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Csaky	E	POE

M
arți, 07 iulie 2020, la Biserica Trăistari din Ocnele 
Mari, membri ai societății civile din Râmnicu Vâlcea 

mobilizați de preotul Nicolae State Burluși,  împreună cu preotul 
paroh Petre Vețeleanu au comemorat 
pe poetul martir Vasile Militaru așa cum 
au făcut-o an de an de prin 1996, dar, cu 
precădere, mai ales după anul 2009 când la 
Ocnița pe locul fostei teribile pușcării unde 
și-au găsit sfârșitul zeci și sute de luptători 
anticomuniști a fost dezvelit Monumentul 
Asociației Foștilor Deținuți Politici Filiala 
Vâlcea…singurul monument figurativ ridicat 
în România în urma concursului organizat la 
nivel național de monumente AFDPR pentru 
fiecare județ (1999). 

Momente dificile ale momentului create 
de pandemia declanșată de OMS la nivel 
mondial în 16 aprilie 2020 și, care, vedem, 
continuă și astăzi. Momente dificile date fiind condițiile impuse 
prin lege privind adunările civile la care pe lângă limitarea 
numărului de participanți impune și respectarea unor condiții 
sanitare, purtarea de mască de protecție în spațiile închise, 
precum și distanțarea de 2 metri impusă indiferent de spațiu, 
deschis sau închis! 

Organizatorul principal, preotul paroh Petre Vețeleanu, 
cel care în urmă cu douăzeci și cinci de ani iniția împreună 
cu scriitorul Tudor Nedelcea de la Craiova comemorările în 
serie, care au urmat, mai ales după înființarea „Academiei de 

LA	BISERICA	„TRĂISTARI”	DIN	OCNELE	MARI	
A	FOST	COMEMORAT	POETUL	VASILE	MILITARU

sub pământ” la care un rol important l-a avut Mihai Sporiș 
– coordonatorul grupului informațional „Grădina Maicii 
Domnului” din Râmnicu Vâlcea; desigur, lista colaboratorilor 
este substanțială: Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația 
Cultului Eroilor „Regina Maria”- Filiala Vâlcea…

Evenimentul s-a deschis prin cuvântul 
preotului Nicolae State Burluși, care a fă-
cut o scurtă prezentare a poetului Vasile 
Militaru și care a moderat acțiunea la care 
au participat cei câțiva oameni de cultură și 
de presă din Râmnicu Vâlcea. 

Preotul Petre Vețeleanu a vorbit, pe lân-
gă profilul moral și scriitoricesc al poetului 
martir, despre Buridava, capitala dacilor de 
la Ocnele Mari (noi, aducându-ne aminte 
de pr. Gh. Petre Govora, cel cu muzeu 
arheologic personal, încă din 1972!, și care 
a făcut un cult din istoria acestor locuri, 
rezultatele sale fiind fără egal, legate de 
Buridava! Să nu uităm șantierul Marianei 

Iosifaru, după documentația lui Gh Petre din 1973 și care a 
săpat în locul indicat și a găsit monezi din timpul ocupației 
romane!)... „Ne-am adunat fiindcă biserica nu este un local! 
...În 1996, împreună cu Tudor Nedelcea - de la Craiova - am 
pornit acest demers (excepțional.n.n) și anume comemorarea 
lui Vasile Militaru” (un adevărat sfânt al locului n.n). ...Petre 
Vețeleanu a dat citire unui document inedit , o strofă dintr-o 
poezie manuscris aparținând poetului martir.

Ion Soare a prezentat „sintetic” locul lui Vasile Militaru în 
literatura română, din tinerețe, „un clasic”!... opera lui fiind un 



ERATĂ
(la	Cultura	vâlceană	nr	167,	luna	iunie)

Domnul Eugen Petrescu ne semnalează o eroare strecurată în numărul 
nostru trecut, Cultura vâlceană, nr 167, în articolul „Eminescu a 

înviat…Adevărat a înviat” . În pag. 1, col. 2, din lista de premiați cu „Crucea 
Râmnicului” lipsește numele domniei sale…Ne cerem scuze cititorilor noștri 
pentru această eroare de informare!

„monument ridicat limbii populare, române”. Opera lui Vasile Militaru a circulat în timpul vieții sale 
„fără ca cineva să-i cunoască autorul! Ca și Panait Istrati care avea patru clase (și părinții noștri la fel 
n.n) poetul martir a avut, la fel, patru clase, părând a fi un „Panait Istrati” al poeziei românești....a fost 
un erou; își spunea părerile în fața oricui”. 

Eugen Petrescu a amintit auditoriului că „în fiecare an l-am sărbătorit pe acest martir, aici la Ocnele 
Mari.  Bustul lui Vasile Militaru făcut de noi,  a fost respins de Primărie. Vă promit părinte Vețeleanu 
că voi fi alături de  dumneavoastră și de tot ceea ce este românesc”. 

Mihai Popa a spus printre altele că în 19 septembrie 2019 a participat la Biblioteca Centrală din 
Chișinău la Festivalul Vasile Militaru, organizat de Maria Șalaru...

