …Sărbători fericite! vă urez tuturor în aceste 
zile deosebite încărcate de spiritualitate, și vă rog să nu uitați, toți 
sunteți invitați pe 18 ianuarie la parastasul cultural de la Râureni, 
unde va avea loc a treia ediție.

Ion Soare:  - …Niciodată nu am fost de părere că preotul 
trebuie să fie neapărat un „sfânt”…La noi în pedagogie există 
un principiu foarte interesant, că, cine încearcă să scoată, din 

oameni, sfinți va obține demoni. Fiindcă 
este un om, dumnealui este foarte apropiat 
de oameni. Și nu se pretează la ceea ce unii 
preoți, cu anumită ipocrizie să spunem, 
trec drept oameni onorabili, apropiați de 
sfințenie, dar, în realitate, sunt altceva dacă 
le cercetezi  viața privată…Dumnealui a găsit 
o cale de mijloc între aceste moduri de a fi și 
pentru noi, cei de la Forum, dumnealui  este 
un factor de destindere în orice discuție; și 

este un membru foarte activ. Se spune, și așa este, că are biserica 
plină de enoriași, asta înseamnă că oamenii îl simt apropiat, il simt 
că este „de-al lor”. Din punct de vedere intelectual, vă rog să mă 
credeți, fiindcă m-am ocupat de mai multe numere din revista 
„Studii vâlcene”, are printre cele mai interesante studii și articole 
într-un stil foarte elevat. Domnul Lazăr a făcut foarte bine că a 
abordat acest stil al dumnealui…În privința doctoratului strălucit 
pe care și l-a dat pe tema monografiei orașului Horezu, trebuie să 
vă spun că a studiat ani de zile, a făcut și refăcut lucrarea de mai 
multe ori, a înghițit praful de la arhive, nu săptămâni, nu luni, ci 
ani de zile!...și nu numai din arhivele vâlcene…Această prezentare 
de astăzi, de aici, face parte integrantă din lucrarea sa de doctorat. 

Florin Epure:  - M-am bucurat mult să particip la cea de-a XX-a 
ediție a programului cultural-ştiinţific „Frescele Vâlcii”, în cadrul 
căreia părintele doctor Constantin Mănescu a reușit să ne capteze 
atenția cu o prezentare bogată în date, completată de imagini, 
despre viața unui mare român - vătaful de la plai Ioan Popescu 
Urșanu - și despre ctitoriile sale, nu mai puțin de patruzeci la 
număr, înălțate în ținutul Horezului. Din Urșanii Horezului, s-a 
ridicat, la sfârșitul veacului al XVIII-lea, acest țăran înstărit, care 
prin istețimea minții lui, a vitejiei și râvnei față de cele sfinte a 
ajuns să dețină înalte dregătorii domnești și să ridice falnice 
biserici, care astăzi se numără printre alte neprețuite valori ale 
patrimoniului cultural național. Ioan Popescu a fost învestit, prin 
poruncă domnească, vătaf de plai al ținutului Horezului. Atribuțiile 
vătafului de plai le va avea mai târziu subprefectul, asemenea 

căpitanilor de odinioară. El era însărcinat cu paza plaiului “de 
hoţi, tâlhari şi furii de dobitoace”. În subordinea sa erau angajați 
zeci de plăieşi, proveniţi din mai multe sate aşezate în apropierea 
unui plai sau punct de trecere. Vătaful de plai împiedica birnicii 
să fugă în Transilvania, încasa vămile de la punctul de trecere 
controlat, având dreptul la o treime din mărfurile confiscate 
pentru contrabandă, judeca pricinile mai mici dintre locuitori; era 
scutit de dări, podvezi și avea dreptul la clacă din partea țăranilor.

Dintr-un document emis la 25 mai 1792, aflăm că Ioan Urșanu 
deține, la această dată, dregătoria de vătaf de plai la Horezu, când, 
împreună cu alți zapcii, judecă pricină din Gorj, privind furtul unei 
dobitoace. 

Mai știm că vătaful de plai cumpără, la anul 1805, de la Mihai 
fiul Popii Constantin, cu 80 de taleri, „casa cu pivniță de piatră, 
ce iaste în târgul Horezului” (pe locul poștei de astăzi). După anul 
1806, Ioan Urșanu ajunge să dețină și funcția de mare vistier. 
Această dregătorie era considerată ca cea mai importantă din 
divanul domnesc, pentru că, pe lângă faptul că vistierul avea grijă 
de tezaurul țării, numea și controla ispravinicii ținuturilor, deci 
avea “în mână” întreaga administrație a țării. 

Ioan Vătaful Urșanu s-a căsătorit cu Stana, cu care a avut un 
fiu, pe Florea Urșanu, amândoi aflându-se zugrăviți, alături de el, 
pe frescele bisericilor pe care le-a ctitorit. 

Ioan Popescu a ctitorit bisericile de la Vioreşti-Goruneşti 
(Slătioara), Urşani-Horezu (în pronaosul acestei biserici se 
odihnesc rămăşiţele pământeşti ale omului de stat și cărturarului 
I.G. Duca, prim-ministru al României), Biserica din Târgul Horezului, 
Cociobi (Slătioara), Recea și din Mahalaua Zăvoianu, satul Mariţa 
(Vaideeni), în Mahalaua din Vale, a satului Bogdăneștii (Costești). 
Vătaful Urșanu apare zugrăvit în tablourile votive, când în haine 
orientale, când călare sau straie de plăieș. Numele vătafului 
Urșanu mai apare și pe crucile ridicate în perioada 1781-1810, 
la Râmești, în cimitirul de la Bălănești-Horezu, pe Dealul Recii, la 
drumul mare, la hotarul dintre Recea și Vaideeni, la Tg. Horezu și 
la Sacoți-Milostea.

Două documente de arhivă - 16 martie 1810 și 15 martie 1818 
-, meționează faptul că Ioan Urșanu se stinsese din viață la anul 
1809. Locul de veșnică odihnă nu este cunoscut. Mormintele 
mamei, soției, ale fraților Barbu și Pătru, și al Smarandei, se află în 
partea dreaptă a pronaosului ctitoriei de la Urșani, asta ne-ar face 
să credem că și el se află îngropat tot aici.

M-am bucurat mult că părintele Daniel Preoteasa de la Brezoi 
a donat bisericii de la Urșani pomelnicul original al bisericii. Acest 
pomelnic a fost redactat de Dionisie Eclesiarhul, la anul 1804. 
Foarte interesant este că, pe partea din interior a coperții se află 
o notă tergală, scrisă chiar de mâna ctitorului, cu „cei care au 
ajutat cu bani deosăbit de ostenelile lor la zidirea sfintei bisărici 

de aici de la satul Urșani[…]. Pe fila 9, ctitorul a mai notat 
data morții mamei sale: „La leat[ul] 1805 iuli[e] 6, joi la 4 
c[e]asuri trecute din zio, ș-au dat sfârșitul prea iubita mea 
mumă Nedelea[…] Ion Urșeanul”. 

Îl felicit pe preacucernicul părinte Mănescu pentru 
titlul de doctor și pentru această frumoasă expunere, 
realizată pe baza imaginilor care ne înfățișează un 
bogat program iconografic dar și tablouri votive care 
ni-l înfățișează pe Ioan Popescu-Urșanu ca pe un oltean 
mândru care nu este cu nimic mai prejos decât voievozii 
și ierarhii ctitori de lăcașuri sfinte și făcători de țară.              

Vremurile de azi mi-au permis să-l cunosc pe părintele Constantin Mănescu. În el am văzut 
cele trei laturi ale lucrării lui Dumnezeu: preot, duhovnic și om.  Toate trei s-au îngemănat 

în timp, numai  printr-o muncă asiduă, prin efort continuu și prin modelarea propriei persoane 
în lumina poruncilor lui Dumnezeu, care sunt sfinte și sfințitoare. Aceste trei lucruri asociate cu 
pasiunea pentru istorie, concretizată în pregătirea unui doctorat, îmi demonstrează mie și celor din 
jur seriozitatea, onestitatea și mai ales pasiunea ce-l propulsează să zic așa spre aceste  calități.

Nu știu ce anume mă bucură când îl întâlnesc pe părintele Costică. Starea de bine în apropierea 

PREOTUL, DUHOVNICUL, OMUL, CONSTANTIN MĂNESCU
  MOTTO:  Preoţia este un dar, darul lui Dumnezeu. Este o misiune, apostolat, slujire.

lui, glumele pe care le face, atenția ce o acordă fiecărei informații istorice pe care o află, grija de a o 
consemna pentru a fi folositoare la redactarea unei predici sau  pentru un posibil articol de istorie. 
Rar mi-a fost dat  să văd un om care ascultă cu atenție alocuțiunile rostite de diferiți oameni la 
evenimente culturale și felul cum părintele spicuiește din cuvântul  rostit la tribună, esența, pentru a 
fi valorificată ulterior. Nu știu să fi fost o acțiune culturală  la care preotul Mănescu să nu fi participat 
sau la care intervenția să nu fi fost de o  înaltă ținută. (Continuare în pag. 14)

Col. (rtg.) Mihai POPA
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Mihai SPORIȘ
         

În zorii istoriei oamenii se închinau 
soarelui, apoi tuturor zeităţilor stăpâne 

peste vieţile lor. Se închinau şi proslăveau  
stăpânul, recunoscându-I principiu existenţial 
suprem. Ritualuri, ceremonii, altare vorbesc 
de cântecele de slavă ale oamenilor pentru 
îmbunarea, mulţumirea, cererea smerită şi 
întotdeauna recunoaşterea măririi şi slavei 
atotputerniciilor. Izvoarele arheologice, 
scriptura supravieţuitoare de demult, 

vorbesc, fără tăgadă, despre aceste lucruri. Imnurile vedice 
indiene, cele homerice, ori cele ale vechilor evrei au trei milenii 
de la consemnarea lor. Indiferent de locul şi vremea apariţiei 
imnurile de slavă au fost create din necesitatea trăirii sacralităţii, 
a ceremonialului, ca armonizare a vieţii în toate componentele ei. 
Zeii, principii supreme, îşi trăiau şi ei nemurirea printre oameni, 
într-un respect al ierarhiilor. Între izvoarele vechi, foarte cunoscută 
este Cartea psalmilor a regelui evreu David. Psaltirea care adună 
imnurile vechi de demult este o carte folosită în cult de biserica 
creştină şi azi. Aici veneraţia omului David, chiar rege fiind, 
pentru Dumnezeul poporului ales, este evidentă. Psalmii, imnuri 
înălţătoare şi rugăciuni, preamăresc pe Dumnezeul poporului ales, 
împărăţia Lui sfântă din cer, toată creaţia dreptei Sale. Psalmii, pe 
lângă cântări de preamărire a slavei, sunt rugăciuni vii, adresate 
direct Lui Dumnezeu pentru mântuirea de rău, sunt învăţături ale 
legii morale, venind dinspre divinitatea absolută (vezi ca exemple: 
Ps.33; Ps.45; Ps.47; Ps.50; Ps.56; Ps.83;Ps.91; Ps.95; Ps.98; 
Ps.118).  Dumnezeul, stăpân unic al cerului şi pământului, venerat 
de poporul ales, alături de zeităţile altor confesiuni politeiste, 
ocupau centrul lumii. În jurul Lui, rugător, dependent stătea omul. 

De la o vreme omul s-a substituit zeităţii. Au apărut 
oamenii faraoni, oameni regi, su- 
verani pontifi care se vor fi identificat soa-
relui şi îşi vor fi arogat ascendenţa divinităţii. 
Exagerările şi apărarea redutelor câştigate 
vor fi pus ştiinţa sub obroc, iar religia, în 
pactul sacerdotium-regnum, îşi va fi adaptat 
mesajul, ritualul, şi acţiunea instituţiei pa- 
troane de dogmă. Întunecată, această pe- 
rioadă va fi ascuns soarele şi adevărul ştiin-
ţei, cu preţul unor procese célèbre şi al 
atâtor ruguri aprinse. În evul de mijloc vor 
fi apărut cârtirile oamenilor la… întunericul 
iscat în plină zi. Au aprins, renăscând 
mai înainte…, luminile. Un nou contract social (J.J.Rousseau), o 
nouă separaţie a puterilor (Montesquieu), o nouă enciclopedie 
a ştiinţelor (D`Alembert), un alt mod de-a cugeta (Descartes, 
Pascal, Leibniz, Voltaire, Diderot, Cantemir…), o nouă poziţionare 
în biserica romano-catolică a Nordului protestant și pragmatic 
(anglican, calvin, luteran). Momentul recursului, la toate 
procesele amânate  de monarhiile absolutiste şi de biserica 
romano-catolică va fi fost Revoluţia franceză, de la 1789. (Sora 
creştin ortodoxă, separată de la 1054, va fi rămas în pactul de 
putere, cu un defazaj de peste un secol. Răsăritul european, în 
lumea sa cu trei  imperii - otoman, habsburgic, rus -  se va alinia, 
defazat, mersului lumii!). Atunci monarhiilor li s-au contestat, în 
fapt, uzurparea dumnezeirii şi însuşirea ei, iar instituției bisericii, 
toate abuzurile seculare, patronate de universalismul suveranilor 
pontifi și de compromisurile dintre sultan/ țar și patriarh. Ştiinţa 
va fi scoasă din ilegalitate şi se vor fi proclamat 
drepturile omului. Omul, „fiinţă supremă”, se 
va fi centralizat, uzurpând însă, nu doar pe falşii 
dumnezei (cei ce în numele lui Dumnezeu se 
suiseră în vârful ierarhiilor, invocând dreptul 
divin, prin liberul lor arbitru!), ci pe Dumnezeu 
Însuşi, dând frâu liber unei secularizări la fel de 
agresivă, cu efecte în planul trăirii sacralităţii.  

Între perioada veche, cu Dumnezeu în centru 
şi perioada tuturor modernismelor cu liberul cu-
getător, în centrul lumii s-a aflat, instituţionalizat, 
un construct de putere umano-divină. Puterea 
monarhilor, mână în mână cu cea a liderilor religioşi, 
stăpânea lumea de dincoace şi relaţionarea cu 
lumea de dincolo. Timp de un mileniu papii au în- 
coronat pe împăratul Sfântului imperiu Romano-
German, în Vest. Relaţia între puteri arăta domi-
nanta forta a suveranului tronului papal, considerat infailibil. 
În Răsărit, supravieţuitorul Imperiu Roman, până la căderea 

IMNUL NAȚIONAL,  RUGĂCIUNE ŞI ACATIST LA ALTĂ ADRESĂ
- DRUM LUNG AL ZORILOR CĂTRE…AMURGUL ZEILOR-

Constantinopolului (1453), dar de pe la anul 600 d.Ch. grecizat, îşi 
va stabili diferit relaţia de ordine a puterilor. Împăratul era unic, iar 
centrele de putere ecleziastică erau disipate în mai multe patriarhii, 
cu o coordonare ecumenică de la centrul constantinopolitan. 
Apoi, după căderea sub otomani, creştinismul răsăritean, în 
relaţie de coabitare cu un suveran de confesiune musulmană (cu 
rang de mare calif!) nu putea să se impună în planul politic, ca în 
Apus.  Tradiţia imnică, venind dinspre substratul grecesc si rodul 
perioadei patristice, cu o imnologie remarcabilă, vor fi dat forţa 
unei manifestari în ritualul din altarele bisericii creştin ortodoxe, 
extrem de vie. În imensul Imperiu Otoman, foarte tolerant 
la toate cultele religioase, precum toate marile 
imperii ale istoriei, faptul de credinţă reprezenta, 
într-un amestec al valorilor de identificare, alături 
de limba folosită, pilonii structurii de rezistenţă 
ai legii pământului. Faptul de credinţă şi de viaţă 
relogioasă  într-un regat, imperiu (doar ca excepții 
avangardiste…republici!), se instituţionalizează. 
Ceremoniile capătă un cadru fixat cu o desfăşurare 
anume. Trăirea se sistematizează, iar simbolurile 
încep să ascundă lumina realităţii şi fervoarea 
unei rugi neintermediate. Pământul natal, unde 
exista legea pământului, ca un ținut al tuturor 
făgăduințelor, va deveni patrie…, țară.  Apar formele 
fixe ale invocaţiilor, se duc lupte doctrinare acerbe 
asupra formei textelor dogmelor, mai apoi asupra 
înţelesurilor. Ce lupte în jurul icoanelor, pentru înţelesul Sfintei 
Troiţe, al purcederii Duhului Sfânt! Câte erezi, schisme şi câte 
secte nu tânjesc după ciopoarele de zei păgâni şi naturalitatea 
primordială, ca o revoltă permanentă împotriva centralizărilor cu 
omul, totuşi fiul lui Dumnezeu, lăsat la periferie!

Descifrarea lungului drum de la imnul primordial, trecând 
prin psalmi, acatiste şi rugăciuni către modernul simbol al 

Imnului Naţional se poate face observând 
diferenţele de poziţionare ale omului 
în raport cu divinitatea, respectiv cu  
simbolurile substitutive. În imnurile regelui 
David (psalmii din Psaltire!) adresarea 
este directă, de parcă se stă la taifas cu 
Dumnezeu, cum constatăm și în substratul 
tradiției românești, înflorind anual în 
colinde.  Regele este smerit, respectuos, 
curajos şi permanent îi recunoaşte Lui 
Dumnezeu atotputernicia. Are cuvinte alese, 
laude, rugăminţi, reproşuri chiar (în spiritul 
vremii, ca în cartea lui Iov!) şi permanenta 

declaraţie de dragoste. Toate reflectă legea morală a acelei vremi 
şi raportul dintre om şi divinitate. Dumnezeu este în centru şi de la 
EL, ca de la soare, izvorăsc toate energiile.

Acatistul Maicii Domnului, de la 626, este 
un cântec de mulţumire adus de Imperiul 
Bizantin Fecioarei Maria pentru biruinţa 
împotriva perşilor, care după un îndelungat 
asediu asupra Constantinopolului se vor 
fi retras. Fecioara Maria, cea ocrotitoare 
primeşte mulţumirile bisericii în numele 
locuitorilor salvaţi din iminenta robie. Sunt 
aici mai multe mijlociri. Maica Domnului 
mijloceşte  rugăciunea la Fiul Omului 
din Troiţa îndumnezeită a puterii. Ruga, 
lauda, slăvirea este intermediată către 

Dumnezeu aflat în centru 
şi cu sfetnici înalţi, între 
bazileii oamenilor şi ierarhii altarelor în imediata 
apropiere. Ruga, trebuie făcută cu patimă pentru 
mântuire, ne recomandă sf. Ioan Scăraru, iar sf. 
Augustin o consider ,,hrană zilnică a sufletului”, 
„aşa de necesară pentru suflet, precum e de 
necesară apa pentru peşte, ori hrana pentru 
trup”, după conotarea Sf. Ioan Gură de Aur. În 
această perioadă, a Acatistului invocat, imnul de 
mulţumire dedicat Fecioarei Maria, are funcţia 
trăirii, chiar dacă intermediată, în comuniune cu 
Dumnezeu, după cum ne relevă sf. Părinţi, din 
vremurile acelea, virtutea rugăciuni.

În timpul Revoluţiei Franceze (1789), în anul 
1792, când prima Republică Franceză se apăra 
pe Rin împotriva asaltului monarhiilor Europei, 

încercând restauraţia, un militar: C.J. Ruget de Lisle, compune un 
cântec de îndemn la luptă care din 1879, în timpul celei de-a treia 

Republici Franceze, devine Imnul Naţional al Franţei, în vigoare 
şi astăzi. Cântec solemn, adus la Paris în 1795 de marsilieni, să-l 
consacre imn în timpul Convenţiei, La Marseillaise, conservă 
starea de spirit a acelui moment de cotitură din istorie. Textul, 
îndemn oamenilor revoluţiei, les enfants de la patrie, să apere 
patria cea nouă, nu se mai adresează lui Dumnezeu. Omul îşi 
cucerise drepturile la o emancipare istorică şi se va fi instalat 
în centru. Nu doar Ludovic al XVI-lea şi Maria Antoneta vor fi 
fost ghilotinaţi, ci vor fi fost profanate mormintele regilor de 
la Saint Denis, iar Napoleon Bonaparte, prin 1804 îşi va fi pus 
singur coroana imperială pe cap, renunţând la serviciile Papei 

de la Roma. Încet rolul lui Dumnezeu, scos abrupt 
din scenă, se va reinstitui, oamenii având nevoie 
imperioasă de cele sacre, însă ştiinţa se va fi eliberat 
de ignoranţa cultivată cu forţa de instituţia bisericii 
romano-catolice. Omul iluminat de ştiinţă se va fi 
îndreptat spre un alt fel de trăire. Din imnul născut 
ca un „Cânt de război pentru armata Rinului”, 
devenit simbol național al Franței republicane, 
lipsește invocația către Dumnezeu. Secularizarea ca 
o golire de sacru, va fi emancipat latura materială, 
după care mulțimile tânjiseră și, în sfârșit, formal, 
își dobândiseră demnitatea refuzată: libertate, 
egalitate și fraternitate. Numai asumarea libertății, 
fără descifrarea sensului corect în toiul revoluției 
va fi condus la marea vărsare de sânge. Spiritul 

cartezian al liberalismului republican va face din Patrie, spațiul 
locuit de națiune. Apoi prin drepturile omului, tocmai câștigate, 
toți cetățenii, idependent de etnie vor fi recunoscuți copii ai patriei, 
având cetățenia cu conotația etnică a majoritarilor, ori a statului 
colonizator. Marile metropole coloniale știau să se așeze în lumea 
materială. Națiunea, statul național, devin concepte juridice și își 
vor promova noile simboluri. Filosofia trăirii popoarelor, devenite 
națiuni, își are planurile emancipării națiunilor din chinga 
imperiilor și formele de luptă. Simbolurile capătă conotații noi și 
altă utilitate. Națiunea este valoarea supremă, își are secolul ei 
de aur, secolul al XIX-lea. În ritualurile, ceremoniile de altă dată, 
noile simboluri intră în scenă, solemn, exprimând noua forță pe 
care omul nou o degajă în lupta sa cu… natura. Aceea pe care 
panteismul filozofilor o identificaseră cu Dumnezeu. Să ne amintim 
doar de seceră și ciocan și să observăm că omul uzurpase în scena 
vieții pe făcătorul cerului și al pământului, adică pe Dumnezeu și-L 
va fi înlocuit cu forța creatoare a Omului (aici muncitor și țăran!)

În balansul (vezi restaurațiile!) între Monarhie și 
Republică vedem și binomul sacru-profan. În părțile noastre 
românești (valahe), din Răsăritul Europei, până la sfârșitul 
secolului al XIX-lea într-un protectorat al imperiilor, dar 
sub suzeranitate otomană, într-o obediență confesională a 

patriarhiei creștin-ortodoxe din afara țării, 
trăirea celor sacre a fost încurajată (“capul 
plecat sabia nu-l taie!”). Politica imperială, 
urmărind întotdeauna spolierea celor mate- 
riale din țările supuse încuraja diversitatea 
confesională (divide et impera!). Și post-
modern se susține sloganul cu … valoarea di- 
versității într-o… uniune („unitate în diversi-
tate!”). Linia creștinismului răsăritean, a 
rămas consecvent ortodoxă. Oare cum ar 
fi putut coabita sultanii, cu universalismul 
romano-catolic? O redută creștină, Munte-
le Athos, tolerată de Imperiul Otoman, 
numita Grădină a Maicii Domnului își va fi 
avut patria extinsă și pe plaiurile românești. 

Formula România Grădină a Maicii Domnului se legitimează, 
explicit, prin toate daniile făcute de voievozii români și prin toate 
mănăstirile românești, cu averile lor, închinate Sfântului Munte. 
Miza acestor fapte fiind, în trăirea românească, nădejdea că 
Maica Domnului ne va ocroti viețiile și țara. Trăirea întru Maica 
Domnului a românilor este și azi un fapt de rezistență și neștirbită 
nădejde. 

Valul iluminist al Apusului se va fi prelins târziu în Răsăritul 
imperial și cu rânduială bisericească centralizată și stabilă. Epopeea 
lui Napoleon Bonaparte s-a frânt în 1812 sub zidurile Moscovei 
și a fost amânată nepotului învingător pentru… Războiul Crimeii, 
după altă revoluție, general europeană, cea de la 1848. Curentul 
cel nou al națiunilor ne-a contaminat atunci, dovadă fiind anul 
1848 în care revoluția va fi ajuns până la noi, ca extensie estică 
maximă. Conceptele cele noi ale modernității se insinuaseră în 
idealurile unei generații luminate de la sursă.

(Continuare în pag. 13)



Simona Maria KISS

La numai o săptămână 
de la constituirea Clu- 

bului Seniorilor de la Călimă-
nești, în data de 5 martie 
2020, în frumoasa locație de 
lângă Liceul Tehnologic din 
Călimănești, o sală deosebit 
de generoasă, seniorii 

călimăneșteni conduși de Fenia Driva, care a fost 
și moderatorul întâlnirii, s-au întâlnit să serbeze 
ziua de 8 Martie, zi la care, și manifestare, au 
participat și invitați de la Asociația Seniorii din 
Râmnicu Vâlcea în frunte cu secretarul general 
al acesteia domnul Gh Dumitrașcu.

Florinel CONSTANTINESCU: …Vă povestesc 
o întâmplare din tinerețe. M-am hotărât să 
cumpăr, odată, un televizor din acela Sport, 
format mic, și văd într-o vitrină ceea ce căutam. 
Îi spun vânzătoarei că vreau un televizor ca 
acela din vitrină. Știți, spune ea, îl avem numai 
pe acesta…Nu-I nimic îl cumpăr eu. Știți, dar își 
pierde semnalul. Nu-i nimic îi spun, îl iau așa 
cum este, cu gândul că îl voi duce la depanator 
și-l voi repara. Și tot așa…mai avea și alte 
defecte! Și îi zic: cine mă pune să mă contrazic 
cu o femeie, că eu nu am câștigat niciodată în 
fața unei femei. Ei, iată, îmi spune: acum ați 
câștigat televizorul ăsta!...Eu mă bucur foarte 
mult că, iată, dăm utilitate acestui club al dvs că 
pot să spun că sunt invitat la acțiunea organizată 
de dvs și bucurie mai mare pentru mine nici că 
poate exista. Voi fi de fiecare data alături de dvs. 
Vă doresc ce este mai bine pentru dvs. Să vi se 
împlinească tot ce vă doriți. Să vă bucurați de 
nepoți, de copii, să aveți multe împliniri alături 
de ei, dar și să participăm la viața socială a 
comunității, să fim alături de cei mai nevoiași. 
Eu sunt dintre aceia care nu fac o comunicare 
foarte bună în acest sens, dar am încercat și 
voi încerca întotdeauna să fiu alături de copii 
celor nevoiași, de părinții lor, să ajut cu tot ce 
pot!... Nu toți au avut norocul ăsta al nostru, cei 
prezenți aici, să ne bucurăm de viață…La mulți 
ani și tot ce vă doriți…

Părintele LAURENȚIU: Sunt onorat că sunt 
în mijlocul dvs și îmi cer iertare că din motive 
întemeiate nu am putut să fiu prezent la 
deschiderea acestui club. Ați realizat un lucru 
foarte frumos și foarte util. Dar vă asigur că de 
câte ori ne veți chema vom fi alături de dvs. 
Astăzi sunt aici ca să vă dăruiesc un însemn 
religios, să împodobim acest club cu o icoană a 
Maicii Domnului care să vă poarte de grijă, să 
vă aducă noroc…Peste câteva zile noi sărbătorim 
ziua mamei și prima mama a noastră a tuturor 
este Maica noastră sfântă, Maica Domnului.

Fenia Driva care a preluat conducerea 
desfășurării manifestării a dat cuvântul celor 
patru invitați care să facă cadourile lor artistice 
sărbătoritelor cu ocazia Zilei de 8 Martie…

Vasian MIRCESCU: Oricum, orice-aș face, 
am emoții în fața unei astfel de asistențe... 
Citește două poezii dintr-un volum al său apărut 
anii trecuți:

 ...RENAŞTERE...

Aşa-mi răsari în rochia vişinie
Precum o metafizică întruchipare
De numai sufletul cel zbuciumat mai ştie
De-n el e nor sau mai e sărbătoare

Cât te-am zărit o clipă hieratică făptură
De dincolo de vălu-nchipuirii
Silabe nerostite rămas-au pe a mea gură
Şi-n suflet un tumult din struna amăgirii...

Dar mi te-apropii-ncet, devii tot mai reală
Şi fiinţa-mi toată încearcă să uite de-amăgire
Devii mai pământeană din lumea-ţi siderală
Şi tot cu tot renaşte-ntro palpabilă IUBIRE...

 Băbeni, 14 iulie 1989

O ICOANĂ...

Ţi-am zugrăvit din cuvinte-o frumoasă icoană
Pastel de culori izvorând din profunde abisuri
Prin patimi şi umbre-n telurica goană
Imagini plămădite-ntre aspiraţii şi visuri

Fiecare silabă suavă avea o culoare
Pe frontispiciul străduinţelor mele
Încercând imagini de măiestrită savoare
Zămislite din aur şi pulbere de stele

Din irizări de rouă ţi-am făcut o cunună
Din frunze de toamnă castaniul din plete
Faţa din stropi de zăpadă şi raze de lună
La gât perle sidefii înşirate pe-ndelete

În inima mea un mic colţ nu degeaba
Adăpostea o icoană zugrăvită-n cuvinte
În care culoarea se-mperechea cu silaba
Prin imagini ieşinde din curate sinţăminte
..............................................................

...Păcat! În trecere vopseaua s-a mai şters
Cuvinte răstignite printre ere
Şi din imaginea pictată-n univers
Rămase-n urmă neculoare şi tăcere...

Nicolae GHINOIU: ne prezentăm în fața 
dvs ca în fața unui examen...să vedem dacă 
trecem sau nu! Voi citi două poezii scrise pentru 
evenimentul de astăzi:

IDILĂ

Aș veni și m-aș tot duce
Sus în deal, jos la răscruce
Cu viteza gândului 
Deasupra pământului.

Dacă-aș fi, parcă n-aș fi
Ziuă, noapte, noapte, zi
Val de mare, norul ceața
Briza ce-ți mângăie fața

Când străbat tăriile, 
Munții și câmpiile
Tot ce ochii mei cuprind, 
Din neant să mă desprind,

Săgetând în zarea-albastră
Zbor de pasăre măiastră
Ți-aș da totul, ți-aș da nume
Și tot aurul din lume

Să nu crezi că spun în șagă
Ți-aș da viața mea întreagă
Ți-aș așterne-o la picioare,
Pentru chipul tău de floare,

Ce-nflorește-n nopți cu stele
În adâncul ființei mele,
Unde mi te-ai cuibărit
Cum în viață-am fost sortit,

Să mă-nchin la el o viață
Seară, noapte, dimineață,
De-i senin sau înnorat
Pe apă sau pe uscat.

Vraja zâmbetului tău
Și la bine și la rău
Mi-e lumină și noroc
Ce-a oprit timpul în loc

Tot ce mișcă-n univers,
I-ași găsi altfel de mers,
Soare lună și planete
Pe toate ți le-aș pune-n plete

Și cu astfel de cunună
După mult timp împreună
Vom străbate galaxi
Cu o droaie de copii.

Și de-acolo-n contemplare
Cu Olimpul la picioare,
Poate peste ani o sută,
Trecem ultima redută.

SURPRIZELE COPILĂRIEI

Îți amintești iubito dragă
Copii fiind cum ne jucam?
Nu ne-ajungea pădurea-ntreagă
Când fericiți ne asundeam

Livezile cu pomi în floare
Sclipind în ochii tăi albaștri,
Se reflectau ca-ntr-o visare
Pe cerul străjuit de aștri.

Atunci flori multe am cules
Pe cap să-ți împletesc cunună
Și drumul noi ni l-am ales
Pe el să mergem împreună.

Și aș mai vrea ființă dragă
Din toate florile din văi
Să mai culeg o viață-ntreagă
Doar irișii din ochii tăi.

Și anii au trecut și viața
Cu zile bune sau mai rele,
Cu cer albastru dimineața
Și nopți sub candele de stele.

Surpriza a venit când fata,
Zburdând în viață ca prin lunci.
În lume s-a ascuns și gata,
Nu ne-am mai văzut de-atunci.

05 03 20

Nicuţă  Ioan LUNGU: Trebuie să vă 
spun că eu sunt mai emoționat decât ei... 
așa este firea mea, dar privirile dum-
neavoastră sunt  mai mult decât încu-
rajatoare. Vă mulțumesc.

„8 MARTIE” LA CLUBUL SENIORILOR DIN CĂLIMĂNEŞTI

OCHII-ȚI PAR A FI O TORȚĂ

O comoară porți în vise răstignite pe-un altar
Ce aprinde-n suflet doruri ca în vetrele cu jar,
Peste umbra înserării se așează gândul nou,
Ce străpunge întristarea cu-al iubirilor ecou.

Îmi apari ca o fecioară, cu surâsu-ți visător
Și așezi văpăi de patimi peste clipele de dor,
Ochii-ți par a fi o torță a lucirilor din astre,
Ori ca valurile mării pe întinderile-albastre.

Iară mângâierea dulce îmi alină prin sărut,
Frământarile ascunse în supliciul nevăzut,
Tu aduci seninul zilei și misterul în cuvânt,
Iar iubirea îmi așterne peste inima un cânt.

Te aștept prin răsăritul unei zile de-nceput
Când plăcere se adună într-o clipă de sărut,
Sânii tăi să simtă focul și dorința de iubiri,
Iar din urma tălpii tale să răsară trandafiri.

LÂNGĂ MARGINEA DE APE 

Pe tărâmul de-ntuneric al cuvintelor nespuse 
S-a aprins azi o lumină, pâlpâind în asfințit, 
Iar prin noaptea de tăcere a plăcerilor apuse 
Se aud șoapte divine lunecând spre răsărit. 

Renăscute în abisul nevăzut al nopții sumbre, 
Vor aprinde aurore și speranțele spre zori, 
Și iubire ne-nțeleasă se strecoară între umbre 
Alinând sufletul rece, cu aromele din flori. 

Tu apari ca o mireasă în veșmintele străvechi, 
Pe poteca ce coboară de pe Iezeru-adormit, 
Mierle vor cânta în cetini, revenite din priveghi, 
Însoțindu-te spre râul ce se scurge primenit. 

Când pe buclele bălaie pui marama de milenii 
Iar pe-altița de la iie presăra-vei dulce dor, 
Mângâi cu arome sacre din celeste mirodenii 
Suferințele nestinse dintr-un suflet visător. 

Și ne vom iubi în taină lângă marginea de ape, 
Unde înfloresc narcise legănânde-se în vânt, 
Vin și cerbii de pe munte, liniștiți, să se adape, 
Iar prin valurile repezi, curge al plăcerii cânt. 

Gheorghe CĂRBUNESCU: Să vă citesc un catren, 
două, înainte de a vă cânta niște romanțe, acompaniat 
de maestrul Dumitru Vulpan de la Filarmonica din 
Râmnicu Vâlcea:  „Nu privi prin gard vecine/ Măria ta 
nu-i la mine/ Hai mai repede-n zăvoi/ Că ne-nșeală pe-
amândoi.” Și a doua, nu că aș fi antisemit, dar am așa 
o… „Pe pământ atâta vreu/ Să înșel și eu un evreu/ Dacă 
nu pot să fac asta/ Măcar să-i înșel nevasta” Și acum o 
rugăciune: „Dă-mi Doamne, căci nu-ți cer mult/ Dar să 
fie cu-mprumut/ Și dacă îmi merge bine/ Ți l-oi da când 
vin la Tine.”

Gheorghe Cărbunescu a încheiat manifestarea de la 
Clubul seniorilor, nu înainte de a interpreta împreună cu 
dna profesor Mariana Atanasiu un putpuriu de melodii 
românești foarte „gustate” de întreaga asistență. După 
această fază, în partea a doua, toată lumea a ciocnit un 
pahar de șampanie...
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Pentru cel 8 martie curent, care pică în a doua zi de duminică 
a lunii, la Călimăneşti, s-a organizat un eveniment pentru 

femeile din urbea de la poalele Coziei  pe data de 5 a lunii.  Astfel, la 
Clubul Seniorilor, nou înfiinţat din iniţiativa Primăriei şi a doamnei 
Fenia Driva, seniorii şi mai ales senioarele din oraş s-au întâlnit 
întro atmosferă sărbătorească pentru a marca acest eveniment 
deosebit al anului. În localul clubului cochet aranjat, s-au sălăşluit 
pentru un timp care părea nemărginit  mai ales senioarele, dar și 
seniorii trăitori alături de ele.

Doamna Fenia Driva preşedintele Clubului Seniorilor a deschis 
manifestarea cu un cuvânt în care a subliniat importanţa zilei şi 
mai ales importanţa femeii în societate, dar mai ales în  viaţa de 
toate zilele, femeia fiind fiinţa cea mai iubită şi dătătoare de viaţă.

De fapt şi cuvântul denumirii primei femei a devenirii noastre 
pe pământ  „Eva”, înseamnă   „dătătoare de viaţă”, chiar dacă 
dătătorul de viaţă este bunul Dumnezeu. 

A luat apoi apoi cuvântul domnul primar al oraşului, Florinel 
Constantinescu, acesta având numai cuvinte frumoase şi de laudă 
adresate sexului frumos, cu urări de bine şi fericire, accentuând 
importanţa femeii în toate aspectele vieţii.

Preotul protopop al Protopopiatului Călimă-neşti şi paroh 
al Bisericii „Sfinţii apostoli Petru şi Pavel” din localitate Nicolae 
Laurenţiu Ceauşu a dăruit o frumoasă icoană clubului, înfăţişând 
pe maica tuturor, cea mai fericită dintre femei, născătoarea 
de Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria, arătând importanţa 
rugăciunilor Maicii Domnului pentru noi toţi, fiind ocrotitoarea 
tuturor şi a femeilor în toate împrejurările.  

Au fost invitaţi şi trei lucrători cu condeiul, din localitate, 
pentru a aduce un omagiu prin poeziile lor femeilor în general, 
senioarelor de faţă în special: Nicolae Ghinoiu, Nicuţă Ioan Lungu 
şi Vasian Mircescu. Aceştia au citit-nu fără emoţii-din creaţiile 
lor, poeme dedicate femeii în general şi mamelor aducătoare de 
viaţă şi îndreptătoarele fiilor şi fiicelor pe drumurile sinuoase ale 
vieţii, dând vibraţie momentului şi aspecte semnificante pentru 
eveniment şi pentru cei prezenţi. 

Apoi o apariţie deosebită a avut-o domnul  Gheorghe 
Cărbunescu, cunoscut prin talentul său în interpretarea de 
romanţe şi alte melodii care au mângâiat sufletul, încântându-l. 
A fost acompaniat şi de un virtuoz al viorii, transformând totul în 
ceva înălţător şi  plin de trăire emoţională. 

SENIORII DIN CĂLIMĂNEŞTI S-AU ÎNTÂLNIT DE ZIUA FEMEII

În cinstea femeii s-a organizat şi o tombolă cu 
diferite obiecte aducătoare de frumos, dar şi de utilitate .Totul 
s-a încheiat întro atmosferă de sărbătoare, socializându-se şi 
prin ciocnirea a câte unei cupe  şampanie, cu un ,,La mulţi ani” 
binevenit,  intonat şi adresat din suflet  pentru  fiinţa cea mai 
plăpândă, dar şi puternică, cea mai suavă, dar şi luptătoare în 
viaţă şi nu în ultimul rând cea mai iubită dintre pământeni. AMIN.