Mihai Sporiș: „ - ...Adevărurile nu se prea spuneau despre marile personalități. Datorită celor aici 
de lângă noi Vasile Militaru începuse să fie cunoscut. ...Și-atunci hai să facem o manifestare și să-i 
spunem „Academia de sub pământ” și primul 
academician să fie chiar Vasile Militaru....Apoi 
l-am adus pe părintele Dumitru Bălașa, Mircea 
Eliade, Lucian Blaga mai apoi - care fusese 
scos din Academia Română,...așa am ajuns la 
anul 2020. Și care este evenimentul de neui- 
tat care trebuie amintit în acest an? ...Anul 1920, 
anul Trianonului! Și ne trebuie un om care să fi 
contribuit decisiv la aceas act al reîntregirii...
Așa l-am descoperit pe vâlceanul nostru 
Dumitru Drăghicescu și care a făcut 145 de  
ani de la naștere, doctor în sociologie la 
Paris!...Cercetând l-am găsit pe Dumitru Drăghicescu în prima linie a Trianonului! Am găsit că D. 
Drăghicescu a făcut mai mult decât toți profesrii la un loc, care-l însoțeau, propunând și acel Comitet 
al Transilvaniei în 1918, la Paris, care să pregătească actul legiferării unirii la Trianon. Și tot atunci 
el propusese să se facă un congres al tuturor națiunilor care s-au afirmat după prăbușirea Austro 
Ungariei! ...A promovat românismul în lumea întreagă”!

În partea a doua a întâlnirii de la Ocnele Mari, Nicolae State Burluși citește un fragment din lirica 
poetului Ilie Gorjan, dublat fiind de scriitorul Ion Soare care îl prezintă...Și în final scriitorul general de 
carieră, Ilie Gorjan, și-a prezentat noul volum de versuri, „Clipa rotundă” într-un discurs caraceristic, 
foarte scurt:  - „Mulțumesc domnului Soare pentru pregătirea de tipar a cărții și prefața pe care mi-a 
scris-o. Este cartea cu numărul 21, număr deosebit de important pentru mine, pentru dumneavoastră 
un număr neimportant, dar acesta cuprinde cifra 07, în cazul meu, cifră magică: m-am născut pe 21 
luna a șaptea, băiatul meu s-a născut pe 21 luna a șaptea, fiica mea s-a născut pe 16 luna a șaptea! 
Astăzi este 07 a șaptea-fără ca eu să am vreo contribuție la această adunare... Cartea mea vrea să 
sublinieze starea de grație pe care o trăiește poetul, stările sale de grație, în care acesta pune pe 
hârtie ceea ce simte și trăiește, cu alte cuvinte se descoperă, se oferă, cititorului; stări sufletești 
mai mult sau mai puțin bune...Fiindcă nu am obiceiul să întind pelteaua voi citi o poezie legată de 
realitatea pe care o trăim astăzi: Musafir pe plaiul cernit... Tot căzut-au brazi înalți cât cerul/ Cu zăpezi 
pe frunte și glasul rănit,/ Munții sunt în doliu, până și oierul/ Musafir ajuns-a pe plaiul cernit./ / Brazii 
se-nfioară sub glas de secure,/ Ciocârlia pleacă să își uite viersul,/ Nu sunt ciuperci, nu mai cresc nici 
mure,/ drumurile-ncearcă să își uite mersul./ / Dau năvală urșii prin uitate sate/ Și se-ntreabă cerbii 
de mai au sălaș,/ Lupii nu mai urlă, se gândesc la moarte,/ Unii chiar se-ndreaptă triști către oraș./ / 
Vulturii fac cercuri peste vârfuri sure,/ Cu aripi de umbră zboară peste fire,/ Nu mai vor și nu mai știu 
cât să îndure/ Steaua lor s-ajungă doar o rătăcire.” 

    
O întâlnire de suflet bine venită, mai ales după această perioadă de izolare fizică, care, din păcate, 

mai ales pe linie culturală, continuă...Folosim prilejul de a solicita pe această cale Asociației Foștilor 
Deținuți Politici - Filiala Vâlcea, primăriei orașului Ocnele Mari, definitivarea construcției monumentului 
de la Ocnița, a soclului din marmură, prin scrierea în relief pe cele patru suprafețe laterale, în rocă, 
a numelor principalilor martiri, precum și ridicarea sa pe două trepte cum este stipulat în proiectul 
grafic. Redăm mai jos părerile unor mari oameni de cultură despre acest monument, neterminat!

„Multumesc Domnule Cichirdan pentru imaginea sculpturii dumneavoasrtră (Monumentul 
AFDPR-Ocnița n.n). Îmi permit să vă felicit. Personajul dumneavoastră îmi place în concepția lui mai 
mult decât toate reprezentările lui Cristos de până acum din Istoria Artei, căci toți cei in cinstea cărora 
ați creat sculptura au fost și vor rămâne Omul în destinul lui creștinesc. Dar nu orișice om, ci cel ce-și 
duce Crucea cu demnitate, cu mândrie și nu cu îngâmfare căci numai așa merită să fie trăită Viața. 
Crucea dumneavoastră...pierde materialitatea metamorfozându-se în Spirit. 

     Alexandru Trifu, artist plastic, Geneva
     e-mail, 12 iunie 2014

„Este cel mai frumos monument din România ridicat  în memoria foștilor deținuți politici.”
   Tudor Nedelcea, cuvânt în deschiderea Festivalului Național „Vasile Militaru”, 

8 iulie 2014, Ocnele Mari

„Vă mulțumesc din inima, Maestre Petre Cichirdan! Mi-ați făcut o surpriză frumosă! Minunată 
revistă! Minunate articole! Am aflat multe lucruri interesante. Calde urări de sănătate și numai bine 
de la Londra, în drum spre...acasă! Impresionant monumentul de la Ocnele Mari - unde marele poet 
Vasile Militaru a respirat pentru ultima oară! A fost poetul copilăriei mele și al vieții mele.”

Alexandru Cetățeanu din...Amărăști!
e-mail, Canada, 20 noiembrie 2015
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Mihai	CĂLUGĂRIȚOIU

Timpul și spațiul, forme fundamentale 
de existență a materiei, au fost inte-

ligent reunite în titlul volumului de versuri 
„Clipa rotundă”, apărut la Editura Rotipo, 
din Iași, în 2020.