Mircea VASII 

CONSTANTIN RĂDULESCU 
LA SĂRBĂTOAREA DE 8 MARTIE A 

SENIORILOR VÂLCENI
 „Mă bucur tare mult și felicit Asociația că organizează și astfel 

de momente, momente în care suntem împreună și reușim să ne 
bucurăm, în fiecare clipă și de fiecare dată în astfel de momente. 
Eu nu doresc decât să vă transmit din tot sufletul ca această 
primăvară și în toate primăverile care vor urma cu vești bune și 
cu dar de sănătate „că-i mai bună decât toate”. În ceea ce am 
încercat eu să fac împreună cu dumneavoastră fac din respect, 
din prețuire, și pentru că toată viața m-am ghidat după câteva 
lucruri, după câteva percepte, iar unul dintre acestea, să le spun 
așa, se referă la faptul că... „Bine faci, bine găsești!” Cred cu tărie 
în puterea binelui, iar dvs sunteți exemple pentru noi, pentru că 
ați făcut bine acestui oraș, acestui județ, și pentru aceasta vă 
asigur de întreaga mea prețuire și respectul meu deosebit. Vă 
doresc multă sănătate și petrecere frumoasă în această seară. 
La Mulți Ani doamnelor! La Mulți Ani domnilor! și să ne vedem, 
și să ne auzim numai și numai de bine...  

Gheorghe PANTELIMON
    

De la constituire, din 23 octombrie 
2007, conducerea Asociaţia 

Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din 
judeţul Vâlcea a acordat o atenţie deosebită 
elaborării programelor anuale de activităţi, 
care prin diversitatea lor au fost interesante, 
atractive, cu un conţinut ştiinţific, umanist 
şi educativ bogat. Ca urmare, în fiecare 
an, s-au organizat manifestări literare, 
istorice, cultural-distractive, turistice, de 

reconfortare fizică şi intelectuală, îmbinate în mod armonios, care 
s-au bucurat de apreciere, de o largă participare.

Un loc important l-a ocupat marcarea, în fiecare an, a unor 
evenimente tradiţionale, printre care menţionăm Revelionul, 
Ziua Internaţională a Femeii, Ziua Internaţională a Cărţii, 
Ziua Învăţătorului, Ziua Limbii Române, Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, Ziua Mondială a Educaţiei şi în context 
Ziua Profesorului, aniversarea zilei de naştere şi onomastice 
a membrilor asociaţiei, împlinirea unui număr de ani de la 
întemeierea organizaţiei ş.a. Unele reuniuni colegiale s-au 
desfăşurat la restaurante din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din 
Drăgăşani. Ne vom referi la sărbătorirea Zilei Internaţionale 
a Femeii, pe 8 Martie, care s-a derulat sub generice sugestive: 
„Femeia comoara lumii”, „Femeia esenţa vieţii” etc. De pregătirea 
lor s-au ocupat membri ai Consiliului de conducere, în mod 
deosebit colegii noştri Ioan Luca, Iulian Comănescu, Gheorghe 
Pantelimon, Gheorghe Dumitrașcu, Nicoleta Manole, Larisa 
Calmutschi, Alecsandru Trainea, Ion Rancea ş.a.

Anul acesta am omagiat fiinţa cea mai dragă, pe 5 martie, 
la restaurantul „Supca” din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde 
de-a lungul anilor am organizat mai multe activităţi distractive, 
bucurându-ne de toată atenţia din partea domnului doctor 
Constantin Popescu, patronul localului, iar în prezent a 
succesorului său, domnul Alin Mihai Mirică.

La această sărbătoare, dragă inimilor noastre, ne-am bucurat 
împreună cu domnul Constantin Rădulescu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Vâlcea, preşedinte de onoare al asociaţiei 
noastre, de venirea primăverii, cu alaiul ei de flori, de trezirea 
naturii la viață. Pentru noi seniorii, anotimpul florilor are un rol 
stimulativ, ne crează o stare de confort, de bună dispoziţie şi ne 
tonifică pofta de viaţă. Pentru Asociaţia Seniorilor, 8 Martie are 

SENIORII VÂLCENI LA BRAȚ CU PRIMĂVARA
semnificaţii speciale, fiind, în primul rând, o zi a recunoştinţei pe 
care o nutrim faţă de colegele noastre, care fac lucruri minunate. 
Este semnificativă, din cei 205 membri care sunt în evidenţă, în 
prezent, numărul doamnelor a ajuns la 109.

Domnul preşedinte Constantin Rădulescu a venit, ca de 
fiecare dată, cu plăcere în mijlocul nostru, fiind primit cu 
multă căldură şi a rostit, cu sensibilitate, cuvinte de preţuire, 
la adresa femeilor, a colegelor noastre, care au contribuit şi 
contribuie, activ, la dezvoltarea societății şi în mod deosebit a 
învăţământului şi culturii din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din 
judeţul nostru. În context subliniem, cu satisfacţie, că în cursul 
anului trecut, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Asociaţia Seniorilor au 
desfăşurat mai multe acţiuni comune şi întâlniri care au marcat 
evenimente şi date importante din evoluţia culturală şi spirituală 
a judeţului nostru, care s-au bucurat de o apreciere deosebită  
din partea participanţilor. Ştim că domnul Rădulescu ne 
apreciază, ne respectă, ne ajută în demersurile noastre şi îi 
suntem recunoscători. În semn de respect, domnia sa a dăruit 
colegelor noastre şi doamnelor care se aflau în local câte o glastră 
cu zambile, plante ornamentale cu flori de culori variate, parfu-
mate.

Şi domnul Alin Mihai Mirică a înmânat doamnelor trandafiri, 
flori decorative miresmate. Şi surprizele plăcute au continuat. 
Doamna Larisa Calmutschi, profesoară de Limba şi Literatura 
Română, care promovează cu consecvenţă datinele românilor, a 
oferit colegelor mărţişoare, pe care le-a confecţionat manual, cu 
multă fantezie.

La această frumoasă sărbătoare şi-au dat întâlnire reprezentanţi 
ai mai multor generaţii. Printre noi s-a aflat şi juniorul Peter, 
nepotul familiei Petre Simion Cichirdan şi Leontina Cichirdan, elev 
în ciclul primar la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu 
Vâlcea, pasionat de carte dar şi de sportul cu spada. Ca de fiecare 
dată l-am îndemnat să calce pe urmele bunicului, artist plastic, 
ziarist şi om de cultură de valoare.

Am petrecut o seară minunată, la început de dalbă primăvară, 
într-o atmosferă agreabilă. Cei prezenţi la petrecere au dansat, 
au cântat împreună cu talentata solistă a localului, Liliana Begu, 
acompaniată la orgă şi voce de Aurel Oprea, care alcătuiesc 
formaţia „Clasic”, s-au bucurat de viaţă. În această zi festivă, 
deosebită, gândurile şi sentimentele noastre nobile s-au îndreptat, 
cu admiraţie, către toate româncele, către doamnele din asociaţia 
nostră de suflet, împreună cu urarea: 

     „La ceas de sărbătoare ne unim glasul,
     Să aveţi bucurii şi izbânzi la tot pasul!
     Viaţa să vă fie o însorită primăvară,
     Iar zilele frumoase, ca o suavă petală”.
     Sărut mâna! La mulţi ani!



Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU 

Mi-am amintit de curba lui Gauss, ca
leagănul cu care cobori până la 

punctul mort, pentru a te putea ridica din nou. 
Noi tot coborâm din 89, tot coborâm  pe un 
leagăn, pe un tobogan de ne ia amețeala și tot 
n-ajungem la profeticul „punct mort”. Sper 
că poate, ne-o ajuta bunul Dumnezeu să nu 

ne mai dăm cu stângul în dreptul, să ne urnim odată, să plecăm...     
...Întrebarea care se pune însă este: UNDE???...salvarea nu-i 

afară, nu-i fuga.
Să fi avut oare calități profetice acel titlu, oare este emblematică 

poporului român de peste cinci sute de ani sintagma :„Drumeț în 
calea lupilor”? 

Oare unde, oare cine  ne este păstorul-păzitorul, fiindcă de 
treizeci de ani am tot încercat: ba cu un comunist român școlit 
pe la Moscova, care a fost președinte de trei ori  și care a chemat 
minerii să bată intelectualii...(„noi muncim, noi nu gândim!!!”), 
ba cu un  savant-intelectual român care trist a declarat că a fost 
învins de „sistem” și modest, fragil și delicat n-a mai participat 
la alegerile următoare, ba cu un căpitan de vapor care, cândva 
în glorioșii ani când probabil se făcea oficial contrabandă, pentru 
a șterge ceva urme a incendiat vaporul său și portul unde era 
amarat acesta, undeva în nord. Dacă ceilalți doi au deschis larg 
porțile României așa, ca să poată intra la noi tot spionu și tot 
infractoru, ăsta a fost, ca un veritabil lup de mare, un înțelept 
de o profunditate neegalată nici în trecut nici în viitor, și a  
declarat ritos că „Iarna nu-i ca vara!”, după care a invitat medicii 
(și, bineînțeles și alți școliți pe banii noștri) „să plece dacă nu le 
convine salarizarea!”.Și de-atunci, tot pleacă...Au plecat mii, zeci 
de mii de doctori, ingineri, profesori, asistenți medicali, maiștri, 
muncitori calificați, care slujesc acum economia țărilor care i-au 
primit cu brațele deschise. 

Ca o rană deschisă este învățământul nostru. Ca o hemoragie 
de materie cenușie este exodul de persoane cu studii care pleacă... 

Nu că pentru marinar ar fi fost mare lucru, doar golurile s-au 
umplut cu chinezi, indieni, turci, arabi, și alte nații care așteptau 
la porți...

Acum dansăm cu ...un neamț...nu cu lupul, căci lupul își 
schimbă părul. Al nostru și-a schimbat soarta.  L-a urmărit (după 
cum a declarat), ghinionul. Cu casele. După „meditații” profunde, 
el s-a ales ca Năstase ( de glorioasă amintire) cu șase case...și cu 
președinția îngăduit-hotărâtă de la Bruxelles, noaptea, în geacă 
roșie, la manifestația cu Haștagii cei supărați.  Avantaj el. Noi, ne-
am ales de la Bruxelles cu globalizarea... Ghinion noi.

Acum ne luptăm pentru un drept mistificat de-a lungul celor 
două mii de ani de când ne-au „romanizat” romanii. Dreptul de a ne 
fi recunoscută vechimea limbii și a poporului trăitor în fruntariile 
Daciei lui Burebista și a lui Decebal. Ne luptăm pentru a aminti 
acestei nații căreia îi suntem datori cu viața, că romanii au ocupat 
în 106 mai puțin de un sfert din tot teritoriul. Nimic din teritoriul 
Moldovei, au stăpânit Clujul, Alba-Iulia în Transilvania, Oltenia 
până la `Limes Transalutanus, Gorjul și Banatul. Au exploatat, ei 
atunci, alții acum... aurul și sarea...Fabuloasele noastre bogății... 
Nu au ajuns în Moldova, nu Bucovina, nu Basarabia, nu Hotinul, 
nu Herța, nu Maramureșul, nu Tisa...    

Chiar dacă toți locuitorii din „Dacia Felix”, 25% din Dacia 
mare, ar fi uitat miraculos limba lor în 150 de ani (trei generații 
doar!!!) și dintr-o dată ar fi vorbit în latină, cum de locuitorii din 
Banatul sârbesc ocupat de romani (cel ce mai de mult făcea parte 
din teritoriul nostru) vorbesc aceiași limbă cu cei din Moldova, 
Bucovina, Herța, Basarabia, Maramureș, teritorii neocupate de 
romani ?  Ce limbă vorbeau ? Latina, ca cei din Banat, care se 
presupune că s-au romanizat sau limba autohtonă, cea care se 
vorbea în zonele „dacilor liberi”acolo, de sute de ani. Cine i-a în- 
vățat aceeași limbă pe toți, și pe cei din nord de dincolo de munți 
și pe cei din sud, de la sud de Dunăre? Sau nu i-a învățat nimeni și 
ei se înțelegeau (și se înțeleg) pentru că vorbeau deja, demult, 
aceeași limbă? Limba aceea comună tuturor popoarelor care cu 
mii de ani în urmă s-au cuibărit în mirificul spațiu Carpato-Danu-
biano-Pontic intra și extra „muros”( după ce aici au găsit „Aur și 
Sare”), limbă denumită de lingviști Proto-Indo-Europeană  (PIE).

Evreii au stat sub dominație romană aproape o mie de ani. Și 
totuși n-au vorbit și nu vorbesc o limba romanică. Anglia a răb-dat 
romanii vreo cinci sute de ani. Vorbesc o limbă de esență germa-
nică. La fel nemții, ungurii sau popoarele slave. Toți „nu au vorbit 
și nu au păstrat o limbă romanică”, numai în Dacia, la noi „da”?

Ni se mistifică adevărata istorie. La școală, în România abia se 

GLOBALIZAREA ȘI LIMBA ROMÂNĂ
vorbește despre daci și Dacia. S-a statuat cândva, de cineva, că limba 
dacilor s-a pierdut. Am luat-o ca atare și ne-am mulțumit cu asta. 
Aveam cele câteva cuvinte declarate dacice pe care le învățasem 
pe de rost: mânz, moș, viezure, barză, brânză, considerând că 
este tot ce ne-a venit peste timp de la ei.  Nimeni însă, nu ne-a 
explicat amănunțit care este mecanismul de modificare a vorbirii 
în timp, despre rădăcinile cuvintelor care nu se modifică oferind 
o posibilitate de identificare a apartenenței etnice, geografice, cu 
care am putea găsi originea lor. În dicționarele noastre proporțiile 
prezenței cuvintelor a căror rădăcină este de origine străveche 
este minimalizată în favoarea celor de origini străine. 

Am auzit, spre exemplu, că în dicționarele noastre vechi, 
etimologice, același grup de cuvinte ce la noi este înregistrat 
ca provenind din maghiară, în dicționarul etimologic maghiar, 
același grup este socotit ca provenind din lexicul român!!! Zeci, 
sute de cuvinte trecute ca aparținând fondului latin, la o atentă 
verificare s-a constatat că acestea nu există, că au fost pur și 
simplu  inventate, ca să fie acolo „ceva” care putea să fie „orice”... 
La fel cu cele latine au fost analizate și clasificate cele considerate 
de apartenență slavă. La fel cu multe alte proveniențe „trase de 
păr”. De exemplu, așa se explică în vechiul dicționar proveniența 
verbului „a întuneca” de la cuvântul „tunică”!!! doar pentru că 
sună la fel...Ajungem la deducția bizară că „întunecare” românesc, 
provine de la „intunicare” latin???

În străinătate, mai ales în Italia, și mai ales în Roma, fosta 
inimă a imperiului roman, dacii, strămoșii noștri sunt respectați 
prin diverse forme de „aducere aminte”: Începând cu Columna 
lui Traian, monumentul ridicat de însuși împăratul, în memoria 
luptelor cu eroii daci  pe care i-a învins. Monumentul va fi mai 
târziu depozitarul cenușii sale...Monumentul de la Adamclisi, tot 
în memoria războaielor cu dacii.

Există lângă Roma, La Ravena, o biserică unde se găsește de 
un mileniu și jumătate, un mozaic fabulos pentru istoria noas-
tră: sunt acolo cei trei magi (se spune că ar fi chiar prima repre- 
zentare din lume a acestora). Dar cei trei magi sunt îmbrăcați cu 
haine și cușme dacice!!! În urma lor sunt mai multe personaje 
dintre care se remarcă douăzeci și două de fecioare purtând în 
mână câte o coroniță (?). Dar cele douăzeci și două sunt îmbrăca- 
te ca domnițele noastre, cu catrințe, cu ii, cu marame transpa- 
rente ale căror ciucuri ajung până la pământ.

Arcul de triumf al lui Constantin cel mare. De ce sunt acolo, 
sus, de mărime uluitoare, (trei metri), patru statui de daci pe 
fiecare parte?  Sunt opt daci  sculptați în postură de personaje 
gânditoare, îmbrăcate în straiele caracteristice nobililor daci, 
pileati dar și comati.

Există un om, un istoric de artă român, tânăr de tot, care 
se numește Leonard Velcescu. Acesta a obținut un prestigios 
doctorat acum câțiva ani în Italia, studiind și analizând multele 
statui de daci din pofir, risipite în marile muzee ale Italiei. Tot în 
marile muzee ale lumii se găsesc zeci de torsuri sau capete de 
daci. Nici una din aceste statui nu-i prezintă legați la mâini sau în 
postură de sclavi.

Căte statui de daci sunt în România pentru a le slăvi memoria, 
undeva pe vreun bulevard ori în vreo piață măcar? Nici una! 
Toți istoricii antici au vorbit despre daci în cuvinte de laudă. Câți 
istorici de astăzi răscolesc praful bibliotecilor pentru a curăța și a 
readuce la lumină măcar acele istorii care slăvesc vitejia, eroismul 
lor? Câți caută alte adevăruri încă nedescoperite?

A nu se uita criteriile după care din punct de vedere politic se 
consideră sau se reconsideră dreptul unei populații de a ocupa 
un teritoriu, de a i se recunoațte  proprietatea, inalienarea și 
suveranitatea asupra lui. Hotărâtor este criteriul preponderenței 
limbii materne, limbii vorbite, vechimea sa, structura sa morfo- 
sintactică. Granițele se mai pot muta. In extremis, dovezi arheo-
logice pot fi mistificate, alterate, chiar și dovezile paleogenetice 
pot fi puse uneori la îndoială. Limba nu! Iată cum limba unui 
popor poate deveni subiect și  armă de siguranță națională!

S-a născut la Vaideeni acum câteva zeci de ani un om care a 
trudit aproape patruzeci de ani în bibliotecile Americii pentru a 
demonstra ceea ce intuise și știa că va putea demonstra: logica 
imposibilitate ca Limba Română să fie de proveniență latină 
aproape în totalitate,  mai ales pentru a descoperi o metodă 
infailibilă de analizare a vechimii și apartenenței cuvintelor dintr-o 
limbă, analizând în fapt limba română . După un masterat și un 
doctorat în lingvistică, domnul profesor Mihai Vinereanu scoate în 
2008 primul dicționar etimologic al Limbii Române (scris în limba 
română) explicând clar vechimea și proveniența fiecărui cuvânt. 
Aplecatu-s-a omul Vinereanu asupra a șase mii cinci sute de 
cuvinte timp de treizeci de ani, analizându-le comparativ cu cele  

corespondente în încă cinci sau șase limbi înrudite. Și-a zidit omul 
Vinereanu viața în aceste șase mii cincisute de cuvinte. A studiat 
șase-șapte alte dicționare etimologice ale limbilor înrudite, 
inclusiv sanscrita, coborând până la rădăcinile cuvintelor limbii 
„mamă”,  proto-indo-eurpeana care se vorbea acum șapte mii de 
ani!! Demonstrează domnul Vinereanu că rădăcinile cuvintelor 
noastre coboară aproape șapte mii se ani în istorie, la fel cu 
populația care le vorbea. 

Din ce în ce mai mulți savanți, istorici, geneticieni, lingviști de 
talie mondială agrează această teză: că noi nu sântem urmașii 
romanilor. Sântem proprii noștri urmași, doar că avem un strămoș 
comun, populația proto-indo-europeană care a fost cantonată în 
spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și în exteriorul acestuia timp 
de două-trei mii de ani.

Demonstrează profesorul Vinereanu că limba noastră, prin ve- 
chimea și structura sa este unică, armonioasă și aproape perfectă. 
Paleolingvistica este, iată, una din științele de graniță care, la fel 
cu fluturele care bate din aripi pe un țărm al oceanului (în cazul 
Vinereanu, în bibliotecile Americii), stârnește peste ocean uragane 
(la noi, în mediul academic potrivnic acestor descoperiri).

Suntem la granițele unor mari schimbări sociale, adminis-
trative și politice. Încă nu se percep bine consecințele așazisei 
„Globalizări”. Mutări de granițe? Poate...Poate ștergeri de grani-
țe?...Poate.. Viteza cu care reacționează lumea însăși la stimulii in- 
duși, la informații este deja amețitoare. Consecința unui fapt devi- 
ne instantaneu stimul pentru următoarea mutare și poate ușor 
scăpa de sub un control, obișnuit cu altă viteză de reacție, mai 
lentă. Se prăbușesc sistemele unei logici, anticipările, scenariile 
construite după datele problemelor care devin inutile. Este nevoie 
să se nască noi metode de analiză, sinteză și concluzionare, științe 
care deja se ivesc la granițele celor anterioare.

Că vrem sau nu, că putem sau nu să ținem pasul cu aceste 
modificări de paradigmă încercând să-l înțelegem și să-l acceptăm 
pe Vinereanu, viața vine peste noi, la fel tăvălugul schimbărilor 
care ne suflă în ceafă. Se pare că plinitu-s-a timpul pentru o nouă 
eră pe pământ. A Vărsătorului. România însăși este născută sub 
semnul celui ce va să spele lumea cu apele pe care le revarsă 
peste ea. Sigur îi este rezervată României o soartă măreață, dar 
aceasta nu poate veni de la sine, trebuie să credem în asta cu 
toată puterea. Globalizarea lumii, cu toate consecințele sale 
imprevizibile ne obligă să ne reconsiderăm atitudinea față de noi 
mai întâi, față de lume și mai ales față de Pământul Patriei în care 
dorm oasele strămoșilor noștri de șapte mii de ani...

Avem datoria să apărăm acest pământ, măcar pentru ca 
atunci când va trebui să ne culcăm sub glie, să ne primească sfânt 
pământul nostru, rămas al nostru. Nu vândut, nu cedat și nu 
batjocorit de hoarde de străini veniți de aiurea să-i taie pădurile, 
să-i otrăvească apele, să-i scoată bogățiile subsolului, să-l  prade.     

Așa să ne ajute Dumnezeu!                                                                                                                                             
                                                      22 . 02. 2020 / Horezu

- Așa e moda, spuse porcul, întâi se testează pe șobolani!
- Apoi pe noi găinile...
- Apoi pe noi porcii...
- Și mai nou, pe oameni!...Test reușit, urmează plasarea pe piață 
a vaccinului!
(Caricatură reactualizată după cea de la Lira Litoralului din 27 

iunie 2019. Prezenta caricatură se mută în pagina 15.)
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Arhim. Veniamin MICLE

Lexicoanele sau dicţionarele onomastice 
ocupă un loc aparte în cadrul celor 

lingvistice şi al enciclopediilor generale. 
„Dicţionarul”, în sens strict al cuvântului, este 
o lucrare lexicografică, ce cuprinde cuvintele 
unei limbi aşezate în ordine alfabetică, însoţite 
uneori de definiţii şi indicaţii etimologice, sau 
traduse în altă limbă, fiind bilingve, iar uneori 
se ocupa numai de un anumit domeniu de 

specialitate, iar „Enciclopedia” este o lucrare monumentală, care 
tratează sistematic termeni şi noţiuni din toate domeniile de 
activitate sau dintr-unul singur.

Diferite lucrări, având caracter enciclopedic, apar încă din 
antichitate la unele popoare avansate cultural, precum egiptenii, 
chinezii, grecii, arabii, romanii, însă termenul de „enciclopedie” 
aparţine Evului Mediu, fiind format din cuvintele  greceşti „egkyklia” 
– totalitatea ştiinţelor, şi „paideia” – educaţie, învăţământ, deno-
tând totalitatea cunoştinţelor omeneşti. În secolul al XVIII-lea, 
apare lucrarea intitulată: Enciclopedie sau Dicţio nar raţional 
al ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor; fiind una dintre primele 
enciclopedii de tip modern, realizată de savanţii iluminişti francezi.

Se ştie că, preocuparea de a întocmi liste, dicţionare şi le-
xicoane, consacrate numelor onomastice – având la ba ză sinaxarele 
bisericeşti şi numele calendaristice – nu are o vechime prea mare 
în cultura europeană. Excepţie făcând lucrarea lui Mat. Hilleri de 
la începutul secolului al XVIII-lea, intitulată Onomasticon Sacrum, 
Tübingen (1706), istoriografia nu mai oferă, în acest domeniu, 
alte dovezi până către mijlocul secolului al XIX-lea. Astfel, în acest 
sens, Rânduiala tunderii în cinul monahal, tipărită în anul 1842 de 
Arhimandritul Calinic (1787–1868), stareţul Mănăstirii Cernica şi 
viitor episcop al Râmnicului, cu prinde un „îndrumar” onomastic, 
ce se referă însă numai la unele nume de călugărie.

Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, doi autori abordează 
acest dome niu; în urma unor studii aprofundate, publică 
rezultatele ob ţinute într-o sinteză privitoare la onomastica 
slavă; primul, Fr. Miclosich se ocupă cu cea a sârbo-croaţilor, a 
bulgarilor şi a cehilor, în lucrarea Die Bildung der slavischen 
Personennamen, apărută la Viena (1860),  iar al doilea, T. Maretici 
publică lucrarea O narodnim imenima i prezimenima, la Zagreb, în 
anii 1886–1887, tratând despre onomastica  sârbo-croaţilor.

Chiar renumitul „Larousse” recunoaşte că „această ştiinţă 
este încă tânără”. Primul dicţionar onomastic apare în Franţa la 
anul 1880, întocmit de Loredan Larchey. Ulterior, Albert Dauzat, 
profesor la Şcoala Practică de Înalte Studii, se consacră acestui 
do meniu şi publică în anul 1925 o lucrare privind numele de 
persoane, intitulată Les Noms de personnes, fiind urmată de 
alta, despre numele de familie ale francezilor, intitulată Les 
Noms de famille de France, tipărită la Paris, în 1949. În studiul 
introductiv, la ediţia din anul 1969, autorul relatează că: „Iniţiate 
prin câteva prelegeri de Gillieron şi de Max Prinet, şi prin câteva 
articole sau broşuri de Abatele Duffaut (Annales du Midi, 1900), 
Maurice Grammot (1866–1946), Prinet (1918–1919), studiul şti-
inţific al numelor de persoane franceze (precedate cu puţin timp 
de antroponimia belgiană şi elveţiană: Ǽbischer, 1919–1924; E. 
Muret, 1923–1924), a fost sti mulată în 1925 prin broşura mea 
despre Numele de per soane, care rezumă conferinţele susţinute 
în cursul a doi ani la Şcoala Practică de Înalte Studii. De atunci, au 
apărut numeroase lucrări importante. De aceea, am considerat 
util a le sintetiza şi a oferi, în acelaşi timp, re zultatul celor treizeci 
de ani de cercetări. Documentaţia personală, cu maximum 
posibil de localizare geografică, mi-a fost oferită prin studierea 
bibliotecilor, prin cer cetările şi observaţiile în cursul numeroaselor 
călătorii prin Franţa, iar, în parte, prin corespondenţă. Numărul 
numelor studiate a depăşit patru mii în prima mea carte, aproape 
zece mii în a doua (Les Noms de famille de France); dicţionarul 
actual, ţinând cont de variante, aproape a triplat ultima cifră”, 
scrie Albert Dauzat, în Dictionnaire etymologque des noms de 
famille et prénoms de France, Paris (1969).

La începutul secolului al XX-lea, încercări ase mănătoare apar 

VECHIMEA LEXICOANELOR DE NUMELE SFINȚILOR
şi pentru populaţiile din sudul Dunării. Astfel, cu privire la greci, 
scrie Ath. Buturas, Ta vεoελληνκά κυρίνόματα, Athena (1912), iar 
la bul gari, G. Weigand, Die bulgarischen Rufnamen, Leipzig (1921).

În ţara noastră, primul dicţionar de numele sfan ţilor care 
vede lumina tiparului, este întocmit de Gherasim Timuş, episcop 
de Argeş (1894–1911), editat sub ti tlul: Dicţionar aghiografic 
cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, Bucureşti (1898).

Cercetarea numelor onomastice a cunoscut o preocupare mai 
intensă în secolul al XX-lea. Iniţiativa primei sinteze a numelor 
româneşti aparţine preotului profesor Alexiu Viciu (1855– 1950) 
de la Gimnaziul din Blaj, care pu blică prin deceniul al treilea 
(1929), lucrarea Nume de familie la românii ardeleni, făcând o 
clasificare a numelor din această regiune a ţării.

În 1934, pe baza numeroaselor liste onomas tice, incluse 
la volumele de istorie editate personal, isto ricul Nicolae Iorga 
(1871–1940) întocmeşte o schiţă de clasificare a lor, pe care le 
publică într-o broşură intitulată: Nume de botez la români.

Lucrarea lui Nicolae Iorga este urmată, în anul 1936 de două 
opere mai temeinice. Prima aparţine profesorului universitar 
din Cluj, Ştefan Paşca (1901–1957); pe baza unui bogat material 
adunat din „Ţara Oltului”, precum şi din vechi documente de 
arhivă, pri vind această zonă, autorul publică Nume de persoane şi 
de animale din Ţara Oltului, care constituie o „lucrare sis tematică 
şi model pentru acest fel de monografii loca le”. A doua aparţine 
lui Ion Aurel Candrea (1872– 1950) care, în cursul litografiat, 
susţinut în anii 1935–1936, îl intitulează: Onomastica Română, cu 
privire specială la onomastica Olteniei; el abordează o arie mai 
vastă, privind Oltenia şi Ţara Haţegului, dar, potrivit observaţiei 
profesorului N. A. Constantines cu, „fără însă ca vreuna din acestea 
să ajungă a stabili baza hagiografică şi nici principiile ce domină 
această ramură a onomasticii”.

Arhimandritul Theofil Niculescu (1913–1977), fost profesor 
şi director al Seminarului Teologic din Craiova, redactează un 
manuscris, intitulat: Nume de sfinţi şi de sfinte, lucrare alcătuită 
între anii 1945–1952.

În anul 1959, apare la Moscova un studiu pri vind istoria 
numelor ruseşti. Autorul, V. K. Ciaciagov, îşi intitulează lucrarea: 
Из ucmopuu pyccиx имен, omчuecmв ифалии.

O „listă”, cuprinzând numele sfinţilor, intitulată Calendar cu 
toţi sfinţii din an prăznuiţi în Biserica Ortodoxă a Răsăritului, întoc-
mită după Vieţile Sfinţilor de arhiepiscopul Dimitrie al Rostovului 
(+1709), după mineie şi alte lucrări, este publicată în anul 1956 de 
preotul Grigorie Popescu de la biserica Hagiu din Bucureşti.

  Cea mai completă şi competentă lucrare, pri vind onomastica 
românească, este realizată de profeso rul N. A. Constantinescu, în 
anul 1963. Acest Dicţionar Onomastic Românesc, fiind „destinat 
în genere antroponi miei istorice, îmbrăţişează întreg domeniul 
onomastic vechi, utilizând din actualitate numai puţine nume în 
le gătură cu evoluţia numelor vechi”.

În ultimii ani, apare, în traducere, Dicţionar al sfinţilor de 
David Hugh Farmer, tradus de Mihai C. Udma şi tipărit la Bucureşti 
(1999), apoi lucrarea originală Dicţionar enciclopedic al numelor 
de botez de Tatiana Petrache (2000), şi s-a tipărit manuscrisul 
arhimandritului Theofil S. Niculescu, văzând astfel lumina tiparului 
după 50 de ani de la finalizarea lui şi la 25 de ani de la trecerea 
la cele veşnice a autorului. Ediţia a fost îngrijită, cu precizări 
introductive, de Delia Ştefania Barbu, iar „Cuvânt înainte” este 
redactat de Pr. Prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera, Craiova.

Iată însă că Biblioteca Academiei Române mai păstrează 
şi surprize. Studiind viaţa şi activitatea învăţatului arhimandrit 
Chiriac Râmniceanu (1778–1833), am descoperit în Biblioteca 
Academiei Manuscrisul nr. 3799, care cuprinde o scriere inedită, 
intitulată: Lexicon de numele sfinţilor ce se află în fieştecare 
lună pe alfa-vita, ale cărora nume şi vieţi se află în cele 12 Minee 
lunovnice, redac tată la Mănăstirea Căluiu şi terminată în luna 
martie din anul 1824. Despre ea, citim într-o însemnare, că: „S-a 
protocolit această carte, ce se cheamă Lexicon de numele sf[i]
nţilor celor din 12 Minee cu Vieţile Sf[i]nţilor de peste an, ce s-au 
scos de Sfi[n]ţiia Sa Părin tele Preacuviosul Chiriac arhimandrit 
Râmniceanu, igumenul sfi[n]tei Monastiri Căluiu din sud Rom[ana]
ţ[i|, ce au fost al doilea epitiritis (supraveghetor – n . n.) în Dom-

neasca Şcoală a Bucureştilor asupra învăţăturii grammaticilor 
celor ce primea darul sf[i]ntelor hirotonii, împreună cu Sfi[n]ţiia 
Sa Părintele arhimandrit chir Grigorie Râmniceanu, care mai pre 
urmă s-au săvârşit episcop al Argeşului, în zilele prealuminatului 
nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica v[oe]v[od], din prea cinstiţii 
boeri pământeni, şi întru aceleaşi zile Preasfinţiia Sa Părintele 
mitropolit Chiriu chir Grigorie al Ungrovlahiei, bucureşteanul, ce 
are metaniia de la sfânta Monastire Neamţu, când s-au ales şi 
din părinţi români pământeni a să pune igumeni la toate sfintele 
monastiri ale Ţării Româneşti, cele slobode şi închinate. Şi s-a 
adunat această sfântă carte, spre mai buna înţelegere şi desluşire 
a să găsi cu înlesnire orice nume de sfânt şi vi aţa în fieştecare zi 
peste an, din cele 12 luni ale sf[i]nţilor”.

Redactat, când autorul ocupa funcţia de egumen al Mănăstirii 
Căluiu din judeţul Olt, Lexiconul avea scop practic, fiind conceput 
ca un instrument de lucru, oferit cititorilor, monahi şi laici, care 
doreau să găsească mai uşor viaţa unui sfânt în cele 12 volume de 
mineie tipărite în secolul al XIX-lea la Mănăstirea Neamţ.

După redactare, manuscrisul a fost transcris de monahul 
Pahomie, unul dintre caligrafii Mănăstirii Căluiu, iar logofătul 
Ilie l-a corectat, aşa cum adevereşte următoarea însemna re: „S-
au prescris această cărticică de Pahomie mon[a]h, craiovean, 
călugărit în Sfitagora, din porunca şi cheltuiala sfinţ[it] Părintelui 
arhimandrit Chi riac Râmniceanu, ostenitori fiind şi eu la citaniia 
şi în dreptarea aceştii cărţi, Ilie log[ofă]t[ul], nepot Sfinţiei Sale 
Părintelui arhimandrit, chir Chiriac, igum[enul] sfintei Mănăstiri 
Căluiu din sud Romanaţi”. 

Autorul Lexiconului a dorit să-şi vadă opera multiplicată prin in- 
termediul tiparului. În acest sens, scrie că, această „carte, putându-
se cineva a să îndeletnici, din cei lucrători fraţi, este vrednic a să 
da şi la tipari, spre folosul neamului nostru românesc, căci alta 
nu să află. 1825, mai 28. Chiriac arhimandrit Râmnic[eanu] Caloia- 
nu”. Prin redactarea acestei lucrări, arhimandritul Chiriac Râmni-
ceanu a urmărit un scop practic, potrivit explicaţiilor sale, în care scrie: 
„După Lecsiconul ce am scos să caut, la numirile tuturor sfinţilor, 
pe luni 12, pe alfa-vita, orice viaţă de sfânt, după slova dintâi ce va fi 
având, voind a căuta, cu lesnire va afla orice nume, atât bărbătesc 
cât şi femeiesc, a orice sfânt vei voi, lesne afli”. Întrucât sursa docu- 
mentară folosită de autor, sunt „Mineele cele cu vieţi, în care Minee, 
multe vieţi de sfinţi ai Athonului se află, cum şi de ai Rusii, Pecers-
ca, şi altele”, fiind vorba de Mineiele tipărite la Mănăstirea Neamţ, 
se înţelege că acest Lexicon corespunde numai acestei ediţii.

Numele sfinţilor sunt prezentate în ordine alfabetică, însă 
după alfabetul aflat atunci în uzul limbii române, adică cel slavon, 
motiv pentru care nu corespunde celui latin, folosit în prezent.

Importanţa Lexiconului redactat de arhim. Chiriac Râmniceanu 
creşte cu atât mai mult, cu cât, de la cel întocmit de M. Hilleri în secolul 
al XVIII-lea, istoria dicţionarelor onomastice nu menţionează altele, 
până la acesta de la începutul secolului al XIX-lea. Deşi profeso-
rul N. A. Constantinescu cerce tează o bogată bibliografie tipărită 
şi documente de ar hivă, când redactează Dicţionarul său (1963), 
citând numeroase manuscrise cu pomelnice mă năstireşti, totuşi 
nu a descoperit Lexiconul arhimandritului Chiriac Râmniceanu.

Din retrospectiva istorică, privind dicţionarele şi enciclopediile, 
precum şi lexicoanele onomastice, constatăm că autorul nostru 
aparţine promotorilor acestui gen de scrieri, iar în ţara noastră, 
fiind primul care redactează un „Lexicon onomastic”. Bine orientat 
asupra literaturii române, până la data elaborării Lexiconului său, 
nu apăruse la noi în ţară, un gen asemănător de scrieri, de aceea 
arhimandritul Chiriac susţine că „este vrednic a să da şi în tipari 
spre folosul neamului nostru românesc, căci alta nu se află”, însă 
au trecut 178 de ani de la apariţia lui, fără a fi tipărit.

Lexiconul de numele sfinţilor al arhimandritului Chiriac ocupă 
locul al doilea în lume. Descoperindu-l, l-am transliterat de pe 
originalul paleografic, am întocmit un Studiu introductiv, note şi 
indice, apoi l-am tipărit într-un modest tiraj în anul 2003.

Consider că, atât pentru cultura română, cât şi pentru 
memoria marelui cărturar Chiriac Râmniceanu, Lexiconul merită 
să fie retipărit şi popularizat, spre a se cunoaşte mai bine aportul 
pe care acest monah ilustru l-a adus culturii şi spiritualităţii 
Bisericii Ortodoxe Române şi Patriei noastre.

Poemul al zecelea ,,soțul” are nuante ce ne amintesc de anu-
mite texte ale lui  Jean Paul Sartre: „în încăpere din care-ți scriu/ 
cuvintele ard,/tăcerea este fierbinte,/ aerul mușcă din mine,/ aripi 
de foc mă bat pe umeri,/ privirile piloților ce au spart peretele/ 
asemeni unei jucării/ mă urmăresc insistent,/ memoria urlă să-ți 
duc zâmbetul/în trupul ivit din frică”. 

Poemul al unsprezecea „Liftul”, ne arată cât de imatur este omul 
în fața morții: ,, între etaje închis în fierul contorsionat/ liftul îmi 

este sicriu,/ nu pot să privesc cerul,/ fierul mă strivește,/ nu-i drept/ 
nu sunt demn de sacrificiu,/ ce să înțeleg?/ când cerul nu mai 
este,/ tălpile se descompun de durere,/ nu mai am țipăt,/ acum 
cu mine moare copilul din suflet/ imatur rămân în față durerii.”