Volumul este un dar, mai puțin obișnuit, 
pe care autorul și l-a făcut de ziua sa, 21 
iulie, născut în 1950, la împlinirea vârstei de 
70 de ani.

Din infinitatea timpului, autorul s-a oprit, 
conștient, la clipa existenței sale pe această 
lume, mai mult sau mai puțin cunoscută no- 
uă, omenirii, cu o existență îndelungată, rea- 
lizată însă, prin existențe finite, care, la sca- 
ră mare, par clipe efemere. Tot așa, din multi- 
tudinea formelor ce se găsesc în imensul 
spațiu, poetul a ales rotundul, care, dacă nu 
e perfect, cel puțin tinde spre perfecțiune.

Puțini sunt cei ce pot afirma că și-au 
realizat armonios rotundul vieții, naștere - 
renaștere -reintegrare în Univers. 

GENERALUL	ILIE	GORJAN	ȘI	„CLIPA	ROTUNDĂ”

Născut în lumea bucolică, a satului 
românesc, în Orlești, județul Vâlcea, așezat 
pe „dunga Oltului”, „ca… un concert de 
greieri… cu note scrise pe un portativ al 
aducerilor aminte…” (Clipa rotundă, pag. 
13), autorul revine, nostalgic, la origini, 
la locuința care „mi-a dus dorul și întruna 
m-a plâns”, „o casă demult părăsită… unde 
punea primăvara un zâmbet la poartă” (O 
casă…, pag. 40).

Școala și viața, educația și ocupația, 
l-au purtat de la Drăgășanii adolescenței, la 
malul mării, în Capitală ori la Râmnic. N-a 
uitat nimic, și a imortalizat locurile prin care 
a trecut: anii de liceu - cu iubitul profesor 
Brînaru, „cel viu și totuși dus” -; marea - 
„cu albele ei creste”- și Constanța - „orașul 
mai albastru decât valul necuprins” - sau 
Râmnicul - „O punte de istorie… spre taina 
nemuririi” -. 

Renașterea poetului s-a produs prin 
iubire: „Cu tine alături… am ieșit…/ Dintr-o 
visare albă, mai viu, mai înțelept./ Mi-ai 

luminat tristețea… cu doi copii”  (Și totuși…, 
pag. 59) ori „Anii tăi… m-au scris în cartea 
lumii și a vieții” („Nu știam că și iubirea”, 
pag. 39) și „Noi doi lăsăm o dată-n calendar” 
(„Noi doi”, pag. 36).

Împăcat cu sine, poetul ne oferă „o 
poveste despre vis și nemurire… Din timpul 
ce s-a scurs mai iute ca o știre… Clipe ar mai 
fi pentru o scurtă licărire” („Umbra vechilor 
porniri”, pag. 62).

Optimist dar conștient de finitudinea 
noastră și de reintegrarea în Univers, ce 
ne presupune pe toți, poetul constată că 
„N-are vremea milă și n-are răgaz” („Vreme 
de Bacovia”, pag. 65).

La ceas aniversar, credem în clipa rotundă 
a poetului, de data aceasta, cu o copilărie 
fericită, o iubire împlinită și fecundă și o 
senectute creativă și prolifică.

Mulți ani viitori!

17 iulie 2020,
Vlădești, Vâlcea

A
nul 2020 își cheamă, un nou „academician”, dintre 
eroii „uitați”, pentru  a-i recupera memoriei colective 

(câte unul măcar, anual) în academia informală de sub 
pământ! (după inspirata denumire dată de Petre Pandrea 
ocultărilor de tot felul ale „temniței politice”!).  Anul, 
marcat fiind de Centenarul TRIANON, își căuta un nume 
semnificativ, dintre cele nedrept ascunse, tocmai de prea 
uitare și vremuri potrivnice. O cercetare a marelui pomelnic, 
citibil doar la evenimente speciale, în prezența celor ce 
nu uită datoria cinstirii celor plecați, l-a vădit pe Dumitru 
Drăghicescu alesul. Desemnarea lui, într-un consens al… 
semnatarilor acestei propuneri, își cere argumentele pe 
care le expunem…

Marile evenimente ale istoriei neamului 
românesc ascund, mai mereu eroii, în 
anonimat, apoi uitarea se așterne și odată 
cu ea povestea… Toate sunt doar până 
la o vreme…! Ca într-o caznă uriașă cel 
care a cucerit reduta trebuie să o apere, 
în respectul tuturor sacrificiilor învestite, 
împotiva celui neîmpăcat cu situația 
înfrângerii – și care, în „adevărul” său 
propriu, o consideră nemeritată. Când 
conștiința neamului este trează, reduta- 
țară a lui, își are voința și puterea să o apere. 
Dar dacă potrivnicul încă tânjește după 
moșia ta, legiuită cu hrisoave temeinice și 
își strigă „dreptatea” revizionistă, trebuie 
să fi pregătit și la nevoie să-ți mobilizezi 
și eroii, demult trecuți în rezervă. Ei, toți eroii aceștia, ca 
modele pilduitoare - chiar dacă uitate, ori deliberat ascunse 
(persoane și operă!)!-, sunt energii și duhuri disponibile. 
Eroii care au fost…? Eroi sunt încă! să potențeze eroismul în 
cei de pe …cale!