Poemul al doisprezecla „Praf” ne prezintă peisajul trefiant de 
după tragicul eveniment: orizontul pângărit sub cupola toamnei/ 
se acoperă de tăcere,/ egoistă este zarea,/ din mormane de moloz/ 
se ridică praful,/ pompierii nu mai sunt/ s-au înecat să-și ceară 
nemurirea,/ strada este învăluită în armonia/ dezechilibrului,/
moartea suverană domină așteptarea,”. Poetul ca un observa- 

UNSPREZECE SEPTEMBRIE... (Urmare din pag. 5) tor fin ironic și cinic mușcă „din culoarea gri a armistițiului.”. El 
știe că unde politica este omiprezentă, omul devine un pion 
pe o tablă de șah în care alții bat zarurile. Impresinant și pro- 
fund acest poem este o parabolă a ceea ce se întânplă azi și a 
surprins un eveniment, atentatul de la 11 septembrie 2011 care a 
avut un ecou profund în sufletele celor care abia pășiseră în cel de 
al XXI- veac al etri creștine și în mileniul al II-lea. Ca întotdeauna 
poetul Ovidiu Cristian Dinică crează o poezie cu implicații multiple 
care se cere aprofundată și care te cheamă la o meditație profundă 
asupra existenței noastre în Univers.



Marian PĂTRAȘCU

După „cazul Ditrău”, în spațiul virtual 
au apărut tot felul de caricaturi și 

„glumițe” încadrabile în ciclul „hai să ne 
râdem/ să facem mișto de unguri!”, ca parte 
a manifestării resentimentelor românilor față 
de etnicii maghiari, cetățeni români și ei. Nu-i 
vorbă, și „reciproca” este valabilă, ba chiar mai 
valabilă, iar xenofobia și rasismul exacerbate 
acolo de către chiar preotul satului (omul lui 

Dumnezeu?), dar și multe alte antecedente ale etnicilor maghiari 
din România stau mărturie în acest sens! Desigur, acest gen de 
manifestare este specific nației noastre, „a face haz de necaz”, 
„râde ciob de oală spartă”, „vede paiul din ochiul altuia, dar bârna 
din al lui nu”, „țara arde și baba se piaptănă”, „capra moare de râie, 
dar ține coada sus” și  alte astfel de cimilituri „naționale”, pline de 
înțelepciune, dar din care noi nu învățăm absolut nimic, stând la 
originea ei. De altfel, faptul este demonstrat: noi, românii, nu am 
învățat nimic din istorie, fiind condamnați a o repeta iar și iar… 

Revenind la „cazul Ditrău”, noi nu realizăm cât de grave sunt 
lucrurile. Care sunt cele mai sărace județe ale României? Răspuns: 
Harghita și Covasna, care  au o populație majoritar maghiară și 
care sunt pe cale de a se „goli” complet de populația românească 
„grație” exclusiv comportamentului politicienilor maghiari din 
România și Ungaria, dar  și, în egală măsură, comportamentului 
politicienilor români. Nu populația maghiară din aceste zone este 
vinovată că este enclavizată și învățată să urască tot ceea ce este 
străin ori de altă rasă, și în primul rând pe români, subzistând 
fără a cunoaște limba oficială a țării în care s-a născut și având 
acel comportament deviant, fascistoid, ci politicienii care, cei mai 
mulți dintre ei, în lichelismul și josnicia lor, nu se gândesc nicio 
clipă la popor, ci doar la interesul lor personal și de partid. 

Recunosc - „cazul Ditrău” este pentru subsemnatul doar un 
pretext de a releva câteva adevăruri puțin cunoscute sau chiar 
necunoscute și de a amenda unele mituri istoriografice românești 
despre maghiari și Ungaria.

I. Momente importante din istoria Ungariei:
896: Sub conducerea lui Arpad triburile maghiare s-au unit, 

stabilindu-se în Câmpia Panoniei și, ulterior, și în zonele adiacente. 
El este fondatorul dinastiei arpadiene, cea mai veche dinastie 
maghiară.

1000: Ștefan este încoronat rege, luând astfel ființă regatul 
maghiar. Evenimentul s-a desfășurat la Esztergom, Ștefan primind 
o coroană de la Papa Silvestru al II-lea. După moarte, el a fost 
canonizat, fiind cunoscut azi ca Sfântul Ștefan.

1241-1242: Are loc invazia mongolă. Ungaria a fost devastată 
de hoardele tătare și mongole, conduse de Batu Han. Cea mai 
dureroasă înfrângere a avut loc pe câmpul de la Mohi. În urma 
evenimentelor, regele Bela al IV-lea a comandat construirea mai 
multor castele de piatră fortificate, pentru a se apăra în cazul unei 
noi invazii mongole.

1301: S-a încheiat domnia dinastiei arpadiene. Până la venirea 
pe tron a lui Carol Robert de Anjou (1308), în Regatul Ungar 
s-a instaurat ”interregnul”, adică acea perioadă de timp dintre 
decesul unui rege și venirea pe tron a altuia, când țara a fost 
practic necondusă (1301-1308).

1330: Ungaria pierde controlul asupra Valahiei în urma ”Luptei 
de la Posada”, pierdută de Carol Robert de Anjou în confruntarea 
cu Basarab I și care-l consacră pe acesta din urmă drept 
întemeietorul Țării Românești, cu adoptarea religiei ortodoxe. 

1342-1382: Domnia lui Ludovic I al Ungariei. El anexează rega-
tului Dalmația și înființează prima universitate maghiară, la Pecs.

1359: Ungaria pierde controlul asupra Moldovei (”descălecatul” 
lui Bogdan în Moldova, acesta stabilindu-și capitala la Baia).

1456: Armata maghiară condusă de nobilul transilvănean Iancu 
de Hunedoara învinge Imperiul Otoman în Asediul Belgradului.

1458-1490: Domnia regelui Matias. Ungaria a cunoscut o 
perioadă înfloritoare, intrând în rândul țărilor occidentale.

1526: Bătălia de la Mohacs. În această bătălie forțele Regatului 
Ungariei, conduse de arhiepiscopul Pál Tomori și de regele Ludovic 
al II-lea (în vârstă de 20 de ani), au fost învinse de forțele superioare 
numeric ale Imperiului Otoman, conduse de sultanul Suleiman 
Magnificul. Victoria otomanilor a avut ca rezultat împărțirea 
Ungariei timp de aprox. 150 de ani între Imperiul Otoman și Casa 
de Habsburg din Austria. Imperiul Otoman recunoaște autonomia 
Principatului Transilvaniei.

1541: Habsburgii asediază Buda cu intenția de o cuceri, dar 
otomanii contraatacă respingându-i. Ungaria centrală devine 
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provincie otomană, partea sa vestică intră în componența 
Imperiului Habsburgic iar Transilvania rămâne pentru o perioadă 
principat independent.

1686-1687: Austria și alianța creștină constituită în jurul ei 
eliberează centrul regatului medieval maghiar ocupat de Imperiul 
Otoman. Maghiarii recuperează Buda. În scurt timp, împăratul 
habsburg Leopold I alungă turcii definitive din Ungaria.

1703-1711: Principele Transilvaniei, Francisc Rákóczi II, a 
condus o răscoală împotriva dominaţiei habsburgice. El a reuşit să 
câștige câteva bătălii, dar cum ajutorul promis din partea Franţei 
nu a venit, a fost învins în cele din urmă.

1848: În Pesta a izbucnit revoluţia şi împăratul habsburgic 
a fost detronat. Un an mai târziu, cu ajutorul armatei ruseşti, 
revoluţia a fost înăbuşită.

1867: Instaurarea dualismului austro-ungar. Ungaria a devenit 
parte autonomă în Imperiul Habsburgic, redenumit Imperiul 
Austro-Ungar.

1873: Din unirea oraşelor Pesta, Buda şi Obuda s-a format 
actuala capitală a Ungariei, Budapesta.

1918: Imperiul Austro-Ungar se destramă în urma Primului 
Război Mondial. Este proclamată Republica Ungaria.

1919: Comuniştii preiau puterea, şi sub conducerea lui Bela 
Kun este proclamat Statul Sovietic Ungar.

1920: În urma Tratatului de la Trianon, Ungaria pierde două 
treimi din teritoriu.

1938: Ungaria recâştigă sudul Slovaciei şi nordul Transilvaniei
1939: Ungaria semnează Pactul AntiComintern, iniţiat de 

Germania nazistă şi Japonia imperialistă împotriva Internaţionalei 
a III-a Comuniste.

1941: Ungaria intră în război alături de nemţi. În lupta cu 
Uniunea Sovietică o mare parte din armata maghiară a fost 
distrusă. Ungaria declară război Marii Britanii şi Statelor Unite.

1944: Evrei şi ţigani unguri sunt deportaţi în lagăre. Fasciştii 
preiau guvernarea.

1945: Armata Roşie eliberează Ungaria de sub dominaţia 
fasciştilor, rămânând la putere.

1947-1948: Comuniştii îşi consolidează din ce în ce mai mult 
puterea.

1949: O nouă constituţie face din Ungaria o ţară a muncitorilor. 
Industria este naţionalizată, agricultura colectivizată, iar poliţia 
face abuz de putere.

1956: Revoluţia maghiară. Vine la putere un guvern care 
aduce noi reforme, condus de Nagy Imre. El anunţă ieşirea 
statului maghiar din Tratatul de la Varşovia. Revolta este înfrântă 
de sovietici, care îl aduc la conducere pe Janos Kadar, în timp ce 
Nagy se refugiază în ambasada Iugoslaviei.

1958: Nagy Imre este executat pentru înaltă trădare.
1960: Începe creşterea nivelului de viaţă.
1988: Janos Kadar este înlocuit de Karolz Grosz.
1989: În urma politicii de reforme perestroika, regimul 

comunist s-a prăbuşit în toate ţările Europei de Est.
1999: Ungaria intră în NATO.
2004: Ungaria devine stat membru al Uniunii Europene.
2006: Evenimente violente umbresc aniversarea a 50 de ani 

de la revoluţia din 1956.
2011: Ungaria adoptă o nouă Constituţie.

II. Ce este de reținut despre Ungaria (comparativ cu România):
1. Este unul dintre primele state din Europa (Arpad, 896), 

existând înaintea Franței și Germaniei. Regatul maghiar al lui 
Ștefan (anul 1000) includea între granițele ei și Transilvania (v. 
zona X pe hartă). Așadar, aserțiunea istoricilor români cum că n-ar 
fi existat niciodată Ungaria Mare este total falsă. Sedentarizarea 
(descălecatul) s-a produs pașnic, desi până atunci maghiarii 
efectuau sistematic incursiuni de jefuire în toată Europa. Nu există 
nicio bătălie în urma căreia maghiarii să fi cucerit Transilvania, ei 
coexistând pașnic cu românii de aici, ca de altfel cu multe alte 
seminții din toată Ungaria. Totodată, populația din teritoriile 
viitoarelor Țări Române – Valahia și Moldova era vasală regelui 
maghiar. Este adevărat însă că Ungaria Mare și-a încheiat existența 
la 1526, dar Principatul Transilvaniei a rămas sub suzeranitate 
maghiară după alungarea otomanilor din Ungaria (1687). Prin 
urmare, la doar câțiva ani de la sedentarizare, maghiarii, nomazi 
care veniseră în Europa din Est, ”cu carnea de cal sub șa” – cum 
ne place nouă să-i ironizăm – aveau un regat și un rege! Noi, care 
ne pretindem pe aceste locuri ”de când lumea și pământul”, ce-
am păzit? Mai mult, în lipsa cronicilor maghiare, noi n-am fi aflat 
niciodată de Gelu, Glad, Menumorut, Seneslau și Ioan și Farcaș, 
dar nici de Tihomir (Tathamer) și fiul lui, Basarab I, învingătorul de 
la ”Posada”.

2. Este prima țară din blocul sovietic / comunist care și-a 
deschis porțile către Occident.

3. Are o universitate încă de la 1367 (Universitatea Pecs), în 
timp ce la noi prima universitate a apărut abia în anul 1860, la Iași. 
În prezent are 20 de universități și 80 de licee.

4. În Ungaria, 28-30% din veniturile locuitorilor sunt 
luate de stat, dar investește 4,5 % din PIB în EDUCAȚIE, rata 
analfabetismului fiind de sub 0,1%. Pentru comparație, România 
investește în educație mai puțin de jumătate decât Ungaria. 

5. Ungaria a dat lumii 13 premianți Nobel în toate domeniile, 
cu excepția celui pentru pace.

6. Ungaria ocupă locul 6 în lume ca număr total de medalii 
olimpice, înaintea ei situându-se SUA (cu o populație de peste 20 
de ori mai mare), Rusia (cu o suprafață de 20 de ori mai mare), 
Marea Britanie, Franța și Italia. A câștigat medalii la toate edițiile 
J. O. la care a participat iar la numărul de medalii olimpice de aur 
pe cap de locuitor ocupă primul loc în lume.

7. Ungaria are mari performeri și în știință și inventică. Iată 
doar câteva exemple: Albert Szent Györgyi (izolarea vitaminelor C 
și B6 și descoperirea vitaminei P); Denis Gabor (holografia); Imre 
Brody (becul cu kripton); Bela Bareny / Porsche (peste 2500 de 
invenții în domeniul automobilistic, inclusiv cea privind zonele de 
siguranță din mașină aplicată până astăzi în testele de rezistență); 
Ernö Rubik (Cubul Rubik); Janos Irinyi (chibritul silențios și fără 
explozie); Laszlo Biro (pixul); Edward Teller (teoria bombei cu 
hidrogen); John Kemeny și Thomas Kurtz (limbajul de bază pentru 
programare).

8. Celebrități maghiare: I. Adolph Zukor – fondatorul 
studiourilor Paramount Pictures și producătorul primului film de 
lung metraj din lume –  ”The prisoner of Zenda”; II. Fried Vilmos 
(în germană – Wilhelm Fuchs), alias William Fox – fondatorul 
Fox Studios; III. Bela Lugosy – actor (primul Dracula); IV. Johnny 
Weissmüller – actor (Tarzan); V. Harry Houdini – mare iluzionist; 
VI-VIII. Franz Liszt, Bela Bartok și Zoltan Kodaly – compozitori, 
muzicieni; IX. Iudit Polgar – cea mai mare șahistă din lume. La 15 
ani a devenit ”Mare maestru la șah”. Este deținătoarea a două 
medalii olimpice de aur. De asemenea, este prima femeie din lume 
care a jucat direct într-un turneu în campionatul mondial de șah 
masculin la care a ocupat locul întâi alături de șahistul azerbaidjan 
Șahriar Mamediarov, depășindu-l la puncte pe vicecampionul 
mondial Veselin Topalov.  În anul 1993 l-a învins pe Anatoli Karpov 
iar anul în 2002 - pe Garry Kasparov! La începutul anului 2003 a 
depășit punctajul ELO de 2700 puncte, fiind numită “Super-Mare 
maestru la șah”. În noiembrie 2010, Judit Polgár a câștigat turneul 
de șah fulger din Mexico City, învingâdu-l detașat pe Vasil Ivaciuc 
și, în finală,  pe Veselin Topalov; X. George Söros – multimiliardar 
de origine evreiască, pe adevăratul său nume György Schwartz. 
S-a îmbogățit exclusiv prin speculații financiare, nefiind un 
întreprinzător. Când era copil s-a dat drept creștin, luându-și 
numele de Sandor Kiss pentru a scăpa de teroarea nazistă. Este 
un mare filantrop și cel mai bogat vorbitor de Esperanto din lume, 
la 17 ani a învățat la perfecție această limbă pentru a participa în 
1947 la o conferință internațională de Esperanto din Elveția, de 
unde a fugit în SUA. În Ungaria nu are deloc o reputație bună, 
fiind acuzat chiar la nivel guvernamental de tot felul de manevre 
oculte prin intermediul unor finanțări discutabile prin care ar 
urmări instaurarea NOM (Noua Ordine Mondială). O universitate 
finanțată de el în Budapesta a fost interzisă de Guvernul Orban și 
are interdicție de a intra în Ungaria.

9. Ungaria este a doua țară din lume după Marea Britanie care 
are un sistem de linii ferate de metrou (1896).

10. În Ungaria a luat ființă prima podgorie oficială producătoare 
de vinuri din lume. Ludovic al XIV-lea a spus: ”Tokaji Aszm este 
vinul regilor și regele vinurilor”. În 1737, prin decret regal Tokaj 
este declarată ”Zonă Națională” iar în 1772 aici a fost implementat 
primul sistem de clasificare al podgoriilor. Ungaria are astăzi 22 de 
zone viticole. 

11. Ungaria este țara unde s-a creat încă din sec. al IX-lea 
celebra rasă de porci Mangalița (”un Frankenstein al porcilor”), 
prin încrucișarea porcilor de grăsime cu porcii mistreți.

12. Clădirea Parlamentului din Budapesta este a III-a cea ma 
mare clădire de acest gen din lume după Westminster Abbey 
(Londra) și Casa Poporului (București). Datează de la 1896, 
când s-a aniversat un mileniu de la ”descălecat”. Înglobează 
în construcția sa 40 kg de aur, are aproape 700 de încăperi, 20 
km de scări și o înălțime de exact 96 de metri (de la 1896), care, 
prin lege, nu poate fi depășită de nicio altă clădire din Ungaria. 
În anul 2007, 6 400 de cupluri s-au sărutat concomitent în fața 
Parlamentului – un record mondial în… ”materie”. 

13. Budapesta este unul dintre cele mai frumoase orașe din 
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Europa și chiar din lume și cel mai vizitat loc de către cei peste 20 
de milioane de turiști care se perindă anual prin Ungaria. Are cel 
mai mare număr de izvoare termale din lume – peste 1400, dintre 
care 400 sunt amenajate ca ștranduri și piscine. Sub Budapesta 
există cel mai mare lac subteran termal din Europa și cea mai 
mare peșteră geotermală din lume. În Budapesta există cea mai 
mare sinagogă din Europa și a doua din lume, după cea din New 
York (poate primi peste 3 000 de persoane).

14. Lacul Balaton, ”marea” Ungariei, este cel mai mare din 
Europa Centrală, având o lungime de 80 de km și o lățime de 
14 km., cu o suprafață de luciu de 640 km pătrați. Pe maluri are 
numeroase amenajări turistice și de agreement.

15. O treime dintre maghiari locuiește în afara granițelor 
Ungariei, cei mai mulți în România.

Referindu-mă de astă dată la noi, românii, fac în cele ce 
urmează doar trei precizări: 

1. Când România a intrat în Primul Război Mondial, alături de 
Antantă și împotriva Puterilor Centrale, iată ce declara în presa 
vremii Miron Cristea, pe atunci Episcop Ortodox de Caransebeș: 
”Cu cârja mea arhierească voi zdrobi țeasta primului soldat român 
care va trece granița”! Același Miron Cristea a semnat alături de 
ceilalți episcopi români ortodocși transilvăneni, scrisoarea cir-
culară nr. 2602, prin care au calificat trupele Vechiului Regat care 
au intrat în Transilvania drept „lupi îmbrăcați în piei de oi și amețiți 
de făgăduielile lui Iuda”, respectiv „români ucigători de frați”. A 
ajuns Patriarhul României și prim-ministru! C-așa-i românul!

2. Vă vine să credeți că până și în Primul Război Mondial au 
existat trădători din rândurile unor ofițeri superiori ai armatei 
române? C. V. Tudor, pe care nu l-am agreeat niciodată, a spus 
totuși cândva un mare adevăr: ”Fibra trădării face parte din 
constituția fizică a poporului roman: toți marii conducători ai 
românilor au pierit prin trădare”! N. B.: După decembrie 1989, 
poza Generalului David Praporgescu, de pe crucea-monument 
de la Câineni (Vâlcea) a fost vandalizată pentru că… ”generalul 
împușca pe la spate soldați români” – o idee bine înfiptă în 
capul multor lovișteni, după cum, cu regret, am putut constata, 
fiind, de fapt vorba cel mai probabil de unii soldați fricoși și lași, 
care încercau să abdice de la datorie și pe care oricum Curtea 
Marțială i-ar fi condamnat la moarte. Asta, în total contrast cu 
miile de soldați români care și-au vărsat sângele pentru realizarea 
României Mari.

3. Câți români știu că dacă astăzi Transilvania face parte din 
România, faptul se datorează poate celui mai mare criminal din 
istoria omenirii: Iosif Visarionovici Stalin? Tot el însă ne-a luat 
Basarabia și Bucovina de Nord, ceea ce reprezintă aproape două 
treimi din Moldova lui Ștefan cel Mare.

Cine-și închipuie citind până aici că-i idealizez pe maghiari, fiind 
”un trădător de neam și țară”, se înșeală amarnic! Și ei și noi avem 
”păcatele” noastre specifice, care provin tocmai din idealizarea de 
fiecare parte a propriei istorii și chiar din interpretarea ei masivă 
în cheia neadevărului istoric. Dau doar două exemple de aserțiuni 
total contrare adevărului istoric, câte una pentru fiecare parte. 

Spun maghiarii: ”Când am descălecat noi în Transilvania aici 

era un loc pustiu”! Ei, nu, să mori tu, frate maghiar? Atunci cum 
Dumnezeu se face că tot voi i-ați menționat în cronicile voastre 
pe Gelu, Glad și Menumorut? Apoi, dacă locuitorii din estul și 
sud-estul Ungariei (Moldova și Valahia) vă erau vasali, așa cum 
chiar voi susțineți tot în cronicile proprii, cum se face că în 
Transilvania nu exista picior de ființă umană când ați venit voi 
aici? Mai mult: de unde a venit Bogdan atunci când a descălecat 
în Moldova? În plus, la tratativele de pace de după Primul Război 
Mondial, maghiarii au susținut tot timpul că ei sunt majoritari în 
Transilvania, o minciună cam de același tip cu cea de dinainte, 
de a fost nevoie ca francezul Robert Fischeaux să ia acest ținut la 
picior și să constate că lucrurile stau tocmai invers!   

Spunem și noi, românii: ”Transilvania n-a fost niciodată a 
Ungariei”! Ei, nu, să mori tu, române (de data asta)? Atunci cum 
se face că mai toți domnitorii munteni și moldoveni au încheiat cu 
regii maghiari tratate de delimitare a granițelor dintre țările lor și 
Ungaria?     

Repet: tot insistând pe niște neadevăruri istorice crase, și  
noi și ei nu facem decât să întreținem resentimente reciproce, 
dacă nu chiar o ură interetnică ce nu ne poate face tuturor  
decât rău! Realizați dimensiunile prostiilor pe care le spunem și 
facem și unii și alții gândindu-vă că există cel puțin o mare putere 
care se bucură enorm de această stare de lucruri: RUSIA? Văd 
că facem ce facem și tot către brațele „Maicii Rusia” tindem! 
Da, n-am învățat nimic din istorie și suntem condamnați să o tot 
repetăm! Și asta pentru că MINȚIM și NE MINȚIM PE NOI ÎNȘINE! 
Și noi și ei!

(Urmare din pag.7)

Era semnul trezirii dintr-un somn greu. O nouă stare de spirit 
în zorii națiunilor. O generație de aur, cea pașoptistă, se trezise 
și propovăduia înnoirea după mersul lumii. Un răsunet, apoi o 
voinţă ne va fi adunat rândurile şi gândurile. Prin 1848, pentru 
copiii patriei române se auzeau peste tot… îndemnurile cele noi. 
La Râmnicu Vâlcea se consemnează, în documente, sfinţirea 
steagurilor, jurământul pe  noua constituţie şi despre intonarea 
solemnă a unui prea frumos cântec patriotic. Deşteaptă-te 
române, cu acest titlu fiind identificat mai târziu cântecul, autorul 
lui, Anton Pann (specializat în muzica psaltică!), fiind chiar 
animatorul corului din Zăvoiul vâlcean! 

Peste o sută patruzeci şi unu de ani, în 1989 Deşteaptă-
te române! devine Imnul Naţional al României. Adunarea 
constituantă îl va fi propus în proiectul de constituţie la art. 12, 
paragraful 3, la capitolul simboluri naţionale. Chemat să-l adopte, 
prin referendum, imnul este adoptat de popor şi reconfirmat la 
revizuirea şi republicarea Constituţiei României, din 2003. Forma 
de guvernământ rămânea Republica, iar în preambul se spune că : 
,,valorile supreme sunt garantate în spiritul tradiţiilor democratice 
ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei  din Decembrie 
1989…”  Ne punem întrebarea azi,  chiar într-o zi, stabilită prin lege 
să cinstim acest simbol naţional, cât de treaz era poporul român 

în 1989? Cât de conştient era de consecinţele aşa ziselor idealuri? 
Şi apoi cât de treaz a fost când a aprobat textul unei constituţii 
(cu atâtea ambiguităţi generatoare de antagonism!) şi dreptul  
unui grup de câţiva oameni (membrii curţii constituţionale aleși 
pe criteriul apartenenței la o culoare politcă și nu ca supremă 
compentență și echidistanță!), să înlocuiască puterea a milioane 
de români care și-au exprimat prin vot opțiunea?

Imnul este frumos, trebuie respectat atâta timp cât este 
adoptat prin lege, dar circumstanţele adoptării lui trebuie corect 
descifrate, cu atât mai mult cu cât chiar încadrarea, în adevărul 
istoric al evenimentelor din 1989, este tot mai contestată, iar 
motivaţia schimbării de macaz nu se susţine prin jaful, corupţia, 
sărăcia şi nevolnicia puterii politice înscăunate. 

Un simbol naţional, cum este imnul, ar trebui să fie 
reprezentativ pentru ceea ce exprimă şi să reflecte adevărul 
unei stări. Toate definiţile acreditate de diversele dicţionare 
explicative, mai vechi , ori mai noi, confirmă acest lucru. Starea 
de fapt a perioadei paşoptiste, faţă de cea din 1989, diferă, 
tocmai prin idealurile identificate. Barbarii de tirani din 1848 se 
opuneau unităţii naţionale, afirmării statului modern, şi luptei 
de independenţă. Starea de subdezvoltare a ţărilor române, 
nerecunoaşterea ca naţiune receptă a românilor din Transilvania, 
abuzurile ierarhiei bisericeşti străină de neam, impunea o nouă 
conştinţă şi o mobilizare , ca o deşteptare dintr-un somn secular. 
În 1989 România era déjà stat naţional, independent şi cu o foarte 
bună dezvoltare economică, fără datorii externe, cu o populaţie 

mai mare ca astăzi. Barbarii de tirani, cu excepţia a doar câteva 
persoane, trăiesc bine merci printre noi. Un imn naţional dedicat 
patriei, una ocrotită de-o maică emblematică, într-o vreme când 
suntem treji, ar trebui , credem noi, să ne insufle acum duhul 
moralităţii şi al demnităţii, respectul de noi înşine şi ceea ce ni 
s-a mai spus de marii români, că suntem capabili să ne rezolvăm 
multe lucruri prin noi înşine, fără a ne umili cu mâinile întinse 
după ajutoare iluzorii.

Imnul naţional, adoptat ca simbol oficial al statelor naţionale, 
prin secolul al XIX-lea, exprimă, înalt, sonor, cu forţă, bucuria 
unei izbânzi, îndemnul pentru alte victorii. Cuvânt de ordine, 
îndemn, rugă, imnul este o constatare în spiritul adevărului şi are 
legitimitate juridică, el fiind instituit prin voinţă unanimă şi înscris 
în legea legilor: constituţia. Imnul intonat, iubire manifestă de 
ţară, de neam, în ceremonialul public este chiar vocea patriei. Ea 
trebuie ascultată cu veneraţie şi cu participare afectivă. Cântat 
de-a împreună, ca pe un imn religios ne face părtaşi la eveniment, 
aşa precum în strana din faţa altarelor suntem trăitori ai tainelor 
in ritualul sfintei tradiţii.

Venind de departe, din vârstele de aur, când oamenii adorau 
soarele, imnul, psalmul, acatistul, rugăciunea au îmbrăcat hainele 
moderne, ale poeziei patriotice, ale cântărilor alese aduse 
simbolurilor instituite noilor puteri (puteri exercitate prin omul 
din vârful ierarhiilor!) , care vor fi alungat zeităţile şi îi vor fi limitat 
şi lui Dumnezeu puterile. Ne-am închinat întotdeauna puterii 
supreme înscăunată de … roata istoriei.  

IMNUL NAȚIONAL,  RUGĂCIUNE ŞI ACATIST...

Ovidiu Cristian DINICĂ

Înnoirea repertuarului de manifestări 
culturale organizate de Societatea 

Culturală „Anton Pann” în colaborare cu 
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanu” ce se 
doresc a marca anul 2020 a debutat vineri 
07 februarie în Râmnicu Vâlcea. Invitați au 
fost profesor universitar doctor George 
Volceanov și poetul, jurnalistul Valentin 
Iacob de la „Formula As”. 

Întâlnirea  a fost condusă de Remus 
Grigorescu iar în prezidiu din partea Sc Anton Pann a fost 
președinta societății profesor doctor Mihaela Rădulescu. Poetul 
Valentin Iacob revendicat de generația  optzecistă dar și de cea 
nouăzecistă este un produs al mediului universitar bucureștean, 
membru activ al mai multor cenacluri: „Cenaclul de Luni” (198l-
l982), cenaclul „Universitas” (1986-l989) și cenaclul „Junimea” 
(1988-l989). 

GEORGE VOLCEANOV ȘI VALENTIN IACOB INVITAȚII SOCIETĂȚII 
CULTURALE „ANTON PANN”

Din 1996 face parte din cercul profesionist de lectură 
de la Muzeul Literaturii Române. Este un poet curajos care 
transcede trecutul de unde adună simboluri pe care le restituie 

prezentului devenind metafore viabile. Volumul său de debut 
este „Petrogradul într-un pahar cu Șampanie” (Ed. Integral - Du 
Style, 1996). Prin atitudine și prospețimea mesajului poetic este 
un poet autentic care  prin revolta interioară, abordată cu ironie 
știe să transmită mesaje viabile. 

Profesorul George Valentin Volceanov  a coordonat și a îngrijit 
a treia ediție românească a integralei Shakespeare, începută la 
Editura „Paralela 45” în anul 2010 și finalizată la Editura Tracus 
Arte în anul 2019. 

O ediție de ținută academică care a fost bine primită în 
mediul universitar. Este o ediție care actualizează limbajul poetic  
al traducerilor din opera shakesperiană și care face cuvenitele 
corecturi la edițiile anterioare. Un alt subiect important al 
prezentării a fost  avanpremiera volumului biografic Sorin 
Tudoran. 

Comentariile expuse și tonusul poemelor lui Valentin Iacob, 
făcute de Mihaela Rădulescu au ajutat publicul prezent în sala 
de festivității a Bibliotecii să recepteze creativ mesajul poemelor 
citite de autor.



Constantin MĂNESCU-HUREZI

Ne despart aproape patru veacuri de 
epoca în care Franța dăruia ome- 

nirii pe marele matematician, fizician, filosof 
și scriitor francez Blaise Pascal (1623-1662). 
Diversitatea planurilor de manifestare, 
profunzimea și originalitatea unei cugetări 
alimentate de o sensibilitate efervescentă, 
au imprimat operei lui Pascal trăsături cu 
totul singulare, caracterul unei tulburătoare 

experiențe spirituale, ale cărei semnificații filosofice constituie 
multă vreme obiect de dispută și controversă. Născut la Clermont-
Ferrand, vechea capitală a provinciei Auvergne, la 19 iunie 
1923, Pascal aparținea unei familii reprezentative ca rang social 
pentru ceea ce s-a numit „aristocrația clasei de mijloc”. Tatăl său, 
Étienne Pascal, era un om de frumoasă cultură, bucurându-se de 
o reputație deosebită în lumea științifică a vremii. La moartea 
mamei lui Pascal, vor rămâne în grija exclusivă a tatălui trei copii: 
Gilberte, Blaise și Jacqueline.

Blaise Pascal dobândește o cultură precoce în litere și în 
științe. Vocația matematică a acestuia s-a afirmat cu o precocitate 
uimitoare, astfel încât la vârsta de șaisprezece ani el publica o 
lucrare originală, intitulată Essai pour les coniques (Eseu asupra 
figurilor conice). La vârsta de nouăsprezece ani, pentru a-și ajuta 
tatăl în operațiile de calculare a impozitelor în administrația fiscală 
a Normandiei, inventează, cu prețul unor eforturi și cheltuieli 
considerabile, o ingenioasă mașină de calcul, prima de acest gen, 
din care se vor inspira aproape toate încercările ulterioare. Anul 
1646 a marcat, în viața lui Pascal, momentul marilor descoperiri 
în domeniul fizicii. Acum întreprinde primele experiențe asupra 
vidului, având dese întrevederi cu Descartes, care își formula 
cu hotărâre îndoiala în existența vidului, considerându-l ca un 
fenomen iluzoriu, datorat imperfecțiunii simțurilor.

Dar la un moment dat pasiunea sa științifică și atitudinea lui 
Pascal se schimbă. Cu sănătatea șubrezită de excesele muncii 
intelectuale, încearcă remediul în „divertismentele” vieții de 
societate, prilej cu care, printr-o viață libertină, cunoaște natura 
(firea) omenească, precum și societatea umană, cu plăcerile ei. Nu 
rupe însă legătura cu matematica, cu fizica și cu filosofia. În această 
perioadă, la baza preocupărilor lui ajunge problematica condiției 
umane, mai ales după ce scapă de un accident de trăsură pe podul 
de la Neuilly. În noaptea de 23 noiembrie 1654 are experiență 
extatică, în urma căreia scrie faimosul Memorial, o mărturie 
emoționantă în care Pascal face un viraj total către credința în 
Dumnezeu1. După această dată, Pascal scrie cele optsprezece 
Scrisori provinciale (1656-1657), adevărate capodopere ale artei 
polemice și literare, care sunt o pledoarie în favoarea lui Antoine 
Arnauld (1692-1694), director la Port-Royal, și a rigorii de la această 
abație, și în același timp sunt îndreptate împotriva dascălilor 
Sorbonei și a cazuisticii iezuiților. Abația cisterciană de la Port-
Royal des Champs (în apropiere de Paris) a adăpostit comunitatea 
jansenistă din Franța, care susținea un creștinism mai auster și 
mai exigent și care a fost influențată de calvinism (cel puțin în 
privința ideii predestinării oamenilor în vederea mântuirii), dar 
în confruntările cu catolicismul, a refuzat să recunoască aspectul 
eretic al doctrinei lor; relevantă a fost și influența Fericitului 
Augustin (354-430), Augustinus intitulându-se opera majoră a 
lui Corneille Jansenius, teolog olandez, episcop de Ypres (1585-
1638), întemeietor al mișcării janseniste2. Familia lui Pascal a 
avut legături cu janseniștii de la Port-Royal, abație în care sora 
sa a fost călugăriță3. În anul 1646, în urma unui accident, Etienne 
Pascal, tatăl lui Blaise, fusese luat sub îngrijirea a doi iscusiți chi- 
rurgi, Deslandes și La Bouteillerie, gentilomi janseniști, prin inter-

PROBLEMATICA CONDIȚIEI UMANE ÎN SCRISORILE PROVINCIALE 
ALE LUI BLAISE PASCAL
mediul cărora Pascal ia cunoștință cu scrierea Augustinus a lui Jan- 
senius, precum și cu Scrierile creștine ale lui Saint-Cyran și cu Tra- 
tatul obișnuitei împărtășanii al lui Arnauld. În atmosfera creată 
de predicile celor doi gentilomi și sub influența acestor lecturi, în- 
treaga familie se convertește la jansenism. Biografii și comentatorii 
lui Pascal atribuie de obicei o importanță decisivă acestui 
eveniment, vorbind despre „prima conversiune” din anul 16464.

Detașarea de lume și meditațiile care îi revelaseră lui Pascal 
„mizeria” condiției umane nu păreau a fi inspirate de un irezistibil 
elan religios. El se simțea înstrăinat de Dumnezeu, dar nu avea 
nici un fel de atracție în această direcție. Se străduia totuși din 
toate puterile, dar își dădea seama că rațiunea și spiritul său îl 
îndemnau spre ceea ce cunoștea mai bine, și nu o înclinație spre 
Dumnezeu, după cum aflăm dintr-o Scrisoare a Jacquelinei, în 
care aceasta îi vorbește surorii sale, Gilberte Périer, despre fratele 
lor Blaise5. Convertit „definitiv” la jansenism, Pascal părăsește 
Parisul la începutul anului 1655, condamnându-se la o viață de 
schivnic. Era în continuare stăpânit în permanență de o invincibilă 
curiozitate intelectuală, de a simți imperios, chiar împotriva 
voinței sale, trebuința cunoașterii și explicării raționale a faptelor 
de orice natură. Problema credinței îl frământă, dar el nu ajunge la 
acea credință care covârșește rațiunea, care îl face pe Dumnezeu 
prezent inimii (Dieu sensible au coeur)6. Conștiința pascaliană 
pare măcinată de aceleași contradicții care l-au torturat și pe 
Dostoievski, autorul Fraților Karamazov. Aceeași năzuință fierbinte 
spre armonie, alimentată de o incurabilă dualitate interioară, 
aceeași căutare și predică patetică a credinței, din lipsa unei 
credințe adevărate.

După retragerea la Port-Royal, Pascal scrie două opuscule: 
Sur la conversion du pécheur (Despre conversiunea, convertirea 
celui păcătos) și Comparaison des chrétiens des premiers temps 
avec ceux d’aujourd’hui (Comparație între creștinii primelor 
timpuri și cei de astăzi), în care predică întoarcerea la credință 
și la puritatea originară a vieții creștine. Urmează o perioadă de 
frământare religioasă și un regim de austeritate ascetică la care 
s-a condamnat, acestea n-au însemnat însă ruperea contactului 
cu știința și filosofia profană. Un incident, în care era angajată 
nu numai persoana lui Arnauld, ci însăși cauza jansenismului, a 
prilejuit în acești ani intervenția lui Pascal într-un grav conflict 
religios și apariția acelui mănunchi de scrisori cunoscute sub 
numele de Provinciale. În Scrisoarea unui doctor al Sorbonei 
adresată unei persoane de condiție și în Scrisoarea către un duce și 
către un pair7, Arnauld protesta în 1655 împotriva bulei pontificale 
care condamnase cinci propoziții atribuite lui Jansenius.

Pascal intervine în acest conflict, ia apărarea lui Arnauld 
și dă publicității prima Provincială: „Prima scrisoare adresată 
unui provincial de către unul din prietenii săi asupra obiectului 
disputelor prezente de la Sorbona”, datată 23 ianuarie 1656. 
Această prima Provincială fu urmată de încă șaptesprezece, a 
nouăsprezecea rămânând neterminată. Provincialele au apărut 
succesiv, sub formă de broșuri, între ianuarie 1656 și martie 1657. 
Ulterior vor fi publicate laolaltă în 1657, sub pseudonimul Louis 
de Montalte. În 1658, Nicole le traduce în limba latină, însoțindu-
le de ample comentarii, care la rândul lor vor fi traduse în limba 
franceză în 1699. Este probabil că Pascal a luat hotărârea de a nu 
mai continua polemica cu iezuiții și din îndemnul celor de la Port-
Royal, care au sesizat accentul laic și spiritul prea independent al 
lui Pascal, neconform cu interesele cauzei janseniste.