Marea bătălie ideologică – valabilă în teatrul de luptă 
geo-politic!- a anului 2020 este celebrarea veacului de la 
Tratatul de Pace, de la Paris (Versailles/Trianon). Atunci, 
în 4 iunie 1920 s-au rânduit lucrurile privind așezarea 
neamurilor, în țările lor, conform pricipiului wilsonian al 

„DEzVELIțI TOT ADEVăRUL!”

DUMITRU	DRĂGHICESCU	ÎN	„ACADEMIA	DE	SUB	PĂMÂNT”
autodeterminării popoarelor. Puterile aliate – în primul 
război mondial!-, semnau cu noua republică Ungaria (ca stat 
succesor al defunctului imperiu austro-ungar!), noua așezare 
în hotarele naționale a celor ce trăiau, majoritar etnic, 
specific, în geografia de înrădăcinare din vremuri uitate. Din 
partea puterilor aliate au semnat 16 state, între care marile 
puteri de ieri și de azi: USA, Franța, Marea Britanie, Italia, 
Japonia și evident cele în cauză: Regatul României, Regatul 
Sârbilor, Croaților și Slovenilor, Cehoslovacia. Republica 
Ungaria a semnat tratatul, dar a considerat „TRIANONUL” o 
„catastrofă” și a încercat permanent denunțarea lui, inclusiv 
pe calea armelor (vezi al II-lea război mondial!).  Ungaria  

manifestă și în zilele noastre, printr-o 
propagandă agresivă, explicită public, 
aceeași contestare, revizionistă, a Tratatului 
de la TRIANON, chiar dacă forță juridică i-a 
fost reconfirmată și după al II-lea război 
mondial (Paris 1947). Din perspectiva unei 
gândiri milenariste, în logica evului mediu 
– una anacronică!- pierderea a 71% din 
fostul teritoriu al Transleithaniei (partea 
ungară din dualitatea cu cea austriacă) care 
înglobase – în regula vasalității feudale: 
Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul 
(majoritar locuite de români de secole!) 
nu poate fi uitată și nici acceptată de un 
mental revolut  nutrit permanent de o 
propagandă agresivă, atât în interior, cât 
mai ales în lumea largă.

Iată contextul din 2020, în care, la marcarea Centenarului 
„TRIANON”, propunem adăugarea lui Dumitru Drăghicescu 
în „Academia de sub Pământ”, adeverind astfel că vâlcenii 
nu l-au uitat. Aducem câteva argument care să dea credit 
alegerii noastre (pe care le dezvoltăm în anexe!) și le 
supunem și validării dumneavoastră, în reuniunea publică 
a… Academiei informale, anuale, în locul vorbind despre 
eroismul adâncului, de la Ocnele Mari.

Dumitru Drăghicescu, om de știință (filosof, sociolog, 
scriitor, om politic, diplomat), slujitor românilor și umanității 

este un model de Personalitate și un militant, foarte vizibil, 
pentru dreptul autodeterminării popoarelor. Contribuția 
sa la pregătirea argumentelor pentru tratatul de pace de 
la Paris (1920) este imensă! Munca sa, de-o viață, pentru 
salvgardarea păcii, după ce se experimentase tragedia 
unui Război Mondial, ca o soluție  pe termen lung a 
umanității, ne-a fost lăsată într-o operă monumentală (încă 
necercetată și valorificată! „Noua Cetate a lui Dumnezeu”), 
vezi anexele!;

Personalitate multidimensională, reprezentativă pentru 
cultura română și universală - cu o operă necunoscută 
în întregul ei în România și insuficient promovat în lume, 
inclusiv pentru prestigiul culturii noastre naționale (vezi 
anexa 2)

Cultura română nu a reușit să-i traducă din limba 
franceză opera - munca de-o viață! după mărturisirea lui 
Dumitru Drăghicescu!- și să lupte pentru promovarea ei în 
lume (Vezi… misiile I.C.R-ului!);

Eforturile de recuperare s-au făcut mai mult din inițiativele 
private ale … vâlcenilor (Virgil Constantinescu- Galiceni, 
George Anca, Liliana Beu, Florin Epure,  Dan Nițu, Ion Soare 
etc.) și ale unor asocieri cultural, nonguvernamentale– 
informale și/sau asociații cu personalitate juridică;

Viziunea profetică, pe termen lung, dincolo de utopia 
interbelică, are în opera sa sugestii, soluții valabile 
(printr-o actualizare pertinentă și o întregire a conținutului 
conceptelor propuse!), pot fi utile pentru pacea lumii de azi. 
Pedagogia, întrinsecă discursului operei sale, dă acumulării 
sale de cunoaștere, puterea de a fi ușor asimilată de cei 
în căutarea Căii, a Adevărului… în Viața oamenilor, atât de 
complexă.

Inițiatorii:
Cercul de la Râmnic, ASNCE/Filiala Vâlcea, Seniorii/

Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului …

Obs. Se pot asocia și alți…inițiatori, în spiritual celor 
propuse aici.

         Mihai	PORIȘ/Cercul de la Râmnic 



Mihai	POPA

Între 15-21  septembrie 2019, am efectuat o vizită
culturală în grup, condusă de Ing. Gheorghe Cărbunescu 

în Republica Moldova. Vizita a durat șapte zile, timp în care 
am vizitat mai multe locuri istorice și am participat la o serie 
de evenimente culturale. 

Republica Moldova este un stat situat în sud-estul 
Europei. Se învecinează cu România la vest și cu Ucraina 
la nord, est și sud. Este un stat fără ieșire directă la mare, 
însă are ieșire la Dunăre pe o fâșie de 430 de metri la 
extremitatea sa sudică, prin intermediul căreia are acces 
potențial și la Marea Neagră. Este o republică parlamentară 
cu un președinte în calitate de șef al statului și un prim-
ministru în calitate de șef al guvernului care și-a declarat 
independența la 27 august 1991. 