Provincialele sunt veritabile pamflete, care, cu resursele 
elocinței, ale unei ironii subtile și corosive, loveau necruțător într-
un adversar detestat. Lui Pascal îi revenea meritul de a fi transpus 
discuția unor teze abstracte, cum ar fi aceea a „grației suficiente”, 
pe terenul sugestiv al artei literare, de a fi ridicat arta polemicii 
la un înalt nivel de strălucire artistică și gândire filosofică. În 

Provinciala a doua apare indicat nodul disputei între janseniști 
și iezuiții catolici, legat de grația suficientă, deoarece pentru 
iezuiți, toți oamenii au grația suficientă, adică li se dă harul divin 
spre mântuire, iar liberul lor arbitru determină intrarea grației 
în acțiune, deci eficacitatea ei. Este în discuție aici problematica 
condiției umane după căderea în păcat: cum se poate ridica 
omul din starea în care căzuse? Autorul Scrisorii a doua arată 
însă că această afirmație (harul sau grația divină este suficientă 
pentru mântuire) cuprinde o contradicție, întrucât se atribuie 
tuturor grația suficientă, dar nu eficace, și se declară deci, în mod 
paradoxal, că fiecare om posedă grația, și totuși nu o posedă, ea 
fiind suficientă și totuși insuficientă8. Pentru a ne da seama de 
faptul că această concepție catolică este greșită (și într-o oarecare 
măsură și Pascal are dreptate), trebuie să spunem că învățătura 
corectă spune că sunt trei condiții ale mântuirii omului, ale 
refacerii condiției umane în starea ei originară (de la început): 
una este obiectivă, adică vine de sus, de la Dumnezeu (harul sau 
grația divină), și două sunt subiective, adică țin de fiecare om 
(credincios) în parte: credința și faptele bune. La un moment 
dat, Pascal spune: „Sincer vorbind, această doctrină (a grației 
suficiente) este foarte subtilă”; și, trecând în revistă diferitele 
teze, exclamă: „Dacă neg grația suficientă, sunt jansenist. Dacă 
o admit, ca iezuiții, în așa fel ca grația eficace să nu fie necesară, 
voi fi eretic, spuneți D-stră. Iar dacă o admit ca D-stră, în așa fel 
ca grația eficace să fie necesară, păcătuiesc contra bunului simț și 
sunt un extravagant, spun iezuiții”9.

Primele patru Scrisori discutaseră problema grației; toate 
subtilitățile crescute în jurul ei fuseseră dezvăluite, așa încât 
oricine să le poată vedea fragila întemeiere. La începutul lui 
martie 1656 apărea Scrisoarea a cincea către un Provincial, 
care cuprinde cel dintâi atac împotriva moralei iezuite, ale cărei 
principii se adaptau la interesele și pasiunile cele mai variate 
existente în societate, pentru ca astfel să mulțumească pe 
toată lumea. Potrivit cazuisticii iezuite (care vorbește despre 
aproximativ 20.000 de cazuri în care poate păcătui omul), regulile 
de ispășire a păcatelor sunt atât de numeroase, pentru ca cel care 
a păcătuit să-și poată alege modul de ispășire cel mai plăcut, pe 
care confesorul i-l îngăduie, deoarece vrea să și-l păstreze prieten. 
Acest punct de vedere al catolicismului l-a indignat pe Pascal, 
pentru că această voință de a fi pe placul penitentului făcea ca 
penitentul să nu cunoască umilința păcatului (regretul, părerea 
de rău, căința)10. Această metodă, care urmărea nu atât salvarea 
credinciosului, cât captarea lui pentru interese altele decât cele 
pure ale religiei, îi apărea lui Pascal drept înjosirea cea mai gravă 
a preotului iezuit.

În ciuda eforturilor sale de a lupta împotriva iezuiților catolici, 
Pascal nu face față sistemului cazuistic al acestora. Cele două 
mănăstiri janseniste de la Port-Royal sunt închise în 1661. Bătălia 
lui cu morala „permisivă” a iezuiților, care nu urmărea restaurarea 
omului în starea lui originară, refacerea Condiției umane în tot 
ce avea ea mai bun, ci era un târg de reguli, s-a concretizat în 
Scrisorile provinciale. El a promovat o morală care înseamnă 
măsură și echilibru, rămânere între limitele omenescului, așadar, 
în esență, umanism.

Note bibliografice: 1. Didier Julia, Larousse. Dicționar de filosofie, 
trad. de Leonard Gavriliu, Editura Univers Enciclopedic, București, 1999, 
p. 251. 2. Enciclopedie de filosofie și științe umane, traducere de Mihaela 
Pop, Editura All Educational, București, 2004, p. 797. 3. Simon Blackurn, 
Oxford. Dicționar de filosofie, trad. de Cătălina Iricinschi, Laurian Sabin 
Kertesz, Liliana Torres și Mihaela Czobar, Editura Univers Enciclopedic, 
București, 1999, p. 295. 4. Ernest Stere, Studiu introductiv la volumul 
Blaise Pascal, Cugetări, Provinciale, Opere științifice, traducere de George 
Iancu Ghidu, Editura Științifică, București, 1967, p. XXIX. 5. Ibidem, p. 
XLIX. 6. Ibidem, p. LI. 7. Pair=mare vasal al regelui. 8. Nina Façon, Blaise 
Pascal, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969, p. 136. 9. 
Ibidem. 10. Ibidem, p. 140.

Preotul, Duhovnicul, Omul, Constantin Mănescu

(Urmare din pag. 6)

Mereu m-am gândit că preotul la fel ca militarul, are o dato-rie, 
o slujire plină de responsabilitate. Preoţia nu este o simplă pro- 
fesie, meserie sau slujbă, ci ea este, aşa cum mereu se spune şi 
se accentuează în mediul teologic, o misiune. În afară de credinţa 
adâncă, de pietate şi iubire de biserică pe care trebue să o aibă 
preotul, este smerenia și blândeţea. Părintele Costică este modest 
în atitudini, în vorbe, în fapte. Numit de toată lumea părinte, părin- 
tele parohiei, părintele fiilor lui duhovniceşti, părintele Costică Mă-
nescu face totul să slujească Biserica într-o societate în continuă 
transformare şi înnoire. Prin Sfintele Taine și Ierurgiile pe care le 
săvârșește, preotul este un mijlocitor între om și Dumnezeu. Duhov- 
nicul este cel care ne dă binecuvantarea de Împărtășanie, la care 

alergăm pentru un sfat părintesc în orice moment greu al vieții. Iată 
de ce îl consider pe părintele Costică Mănescu un om bun, serios, 
un om  cu o cultură teologică și istorică deosebită, un bun duhovnic. 
     În legătură cu preoţia, Mântuitorul foloseşte două metafore: 
„Voi sunteţi sarea pământului”şi „Voi sunteţi lumina lumii” (Matei 
5, 13-14).  „Voi sunteţi sarea pământului” – o metaforă luată din 
viaţa imediată, din viaţa de toate zilele a fiecărui om de pe toată 
faţa pământului. Preotul este chemat aici să dea sens, de aceea 
este asemănat cu sarea pământului. El este chemat să explice, să 
facă lucrurile coerente, să sistematizeze, să definească, pentru că 
altfel, lucrurile ar rămâne ca o mâncare fără sare. Ar fi fără gust. 
O viaţă fără sens este şi fără gust. Preotul este chemat să dea 
sens vieţii oamenilor, să ajute pe aceștia, să-i călăuzească spre 
ţinta cea adevărată, spre mântuire, spre Dumnezeu. Dacă există 
Dumnezeu, totul are sens. Preotul trebuie să fie descoperitorul 

acestui sens, trebuie să-l ştie.. 
„Voi sunteţi lumina lumii” – Preotul trebuie să fie lumină, să 

lumineze înaintea oamenilor, nu cu vorba, cât cu faptele sale, 
cu predica acţiunilor sale. Prin aceste două metafore, se pune 
în evidenţă măreţia misiunii preoţeşti, şi faptul că cel care vrea 
să ia jugul lui Hristos trebuie să fie chemat la acesta. Chemarea 
preoţească, trebuie să fie lucrată, aşa cum trebuie lucrat pământul 
ca să rodească. Se cere cultură. Preotul trebuie să fie egal în cultură 
cu păstoriţii lui, dacă nu chiar superior lor, fiindcă numai aşa mai 
poate sta de vorbă cu ei. Trebuie să răspundă la exigenţele lor, 
trebuie să vorbească limba lor, limba veacului nostru, să macine 
ideile veacului nostru şi ale societăţii noastre, să poată deci 
răspunde preocupărilor credincioşilor de azi. Și Părintele Costică 
Mănescu este preotul cu o solidă  cultură pe toate planurile, o 
cultură ce îl ajută să-și ducă menirea sa. 
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VIRUSUL, CRIZĂ GALBENĂ

În noapte Adam a hotărât:/ În anul două mii/ Fără arme și
fără scuturi/ Fără tutun/ Invazia liberală și galbenă va fi bine 

primită/ Fără fanfară și artificii/ A venit cu anumite erori./ Și întâr-
zieri./ Al treilea război mondial/ Și-a trimis solii în lume/ Alții zic că 
a pornit/ Poate nu este decât o aplicație/ Oribilă-copiii nu au de 
suferit/ Iată/ Cineva se gândește la viitorul lumii/ Totuși/ Pe tun;/ 
Pe oamenii supuși/ Pe orice meridian i-a lovit./ În viteza nebună și 
globală.../ Cu virusul necunoscut/ Din start am învins/ Planeta a de- 
venit a noastră/ O singură rasă/ Dumnezeu și Diavolul mănâncă la 
aceeași masă./ Sunt vremuri pentru distrus viitorul/ Și evanghe-
liștii au zis:/ Trăiți în prezent/ Și-n joacă să trăiți/ Părinți, bunici și 
nepoți/ Iar noi toți am devenit imaginea/ pluralismului nostru co-
rect politic,/ Iar ei amândoi/ Tată și Drac/ Fiind totuna în casele noas- 
tre/ Și chiar mai rău./ Am decis/ Fiindcă suntem pe buza prăpastiei 
celui mai negru hău/ În pas de doi/ Chiar și de trei/ Să dănțuim glo- 
bal cu mască pe față/ Înspre sfârșitul și din nou/ Începutul vre-
murilor noastre!/ ...Care mai toate se înghesuie către mileniul trei. 
  
SE VORBEȘTE DE UN NOU CONCEPT AL CELUI DE-AL 

TREILEA RĂZBOI MONDIAL
Coronavirus - Calul Troian al celui de-al treilea război mondial. 

China și Europa dau în gropi de atâta pregătire, se zice cu rost, 
de intimidat copiii și care se dovedește imun! Totul se rezolvă cu 
apă și săpun!  Rusia este la fel, imperturbabilă iar Turcia deschide 
granița să ușureze emigrația siriană...parcă toți ar fi vorbiți. În 
Europa, dar mai evident în China continuă fabricația de saci de 
plastic. Saci pentru împachetarea oamenilor vii...  

Mai ceva decât tehnologia de anihilare a bietelor găini lovite 
de gripa aviară, și bieților porci loviți de gripa porcină, la numai un 
an caricatura noastră de la Lira Litoralului a devenit imagine vie. 
Azi o publicăm din nou, cu mai multă acribie. Vedeți textul nou.

Ceea ce se întâmplă astăzi pare a fi o primă aplicație, ca în 
armata sovietică, când la o mie de gloanțe oarbe două erau bune; 
paza bună trece primejdia rea! Și virusul fuge de cel ce bea.

Lucru real, și numai apă dacă bea, dar și mai real este că 112, 
celebrul număr de telefon, a devenit erou. Astăzi o să sunăm din 
nou și n-o să ne-njure nimeni.. Se demonstrează că lumea este 
deschisă la nou. Se demonstrează că națiunile sunt pregătite 
pentru orice! După această criză a virusului și rasei galbene, 
Europa, poate lumea întreagă, va fi alta...Adam și Eva vor merge 
să caute frunze la Malta!

VIRUSUL, CARE NU ESTE GHIULEA DE TUN, 
DOARME DE MII DE ANI!

Dragostea mea lumea se va reașeza pe coordonate mai 
bune...Lumea se va schimba, văzând că natura este mai puternică 
ca omul și tehnologia sa. De politică, într-o lume fără clase sociale, 
natura, nici nu vrea să audă și nici virușii adormiți ai planetei de 
când e lumea...Toți vor fi mai disciplinați, toți se vor spăla mai 
des pe mâini și cu săpun de față. Toți se vor duce la doctor când 
au temperaturi peste sau mai puțin decât cea adevărată. Toți vor 
bea apă din jumătate în jumătate de oră, unii zic din cinsprezece 
în cinsprezece minute, ca să alunece virusul în stomac, unde va 
muri de arsura acidului gastric...Adunările generale vor dispărea, 
precum și ședințele de producție chiar și de două ori pe zi, ca 
și ședințele guvernului sau ...alte ședințe de înspăimântat omul 
de dimineață până după miezul nopții! Păi dacă nu erau libere 
adunările înainte de o mie nouă sute optzeci și nouă, mai aveam 
noi revoluție sau răscoală, sau lovitură de stat? ...Cu timpul va 
dispărea și nebunia de pe stadioane, care în mai toată lumea a luat 
moda revoluțiilor cu vărsare de sânge. Vor dispărea și coridele în 
care mor degeaba și fără viruși taurii cei mai sănătoși și frumoși. 
Ce crimă, mai ceva decât vânătoarea de bouri de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt! ...Se va duce dracului și mâncarea cu 
fructe de mare pe întreg cuprinsul lumii acesteia prea civilizate...
Oare să se răzbune taurii? Oare să se răzbune găinile și porcii? 
Bravo Mare Britanie, urmează să ieșim și noi din UE așa cum am 
ieșit și din URSS și s-au luat toți după noi și nici nu am intrat în China 
să destabilizăm...deși ne așteptau în schimb de experiență, cu tot 
cu femeile și filmele lor ultrafrumoase și cu oameni care consumă 
câteva boabe de ortez și o bucată de șarpe! Cum daracului două 
miliarde de oameni nu s-au orientat la miliardele de păsări și pești 
dar s-au orientat la câțiva șerpi? Sau câini de casă! Sau gongi care 
nu pot fi stârpite decât cu DDT? Vedeți, de asta am spus că este 
război, căci numai în război nu se permit adunările și formarea 
grupurilor de opinie...dar și în democrația liberă ca o libelulă, de 
la noi și de aiurea, nu se mai permit decât cu aprobarea organelor 
de ordine ca să fie pregătite de eventualele atacuri! ...Păi cum, în 
Biblie, în timpul nesfârșit al holerelor îți interzicea cineva, ceva? 
dacă-L iubeai pe Dumnezeu?...aveai holeră, aveai bube și pete, ți 
se făceau zeci de teste și când se vedea holera așa cum trebuie 
erai băgat la separeu! Și tot în Biblie constatăm că de cei sănătoși 
și bine hrăniți holera nu se prindea! Fetei văduvei, pe moarte, Ilie 
i-a adus grăsime animală și carne de mâncare în supă grasă...Iar 
în civilizația oceanului untura se mânca cu lopata. Singura treabă 

SE VORBEȘTE DE O NOUĂ TEHNOLOGIE ÎN CARE MECANICA ESTE ÎNLOCUITĂ CU CHIMIA
care ne încurcă socotelile era, în Biblie, cum de un om ca Ilie, atât 
de sfânt, să mănânce libelule!...de unde mai nou au apărut până 
să intre în circulație acest virus că și gongile au proteine, mai multe 
decât ...ouăle de găină!ce animal-pasăre-sfânt, și cum și-au bătut 
joc oamenii de ea și de bărbatul ei scump, sfântul cocoș! Apoi 
sfântul curcan...„De ce când se schimbă anii/ Rămân fără cap curca- 
nii/ Viceversa dacă ar fi/ Omului i-ar conveni?” (zicea Bibanul)

De zece mii de ani, dacă virușii treziți de gripe ar fi fost mai 
puternici decât omul astăzi pe planeta pământ nu ar mai fi existat 
oameni! Virușii și oamenii conviețuiesc așa cum conviețuiește 
binele cu răul, așa cum conviețuiește Dumnezeu cu Diavolul, care 
în cazul lui Iov, conduceau lumea de la aceeași masă... insensibil 
Diavolul la soarta bietului om... 

SIMȚIM LOCAL ȘI GÂNDIM GLOBAL
Globalizarea prin legi și medicamente unice este o nărozie, ca 

și laboratoarele unice. Natura nu este una și aceeași pe fața pă-
mântului, ca și vântul, care își schimbă mereu...gândul! A trebuit 
să treacă două luni ca să vedem un material ca acesta, de mai jos:

Scenariul cel mai frecvent în cazul infecţiei cu coronavirus: 
se instalează şi trece ca o răceală, iar fiecare dintre noi a avut 
„cel puţin o dată coronavirus”

Alina NEAGU (HotNews.ro), Vineri, 6 martie 2020, 8:40  
Coronavirusurile fac parte dintre virusurile „guturaiului”, iar fie- 

care dintre noi a avut, de-a lungul vieții, „cel puțin o infecție cu co- 
ronavirus” - o formă mai veche și mai ușoară, a explicat, într-un in-
terviu acordat HotNews.ro, Cătălin Apostolescu, medic specialist în 
boli infecțioase și purtătorul de cuvânt al Institutului Matei Balș. 
De altfel, chiar și în cazul noului tip de coronavirus, care este „o 
idee mai agresiv”, scenariul cel mai frecvent este cel în care infec-
ția cu virusul „se instalează ca o răceală și trece ca o răceală - cam 
95% din cazuri”, confirmă, în interviul acordat HotNews.ro, și medi- 
cul Adrian Marinescu, și el specialist în boli infecțioase la Institutul 
Balș, cel mai mare spital de boli infecțioase din România.

În cazul vechilor tipuri de coronavirus, pe care fiecare le-a avut 
„măcar o dată în viață”, 99,9% dintre îmbolnăviri erau ușoare. 
Noul tip de coronavirus este „o idee mai agresiv, în sensul că 
vreo 95% sunt cazuri ușoare, iar restul de 5% sunt cazuri severe 
și chiar mortale”, declară medicul Cătălin Apostolescu, purtătorul 
de cuvânt al Institutului Matei Balș, pentru HotNews.ro. 
    Scenariul cel mai frecvent este acela în care infecția cu virusul “se 
instalează ca o răceală și trece ca o răceală - aici vorbim de formele 
ușoare și medii, cam 95% din cazuri”, confirmă și medicul Adrian 
Marinescu, specialist în boli infecțioase la Institutul Matei Balș. 
    „95% sunt forme asimptomatice, ușoare sau medii. Dacă vorbim 
despre formele severe, ele sunt cu instalare rapidă, care este și 
fulminantă, în sensul că apare o afectare pulmonară, o pneumonie 
severă care se complică cu complicații respiratorii, cu insuficiență 
respiratorie severă, apare afectarea renală și, în final, vorbim de o 
degringoladă la nivelul organismului - practic, este vorba despre o 
afectare multi-organe. Asta se întâmplă în formele severe și, din 
păcate, duce la deces”, explică medicul Adrian Marinescu.

De altfel, Cătălin Apostolescu spune că faptul că sunt foarte 
multe forme ușoare le pune și probleme medicilor: „Faptul 
că sunt foarte multe forme ușoare ne pune nouă, medicilor, o 
foarte mare problemă de diagnostic în a deosebi ce este noul 
coronavirus de ce este un guturai banal, o gripă, o rinită sau o 
sinuzită. Cel puțin la formele care sunt ușoare, simptomatologia 
este foarte nespecifică: poate fi confundată foarte ușor infecția cu 
coronavirus cu alte infecții mai mult decât banale.”

Cele mai multe cazuri grave apar la persoanele în vârstă, care 
au și alte afecțiuni, potrivit medicului Adrian Marinescu: „Cu 
siguranță persoane în vârstă, peste 70 de ani, în primul rând, și 
cei care au și afecțiuni preexistente. De obicei, persoana în vârstă 
are mai degrabă afecțiuni preexistente - afecțiuni respiratorii, 
pulmonare, cardiace, hepatice și așa mai departe.”

Medicul Cătălin Apostolescu atrage însă atenția că acest lucru 
nu reprezintă o regulă și că au existat inclusiv cazuri în care infecția 
cu virusul a provocat forme grave de îmbolnăvire la tineri, cel mai ce- 
lebru caz fiind cel al medicului chinez de 32 de ani care “a dat primul 
alarma” în legătură cu virusul și care a murit: „Este adevărat că ma- 
rea majoritate a cazurilor grave au apărut la persoane în vârstă, care 
au și alte afecțiuni, dar au fost cazuri în China, precum cazul acelui me- 
dic care a dat primul alarma, care avea 32 de ani. Și care a murit. Și 
la tineri pot să apară, este adevărat că frecvența este mai mică decât 
la bătrâni, dar și la tineri pot să apară și să fie o formă agresivă.”

Spitalele românești folosesc, în acest moment, cea mai sigură și 
mai modernă tehnică de testare pentru depistarea infecțiilor cu noul 
coronavirus, spun, la unison, cei doi medici de la Institutul Matei Balș. 
    „Varianta cea mai bună este testarea prin biologie moleculară 
genetică, prin intermediul PCR (Polymerase Chain Reaction). Este 
practic ca o viremie pentru hepatita B sau C. Testul PCR are o durată 
de 4 ore din momentul introducerii probelor în aparat. Intervalul 
de 4 ore este intervalul potrivit pentru a obține un rezultat 
concludent. Acest test, chiar dacă iese negativ, nu exclude cu totul 
infecția la pacienții cu risc mare”, spune medicul Adrian Marinescu. 

    L-am întrebat pe medicul Cătălin Apostolescu cum decurge 
exact această testare: “Este cea mai sigură și cea mai modernă 
tehnică de testare, se numește, prescurtat, PCR (Polymerase chain 
reaction). Practic, se ia acud nucleic - că este ADN, că este ARN - 
de la microbul pe care vrem să îl identificăm și se polimerizează. 
Asta înseamnă că metoda este foarte precisă și permite inclusiv 
exprimarea de ordin cantitativ - adică nu îmi spune doar dacă un 
microb este sau nu este, îmi spune și cât este. Putem de exemplu 
face niște comparații - am microbul, i-am dat un tratament, 
am văzut că înainte de tratament avea, să zicem, un milion de 
microbi și după tratament a ajuns la 100. Metoda îmi permite atât 
identificarea calitativă, cât și cantitativă a microbului. Din anumite 
puncte de vedere, este un lucru extraordinar de bun.”

PCR nu este un test rapid, în schimb este cel mai precis dintre 
cele disponibile pe piață în acest moment. Pacienții care fac testul 
au însă de așteptat câteva ore bune: “Ca orice lucru bun, este 
și migălos și foarte sensibil. Dacă nu se lucrează cu foarte mare 
atenție, proba poate să dea rezultate false - fie fals pozitive, fie 
fals negative. Și atunci, ea durează în sine 3 ore și jumătate - 4 ore. 
Dar se mai întâmplă un lucru: analizele astea vin grupate în niște 
kituri care permit lucrarea a 10-20-30 de analize în același timp. 
Și atunci, ele nu se lucrează decât când se completează trusa 
respectivă. Nu este genul de analiză adusă la laborator care se 
face direct. O duci la laborator și până când nu se completează 
trusa nu se apucă nimeni de lucru. O altă particularitate este că 
atunci când lucrezi o singură probă durează 3 ore și jumătate - 4 
ore dar, în momentul în care băgăm multe probe în lucru, trusa 
completă, timpul de lucru se duce undeva la 6 ore și jumătate - 7 
ore, chiar 8 ore. Și asta face ca, cel puțin la Institutul Matei Balș, în 
condițiile în care oamenii noștri lucrează, săracii, la foc continuu, 
să avem 3 tranșe pe zi - Una dimineața, la 8:30-9:00, a doua la 
prânz, iar a treia seara, la ora 18:00”, spune Cătălin Apostolescu. 
    Cătălin Apostolescu dă și un exemplu concret - cât poate avea de 
așteptat un pacient suspect de infecție cu coronavirus: “Dacă un pa- 
cient vine la ora 20:00, proba lui nu va intra în lucru decât a doua 
zi, de dimineață, iar rezultatul va fi gata după alte 6 ore. Oamenii tre- 
buie să știe că chestia asta durează și să se înarmeze cu răbdare.”

În tot acest timp, pacienții testați sunt oricum izolați, dă 
asigurări medicul Adrian Marinescu: “Până se face testul și avem 
rezultatul, pacientul este izolat, indiferent că se află la București 
sau că așteaptă undeva în provincie și aici au ajuns probele.” 
    În paralel cu PCR, România mai folosește și o a doua metodă 
de testare, “nu la fel de high class”, care se numește BioFire. Cum 
funcționează aceasta? Adrian Marinescu spune că “Practic, prin 
această metodă cauți bacterii și virusuri. Și poți să îți dai seama 
dacă din familia respectivă e chiar noul coronavirus. Dar PCR-
ul rămâne cea mai bună variantă. Noi mergem pe varianta cea 
mai sigură și cea mai completă - facem în același timp și PCR, și 
BioFire - adică ce este mai bun posibil, în așa fel încât câștigăm 
timp și avem și o siguranță foarte mare. BioFire durează o oră, 
PCR cam 4 ore. Dacă le recoltăm împreună, în 4 ore avem 
rezultatul final. Aceasta este durata din momentul introducerii 
probelor în aparat, poate dura câteva ore și până ca probele 
să ajungă la București, pe drum. Dacă un pacient este testat 
pozitiv cu coronavirus, este foarte important ca el să fie urmărit, 
subliniază Adrian Marinescu: „Putem face niște testări înseriate, 
în așa fel încât să vedem cum funcționează lucrurile de-a lungul 
infecției. Dacă cineva e în carantină, la sfârșitul perioadei de 14 
zile, se face o testare, iar la încă 24 de ore se mai face încă una.” 
    Un pacient are, practic, 3 testări: una inițială, una la 
ieșirea din perioada de carantină (14 zile) și încă una după 
24 de ore, explică medicul. În lume există în acest moment 
și teste rapide pentru infecția cu coronavirus, care dau un 
rezultat în doar câteva minute, însă precizia lor lasă de dorit, 
explică medicii Adrian Marinescu și Cătălin Apostolescu. 
    Există și teste rapide, dar acestea nu aduc un beneficiu mare, 
este de părere Adrian Marinescu, din cauză că „pot să dea destul 
de frecvent rezultate false - fals pozitive sau fals negative. Pot să 
am un pacient fără simptome, căruia să îi fac un test rapid, să iasă 
negativ și să fiu convins că el nu are coronavirus. Ori, acest test 
rapid nu este atât de exact”.

Cătălin Apostolescu e chiar mai direct și vorbește despre „o 
mare gogoașă”, atunci când vine vorba despre testele rapide: „Ce 
a apărut acum pe piață, știrea că ar exista niște teste rapide, care 
dau rezultatul în 5 minute, este o mare gogoașă: testele acestea 
există dar precizia lor este foarte mică, pot da rezultate false, și în 
plus ele nu reușesc să depisteze boala decât în stadiile avansate, 
tardive, abia atunci când apar anticorpii.”

Spitalele din România au luat decizia, „fundamentată din 
punct de vedere științific”, să nu folosim aceste teste rapide, 
subliniază Cătălin Apostolescu. În ceea ce privește evoluția 
virusului în țara noastră, cei doi medici își păstrează optimismul: 
„Ce este important, ce ne-am dori, este să nu avem focar cum 
avem în Italia, sunt cazuri izolate”, este concluzia medicului Adrian 
Marinescu.

Csaky E POE
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Ion MICUȚ

La 21 septembrie 2019, la 
Slatina, s-a desfășurat concursul 

de epigramă intitulat „Oltenii și restuʹ 
Lumii” care a ajuns anul acesta la 
a XXV-a ediție, pentru care au fost 
stabilite două teme formulate astfel: 
„Muică, toți suntem un neam” și „Alo, 
112...!?”.

Festivitățile au fost organizate de 
către Consiliul Județean Olt, Biblioteca Județeană „Ion 
Minulescu”, Centrul Județean de Cultură și Artă. 

Invitații au fost întâmpinați la podul ce traversează 
râul Olt, la intrarea în municipiul Slatina, cu un spectacol 
alegoric alcătuit din muzici de fanfară, dansuri, pâine cu 
sare și tradiționalul praz verde. Oaspeții au fost transportați 
apoi cu trăsurile la sediul Consiliului Județean, unde au 
fost primiți de către domnul Marius Oprescu, președintele 
acestei instituții, în sala de festivități. În continuare, a fost 
vizitat Târgul meșteșugarilor și al tradițiilor populare din 
zona Olteniei și la spectacolul folcloric de cântece și dansuri 
susținut de formațiuni din Dobrogea, Moldova, Basarabia 
și județele oltenești. Aici ni s-au înmânat Pașapoartele de 
olteni cu portretele noastre realizate de graficienii locali.

Domnul Florian Dumitrescu, directorul Bibliotecii 

EPIGRAMIȘTII VÂLCENI PREMIAȚI LA FESTIVALUL DE UMOR DE LA SLATINA
ION MICUȚ

Breaking News
Sunați la 112
Că naște soața o fetiță
Și când salvarea e la voi,
Copila e la grădiniță.

Cu cobiliţa şi cu prazul...
Când un oltean al dracului
Făcu averi în capitală,
El a chemat și neamul lui
Și-n București a dat năvală.

Vasalitate onorabilă
Cu Donald Trump nu-i o problemă,
Că-i aplicăm o stratagemă:
Război total îi declarăm
Și-apoi de-ndată ne predăm.

Sacrificiu preoţesc
Când tații-s duși prin Europa,
Natalitatea e-n scădere
Dar tot mai naște vreo muiere,
Noroc că-n sat rămase popa.

NICHI URSEI
Să mai ai încredere...

În timp ce se-ngână bocitul
Pe notele tristului cânt,
Mă duce de nas Preasfințitul
Și sigur mă bagă-n pământ.

Unde duce aventura
Azi pe margini de șosele
Fac din „Ford” un pat călduț
Și sunt plin de toate cele...
Buzunaru-i gol-goluț.

Și totuşi...
Nici apă nu le da de sărbători
Și fă-le, Doamne, viața cât mai grea,
Acelora ce sună uneori
La 112, în zeflemea!

Prostituata ajunsă la poliţie
Știind că suntem toți un neam,
Ne zise tipa din arest:
Eu la TIR-iști străini dădeam
Să nu mă-ncarc și c-un incest!

Județene, din partea organizatorilor, a comunicat că la acest 
festival au fost trimise peste 60 de creații de la autori din 
România și Republica Moldova. Juriul format din: Voinescu 
Constantin, Păcală Viorel și Arețu Paul a selectat un număr de 
5 concurenți cărora li s-au acordat trei premii și două mențiuni.

În consecință, Premiul III a fost acordat epigramistului 
vâlcean Ion Micuț, iar Premiul special al festivalului slătinean 
i-a fost oferit lui Nichi Ursei.

Peste o săptămână, aceeași epigramiști vâlceni au fost invi-
tați ca premianți la Brăila, unde a avut loc festivalul intitulat 
„Întâlnirea epigramiștilor”, ediția a XXXII-a, organizat de Casa 
de Cultură a municipiului reședință de județ și Clubul Umoriș-
tilor Brăileni, care a avut prestabilite două teme: „Dusul de nas” 
și „Gol”. Și la acest festival, organizatorii au anunțat că s-au 
primit peste 70 de lucrări de la umoriștii din țară și străinătate.

Primirea a fost asigurată de către scriitorii și epigramiștii 
Mihai Frunză și Alexandru Hanganu, care au fost și organizatorii 
programului de vizitare a unor obiective culturale importante 
din Brăila, precum și o plimbare cu vaporul pe Dunăre timp de 
trei ore, până spre Galați.

Epigramiștii au fost invitați în sala Teatrului Maria Filotti 
unde s-au delectat cu un program muzical și recital de 
epigrame. A urmat activitatea de premiere, unde epigramistul 
Nichi Ursei a primit premiul II, iar Ion Micuț, un Premiu special.

Redăm câteva din epigramele premiate ale epigramiștilor 
noștri:   

(Urmare din pag. 4)

Scrisul în Europa, după căderea sa sub barbari, a fost ca și 
inexistent câteva secole, iar știrile documentare despre istoria 
Italiei, Angliei, Spaniei sau Franței sunt extrem de puține. 
Înseamnă, oare, aceasta că unora dintre cele mai europene 
națiuni li se poate contesta prezența în timpul acestei „pete  
albe“?

O falsă istorie a ariei central-europene era „fabricată“ de 
istorici ai Imperiului austro-ungar, în a doua jumătate a secolului 
trecut, excelând lucrările lui Roesler, care inventa pentru Ungaria 
“drepturi milenare“ asupra ținuturilor slovace, iugoslave și 
românești, scriind despre “vidul“ din Carpați și “pata albă“, care ar 
da drept de stăpânire maghiară în Transilvania. 

Istorici de mare autoritate științifică mondială, din același 
secol XIX, precum F.A. Ukert, K. Mulenhoff, W. Bessel, A. Ubiccini, 
W. Tomaschck, J. Schetz, K. Müller, Th. Mommsen și mulți alții, 
au fost ignorați complet în timp ce la Budapesta se scria despre 
“mileniul de stăpânire ungară a Transilvaniei“.

Mitul „mileniului ungar“ este reluat, la sfârșitul veacului nostru, 
de către o perfecționată rețea internațională de propagandă 
promaghiară cu reverberații în România și cu accentele 
„autonomiste“ ale UDMR. Demitizarea acestui „mileniu“ trebuie 
făcută cu concretețea adevărurilor istorice, sintetizând fazele mari 
ale evoluției. Mai întâi, că Transilvania nu era „goală de populație“, 
spre a justifica așezarea neamurilor migratoare. Aceste neamuri 
nu se așezau niciodată, decât în ținuturi deja populate cu localnici 
producători și căutați asiduu de către populațiile în mișcare, 
consumatoare. Cât privește Transilvania, centrul românității  
după anii 600, 700, nu aceasta era vizată de către maghiari 
la venirea lor în Europa, spre finele mileniuli I. Ei ținteau către 
Apusul Europei, dar înfrânți pe râul Lech, la 932, de către franci,  
au fost siliți să-și caute loc de așezare, găsindu-l în cele din urmă, 
în Pustă, de o parte și de alta a Dunării centrale. De aici vor începe 
să atace spre Sud, spre Vest, spre Nord și spre Est, intrând în 
conflicte armate îndelungate cu toți vecinii și constituind, multe 
secole, un factor de continue perturbări, de instabilitate în Europa 
Centrală.

Românii, care evoluau pe arealul intracarpatic și extracarpatic 
până la Tisa, la Nistru, Dunăre și Mare, se aflau în stadiul 
feudalismului timpuriu, cu formațiuni locale conduse de juzi, duci, 
cnezi, voievozi, așa cum arată izvoarele bizantine, polone, chiar și 

maghiare. Cronicarul regelui Bela, în „Gesta Hungaronum“ scria 
despre confruntarea ungurilor, la venirea lor în aceste ținuturi 
românești, cu conducători de ducate în podișul Transilvaniei, în 
ținuturile Bihorului și Banatului, amintind pe voievozii Gelu, Glad, 
Menumorut, ca și alți duci cu capitale la Alba și Cenad.

Demitizarea „mileniului“
Acestea sunt ținuturi pe care Trianonul secolului XX-lea le-a 

consfințit ca aparținând de drept României. De ce și de unde 
toată înverșunarea Ungariei, după 1920, care numea consacrarea 
dată de Comferița păcii ca „imperialistă“, și în 1995, când incită 
grupări entice, partide politice la recrudescențe revizioniste ? 
În „argumentarea“ istorică revine ca un leit motiv „mileniul de 
stăpânire maghiară“. „Mileniul“ acesta este de reținut pentru 
istoria Europei, pentru că în anul unu al mileniului doi, ungurii au 
fost creștinați, papa încoronându-l  pe Ștefan ca rege, în speranța 
sedentarizării acestora și încetării războaielor cu vecinii.

Peste trei secole le-au trebuit oștirilor mediale ale Ungariei 
pentru a cuceri Transilvania. În secolele XIII și XIV, erau încă întinse 
regiuni, precum în sudul și nord-estul Transilvaniei, unde românii 
se opuneau cu arma în mână dominației maghiare (Amlașul, 
Făgărașul, Maramureș, Bistrița ș.a.). Voievozi români ai Țării 
Românești stăpâneau, și în secolul XV, sudul Transilvaniei, iar la 
sfârșitul secolului XVI, Transilvania toată va fi unită de către Mihai 
Viteazul cu celelalte două țări române. Unde mai e mileniul atât 
de proslăvit de iredentismul maghiar? Mai ales, dacă adăugăm alt 
mare adevăr istoric, ocolit de o anume istoriografie, și anume că, 
în 1526, după înfrângerea Ungariei de către turci, la Mohacs, țara 
vecină a fost transformată în pașalâc, iar capitala noului pașalâc 
era Buda! Țările române, oricât au fost în vecinătatea Imperiului 
otoman, nu au ajuns niciodată provincie turcească, biruind și fiind 
biruite în seculare lupte cu turcii, ajungând vasale când erau slabe 
și libere când puternici domnitori se ridicau la arme în apărarea 
creștinătății. 

Aici, la Dunărea românească, s-a stăvilit înaintarea otomană 
spre centrul Europei. Când s-au rupt aceste zăgazuri ale românilor, 
turcii au zdrobit Ungaria iar la sfârșitul secolului XVII, aceștia au 
ajuns sub zidurile Vienei.

Semnificativ pentru Transilvania, când turcii au transformat 
Ungaria în pașalâc, este afptul că ei nu au socotit-o ca maghiară și 
au acordat acestui ținut românesc un statut asemănător celorlalte 
două țări ale românilor, iar Austria, după asediul Vienei de către 
turci, a organizat, la finele secolului XVII și începutul secolului 
XVIII, regiunea intracarpatică în regim autonom.

Vicisitudinile istoriei nu au ocolit deloc poporul român
Pe lângă cotropirile, timp de două-trei secole, până în 1526, 

ale unor mari zone ale Transilvaniei, pe lângă includerea, pentru 
alte două secole, a acestei provincii în Imperiul habsburgic, 
la începutul secolului XIX, i-a fost ruptă partea răsăriteană, 
Basarabia, cuprinsă în Imperiul țarist. În același secol XIX, unul din 
marii istorici ai lumii, Jules Michelet, atrăgea Occidentului atenția 
asupra Europei răsăritene, a cărei neglijare se va răsfrânge asupra 
întregului continent: „Popoare din Occident, care de atâta vreme, 
fiind departe de barbarie, puteți să cultivați artele păcii, păstrați 
totdeauna o amintire recunoscătoare, pentru una din marile 
națiuni răsăritene care, situată la frontierele Europei, v-a acoperit 
și apărat...i-a oprit adesea pe barbari,  i-a învins în repetate 
rânduri, măcinând furia dușmanilor lui Dumnezeu și îndurând 
atât de mult. Cum să numesc România, pe valahi? Națiunea 
sacrificată – una din marile națiuni ale lumii, ei trec neobservați. 
De ce?” Întrebările pot fi multiplicate, cu răspunsuri ce așteaptă 
cercetărori cât mai corecți în galeria istoricilor Europei, dar și 
oameni politici profund responsabili pentru destinele popoarelor 
continentului nostru, acum la hotarul dintre mileniile doi și trei, 
când cine nu are memoria istoriei riscă să o repete și în formele 
sale tragice.

26 iunie 1995 
(Trimis redacției de doamna Elena Georgescu)
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