La 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituțiea 
Republicii Moldova. Începând cu anul 1990, teritoriul 
Republicii Moldova situat pe malul estic al fluviului Nistru 
este sub control de facto al regimului separatist din 
Transnistria (controlat și/sau sprijinit de Rusia).  

În prima zi a vizitei, am fost invitații primarului Comunei 
Lozova, raionul Strășeni, situată la 54 km de Chișinău.( la 
recensamântul din anul 2014 populația comunei era de 6 
196 locuitori). De puțină vreme, aici a fost instalat bustul 
Mitropolitului Olteniei Nestor Vornicescu( 1927-2000), om 
al acestor locuri, bust realizat și instalat prin grija Asociației 
Naționale Cultul Eroilor, filiala județului Vâlcea, președinte 
istoricul Eugen Petrescu. 

Pe 19 septembrie, am fost în vizită la Biblioteca 
Municipală ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Chișinău. Și-a 
început activitatea la 19 octombrie 1877 cu 8073 volume, 
cărți și reviste, cedate orașului în urma închiderii, din 
lipsă de mijloace ale Bibliotecii Guberniale. În momentul 
Unirii cu România Biblioteca poseda aproximativ 100.000 
volume, dintre care numai o parte infimă de 200 volume 
erau în limba română, restul publicațiilor fiind în limba 
rusă, franceză, germană etc. În 1941 odată cu începerea 

DESPRE	POETUL	VASILE	MILITARU	COMEMORAT	LA	CHIȘINĂU
celui de-al II-lea război mondial biblioteca a fost distrusă (a 
ars). De la 1902 și până la 1940 biblioteca a funcționat în 
localul Primăriei Municipiului Chișinău. După război a fost 
reînființată în noiembrie 1944 de către autoritățile sovietice 
cu denumirea de Biblioteca orășenească N1. Din 21 iunie 
1988 Biblioteca Municipală poartă numele ilustrului om 
de cultură Bogdan Petriceicu Hasdeu. În 1991, conform 
ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 219 din 10 
octombrie 1991, Biblioteca Centrală orășenească a primit 
statut de Bibliotecă Municipală. 

Biblioteca găzduia Festivalul Internațional Vasile Militaru, 
ediția a VIII-a(18-21 septembrie 2019),  cu titlul 133 de ani 
de la nașterea Marelui Poet Creștin Român (n.21 septembrie 
1886),eveniment organizat de Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova și Societatea Culturală Vasile Militaru 
(înființată în  13 sept. 2011), condusă de Maria Șalaru.

Grupul nostru vălcean  condus de ing. Gh. Cărbunescu a 
fost prezent la manifestare și a fost primit cu mare bucurie.  
Un oaspete deosebit a fost și Maria Șalaru de la Bacău-Româ- 
nia, o cunoscută cîntăreață de muzică populară, un interpret 
deosebit a romanțelor pe versurile poetului Vasile Militaru. 
La festival au mai fost prezenți și alți oameni de seamă, cum 
ar fi academicienii Mihai Cimpoi și Nicolae Dabija. 

După prezentarea invitaților, Maria Șalaru a citit progra-
mul festivalului. În deschidere a invitat-o pe Maria Șalaru de 
la Bacău să cănte îmmpreună cu Gh. Cărbunescu  romanța ,,A  
venit aseară mama”.  ,,Chiar dacă nu am pregătit înainte due-
tul, a ieșit extraordinar de bine-a spus Maria Șalaru după festi- 
val. A urmat interpretarea unei alte romanțe ,,Balada cerbu-
lui”. Un impresionant număr de copii, de tineri,  au pus în 
scenă o scurtă dramatizare a ,,Baladei cerbului”.Au urmat 
recitări de poezii, de către copii din opera lui Vasile Militaru.

Am  luat cuvăntul în numele grupului de la Rm.Vălcea, felici- 
tând organizatorii pentru reușita acestui eveniment cultural 
de excepție și pentru participarea unui mare număr de oa-
meni de cultură în frunte cu academicienii Mihai Cimpoi și Ni- 
colae Dabija. Am arătat că în Romănia, la Ocnele Mari, desfă-
șurăm în fiecare an, la 8 iulie, Memorialul ,,Vasile Militaru”. 

În 2019, memorialul a ajuns la a X-a ediție, cu titlul ,,50 
de ani de la moartea poetului Vasile Militaru(1959-2019)”. 
A fost un martir, un trăitor creștin autentic. Opera sa este 
profund creștină. Dacă nu ar fi fost mărturia fostului deținut 
politic Dumitru Radu Udar, nu am fi știut nimic despre 
moartea lui Vasile Militaru la 8 iulie 1959.( Dumitru Radu 
Udar - Din documentele rezistenței. Vol. I, Arhiva Asociației 
Foștilor Deținuți Politici, București, 1991, p. 158)    

Iată ce spune acest om, despre ultimele zile ale lui 
Vasile Militaru: ,,Am fost alături de poetul Vasile Militaru, 
atunci când în condițiile tragice, impuse de geniile răului, de 
forțele întunecate ale comunismului, a trecut în eternitate. 
Era pe la începutul lui iulie 1959, am fost scos afară cu încă 
un deținut, acesta fiind preot, nu-i mai rețin numele, care, 
după spusele lui, îmi amintesc că era din comuna Frâncești - 
Vâlcea, pe atunci făcând parte din regiunea Argeș Din privire 
și din mișcarea buzelor (gardianul stătea în ușă) m-am 
înțeles cu preotul să-i spună rugăciunea din urmă, pentru 
dezlegare. Când preotul a început prin mișcarea buzelor 
să-i facă rugăciunea de dezlegare, pleoapele muribundului 
s-au deschis, apoi iarăși s-au închis și, parcă mulțumit, s-a 
înseninat la față și și-a dat duhul. Așa i-a fost dat, să nu aibă 
o lumânare aprinsă la căpătâi în acele ultime clipe ale vieții, 
el care se risipise în atâtea generații. Ne-am dat seama cât 
de profundă a fost credința în Dumnezeu a poetului, care 
și-a acceptat moartea ca pe o împărtășanie”.

Onorată asistență,
Hulit și blamat de unii, prețuit ți iubit de mulți, ignorat 

pe nedrept de critica literară(care pe scriitorii moraliști nu 
i-a luat în seamă niciodată), Vasile Militaru va înfrunta cu 
seninătate și tăcerea, și contestările, biruind prin cărțile și 
înțelepciunea sa, în care se exprimă veșnicile adevăruri- 
izvoare de bunătate, pace și întărire sufletească pentru toți 
iubitorii de limbă și cultură romănească.

Felicit în numele grupului nostru pe organizatorii festi-
valului, pe D-na Maria Șalaru pentru neobista-i muncă de 
editare a operei lui Vasile Militaru în Republica  Moldova, pe 
toți românii care vorbesc și citesc slova românească.

Academicienii N. Dabija și Mihai CimpoiBiblioteca Națională Maria Șalaru prezentând 
programul festivalului

Maria Șalaru de la Bacău 
în duet cu gh. Carbunescu

Posted on 18/07/2020 by Lica Simona in CULTURAL, Doliu – 
Radio România Oltenia-Craiova

Filarmonica „Oltenia” Craiova anunță că dirijorul 
Modest Cichirdan a încetat, astăzi, din viață. Trupul 

marelui muzician va fi depus în foaierul Filarmonicii 
„Oltenia” Craiova, duminică, 19 iulie, ora 18.00.

Născut la 13 aprilie 1941, în Lipcani, județul Hotin, 
Modest Cichirdan și-a început studiile muzicale în orașul 
Rm. Vâlcea. În perioada 1961-1966, a urmat cursurile 
Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din 
București. A debutat, ca dirijor, în anul absolvirii studiilor 
universitare, la pupitrul Filarmonicii din Arad.

A activat, pentru scurt timp, ca instrumentist în 
orchestra Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, dirijând, în 
paralel, și orchestra de cameră. Începând cu anul 1972, 

S-A	STINS	DIN	VIAȚĂ	MAESTRUL		MODEST	CICHIRDAN
s-a stabilit în Botoșani, îndeplinind calitatea de dirijor și, 
apoi, de director al filarmonicii din localitate.

În 1986, a acceptat transferul la Filarmonica „Oltenia”, 

într-un moment de incertitudine managerială a insti- 
tuției. 

A ocupat postul de dirijor (1986-2003) și director (1986-
1990) al Filarmonicii, propunând un program de relansare 
artistică a colectivului în plan local, regional, național și 
internațional. 

A invitat, la Craiova, reputați dirijori și soliști din 
țară și străinătate, a dirijat concerte de anvergură la Sa- 
la Polivalentă din Craiova. Maestrul Modest Cichirdan a sta- 
bilit stagiuni permanente în orașele reședință de județ din 
Oltenia, conferind noi dimensiuni unor manifestări tradițio-
nale (Festivalul „Craiova Muzicală”, „Săptămâna Muzicii de 
Cameră”). 

A fost inițiatorul Concursului de Interpretare Muzicală 
„Dinu Lipatti”, iar, în perioada 1991-1994,  a fost director al 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova.

M. Popa vorbind auditoriului 
despre V. Militaru

4 iulie/2020
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Petre	CICHIRDAN

Editura Singur, Târgoviște, 2016, a 
tipărit o carte închinată personalității 

excepționale a scriitorului Ștefan Dumitres-
cu, din Tulcea, originar din Vâlcea, Poiana 
Mare între Drăgășani și Bălcești, la șai-
sprezece kilometrii de micul oraș la graniță 
cu județul Dolj. 

În fapt este interviul pe care Emilia 
țuțuianu i l-a luat celebrului scriitor în 
care încap toate atributele: poet, prozator, 
dramaturg, filosof, psiholog și afirmat-
consacrat public după 1992, după ce scrie 
la comandă pentru un concurs la nivel 
național romanul „Delirul volumul II” o 
continuare a romanului „Delirul” de Marin 
Preda! Dar Ștefan Dumitrescu, care la 

EMILIA	ȚUȚUIANU:	
„CONVORBIRI	CU	SCRIITORUL	ȘTEFAN	DUMITRESCU”-INTERVIU

acea data nu își scrisese, încă, marile sale 
romane, inegalabile: „F. M. Dostoievski s-a 
sinucis la București“ (2012) și „Prea adânc 
m-ai rănit femeie“ (2014), și nici piesele 
sale de teatru, uluitoare…teatru adevărat, 
artă și nu fantezii la rampă! și care se scriu 
o sută în fiecare zi numai în această țară 
asfixiată de poeți și dramaturgi, s-a afirmat 
incredibil cu genul său de literatură (în 
România socialistă condusă de comuniști) 
antiguvernamental (poezie, publicistică și 
teatru în care simboliza decăderea-căde- 
rea sistemului, numindu-l „neevolutiv”), 
încă din anii de început ai deceniului opt  
(după 1970) al secolului XX!...poezie ulu-
itoare: catrenul „Poporul român” (1972), 
poemul „America, Calul Troian al omenirii” 
(1978) și teatru: „Râsul” (1981)…o operă 

7/18/2020, After lockdown - 65 de noi terase din Toronto sunt 
acum deschise pentru vară

care este definitorie pentru istoria poporului 
român și istoria popoarelor Europei post-
belice târzii!

Cartea Emiliei țuțuianu, interviu, pe fond 
cartea ilustrului scriitor, care spre bucuria 
noastră trăiește și își savurează succesul 
unei opere premonitorii cu desfășurare în 
universalitate, îl preafericește pe editorul 
Ștefan Doru Dăncuș prin faptul că apariția 
ei este mai mult decât necesară, scriitorul 
nostru fenomen literar unic trebuind să fie 
cunoscut de contemporani, de urmași, de- 
oarece numai prin carte, produs al preafe-
ricitului Gutenberg, încă, și pentru tot-
deauna (spunem noi) memoria prezentului 
șI trecutului, spectacolul nostru grandi- 
os, ecologic, va deveini continuu și nemu-
ritor!…

Ovidiu	Cristian	DINICĂ

ziua de 20 noiembrie a prilejuit ci-
titorilor pasionați de istorie cât și 

celor prezenți sărbătorirea împlinirii vârs-
tei de șaptezeci de ani de către dl. ing. 
Dumitru Bondoc, eveniment ce a avut loc la 
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul. 

Aniversarea a constituit totodată și 
lansarea unei noi lucrări științifice pe care 
autorul a dedicat-o comunei sale natale, 
Costești. 

Cartea cu titlul, „Centenar: Biserica Ador- 
mirea Maicii Domnului din cătunul Secături 
Costești -Vâlcea” face parte dintr-o veche pre- 
ocupare ce ține de activitatea de cercetare 
a dl. ing. Dumitru Bondoc, având scopul 
de a completa lista de monografii ce au ca 
obiect analiza și prezentarea vieții de pe 
aceste meleaguri. 

DUMITRU	BONDOC	ȘI	BUCURIA	CERCETARII	ISTORIEI	LOCALE
Aceste lucrări abundă în informații 

corecte și denotă o muncă asiduă des-
fășurată în arhive, muzee, dar și pe teren.

Dorința afirmată a scriitorului este de a da 
glas aspirațiilor și preocupărilor oamenilor 
din Costești, de a se face cunoscuți ca 
demni cetățeni ai județului Vâlcea. Viața în 
Costești este prezentată în complexitatea ei, 
fiecare lucrare curprinzând aspecte istorice, 
religioase și culturale. 

Noua carte aduce în lumină vechea 
biserică din cătunul Secături, pe care o 
descrie sub aspect arhitectural, istoric și 
al importanței în privința practicării vieții 
religioase în contextul evoluției și integrării 
locuitorilor din cătun în structura socială a 
comunei.

Cartea are opt capitole bine structurate, 
nu lasă loc îndoielii, aduce argumente în 
privința începuturilor ortodoxiei în satele 

și cătunele ce alcătuiesc comuna Costești. 
Autorul prezintă atât comunitatea laică, cât 
și preoți și cântăreți bisericești, precum și 
fondul vechi de icoane și cărți. Se oprește 
și asupra crucilor de piatră întâlnite în 
diferite puncte ale comunei, dar și asupra 
troițelor, căutând de fiecare dată să explice 
importanța fiecăreia și să intre în detalii 
privind construirea lor.

Lucrarea este scrisă cu deosebită de-
dicare, cu multă iubire față de acest areal 
istoric și cultural. Activitatea depusă pentru 
realizarea cărții îl caracterizează pe autor ca 
un fin cunoscător al realităților de pe aceste 
locuri.  

Autorul este un exeget ce merită apre-
cierile noastre, iar manifestarea organizată 
de către Forumul Cultural Vâlcean și mo-
derată de prof. Ion Soare a fost un prilej de 
bucurie.

CORESPONDENță DIN CANADA

CE	FAC	ROMÂNII	NOȘTRI	DIN	CANADA	ÎN	TIMPUL	PANDEMIEI

7/14/2020, „Observatorul“ - Primele 
exemplare, bun de tipar, în tipografie 

7/19/2020, Slujbă religioasă - Biserica Ortodoxă Românească
 „Sfântul Gheorghe” din Toronto



Constantin	ZĂRNESCU

Prof. Mircea Alexandru Birț a devenit o personalitate pre-
țuită și respectată a lumii științifice românești, repu-

tat specialist în Psihiatria clinică, în cadrul Facultății de Psiho- 
logie și Științe ale Educației la Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, laureat al Premiului „Gheorghe Marinescu” al 
Academiei Române și membru al Uniunii Psihiatrilor Europeni. 
        Ultima sa carte publicată: Geniul - de la știința neuro-plas-
ticității, până la realitate. Și alte incursiuni prihografice, este
un volum monumental de peste 600 pagini și reprezintă, pen- 
tru cititori, un interes cu totul excepțional, pentru că face 
accesibile, publicistic și eseistic, nu doar ultimele realizări și
cercetări ale savanților din toată lumea, în domeniul creie-
rului, ci reface, simbolic și mitic, „istoria evoluției noțiunii și 
conceptului de om de geniu (artist - savant - gânditor politic).

„Geniul este o sintagmă cu interpretări infinite, încă din 
antichitate”, afirmă Prof. Mircea Alexandru Birț; denumit, 
fie de poeți, de filosofi; sau reformatori și profeți religioși: 
„spirit”, „dar zeesc (divin)”; „daimon” – „voce interioară”. Defi- 
nițiile, concepțiile, ce deplasează, evaluează, din epocă în epo- 
că, spre Renaștere, și secolul Luminilor – geniul fiind „un dar 
al Naturii” (Diderot); „om cu calități înnăscute și altele dobân-
dite; un rezultat al progresului, familiei și educației, dar și al 
 unui efort original, îndelungat, unic, descifrând și dezvăluind 
noi idei, care fac să sporească civilizația, artele și științele”.

Abia în sec. XIX și începutul celui XX, în urma dezvoltării 
cercetărilor de laborator, experimentale, au evoluat, realist, 
concepțiile despre geniu; de la melancolic, alienat, „bles- 
temat” de ereditate, infirm, nebun, alcoolic („furor divini” 
– „nebunie divină”, fiind cea dintâi metaforă – a filosofului 
Platon), spre spiritul ingineresc, leonardesc, inventiv.

Geniul este interpretat și explicat, acum, prin procesele bio-
chimiei, ale geneticii, ciberneticii, și psihanalizei – creându-se 
noi și ample investigații și perspective, fără, totuși, a găsi 
mecanismele care-l încunună și „aureolează”, chiar și azi, pe 
creatorul de geniu. „Există un creuzet și alchimic și biochi-

MIRCEA	ALEXANDRU	BIRȚ:	„GENIUL”
(Ed.	Școala	Ardeleană,	2020)

mic”, afirmă Prof. Mircea Alexandru Birț. Vea- 
cul XX amplifică varietatea și numărul tot mai 
relevant, dincolo de poeți, profeți, filosofi, arhi- 
tecți, pictori, muzicieni, spre geniul pluri-disci- 
plinar, nesfârșit de energic, dinspre știință și 
tehnică: Tesla, Edison, Marconi, Einstein, 
Niels Bohr, Fermi etc.

Taina și miracolul geniului s-au păstrat 
– „prin faptul că muzica rămâne anterioară 
limbajului (și altor limbaje), de la cuvinte, spre 
culori, forme, vizualitate etc. Teoria lui Freud, 
încă din 1896, că funcțiile psihice, celebrale, în 
speță emisfera dreaptă emigrează spre lobul 
stâng explică originalitatea și stranietatea 
gândirii creatorilor geniali, având în cerce- 
tări, noutăți șocante, și astăzi. „La persoanele 
surde, spre ilustrare, prin mișcarea și conexiunea neuronilor 
se intensifică, în subconștient, funcțiile vederii!... extrem de 
puternic”, susține M.A. B.

„Încă ne mirăm de omul de geniu! El poate fi, în aceeași 
vreme: profund creativ, polilingv, carismatic, deschizător de 
drumuri!... Materia sa cenușie, continuă, ca metaforă simbo- 
lică și plastică, să fie acel teribil „cartier general” al neu-
ronilor harnici, răspunzători de senzațiile și procesarea limba- 
jurilor, iar cantitatea și greutatea ei sunt diferite (ca o 
dovadă că, după moartea unor oameni de geniu – unele 
creiere au fost cercetate, expuse, cântărite  și conservate!).

Stranietatea cercetărilor științifice constă, mereu, și în 
faptul că se recunoaște, profund, influența mamei: „autori-
tară, apăsătoare sau insistentă”, în educația copilului-„minu- 
ne” („complexul Iocasta”), influența mediului și a elitelor; 
dar și impactul unor suferințe, incidente cumplite și eveni- 
mente atroce, care pot declanșa și potența „creativitatea 
unică”. Supradotarea, sau hiperdotarea unui „individ unic”, 
se întemeiază pe efervescența contexturilor vizuale și 
temporale, și cu o procesare fulgerătoare, a nesfârșitelor 
informații, care-i invadează creierul. Interferențele între 

logos-ikon, culori și forme, în zonele 
cerebrale, auditive formează tipul cel 
mai complicat și rafinat de creație: sinestezia 
– specific gândirii poetice și artistice (pic-
tura), cunoscut și practicat, încă de la cei an- 
tici, fiind (cea mai) performantă și astăzi (utili- 
zată de avangarde și suprarealism). Grafie, 
culori, sunete, cromatică – polisemnie și poli- 
semantism!... „Unde este sediul inconștien-
tului-sub-conștientului?”, se întreabă, încă, 
savanții. Emisfera stângă e, sigur, „implicată 
cel mai adânc în nașterea și producerea 
formelor artistice revoluționare, a varia-țiilor 
simbolice și gândirii abstracte. Ea descă- 
tușează pe vizionarii formelor artistice, 
precum Picasso, Brâncuși, Kandinski, De 

Chirico; forța, stimulii și sistemele vizuale.
În finalul monumentalului său volum: GENIUL, care 

se citește, extrem de accesibil, de către grăbiții cititori de 
azi, Mircea Alexandru Birț inserează și o informație dintr-
un excepțional savant contemporan, Bert Brogaart, că 
potrivit unor statistici, îndelung urmărite, „mulți bărbați, 
cu creativitate genială, au avut, încă din copilărie leziuni 
cerebrale, accidente sau suferințe ale emisferei stângi, 
declanșând, ca o consecință, eliberarea, „țâșnirea” abilită-
ților, impulsurilor, energiilor specifice, artistice, sau audio-
vizuale. Cât despre sinestezie, tot mai cercetată azi, e 
dincolo de figura de stil (metaforică), din vechime; „e bateria 
automatismelor – arbitrariul, aleatoriul – avangardele”.

În mod șocant, în acest început de al doilea mileniu, aceas- 
tă sintagmă: „om de geniu” a fost... secularizată!... Auzim, 
despre un muzician: „Ești un... special!” „Ești un tehnic!...”. 
Și, afirmă Prof. Mircea Alexandru Birț, în final: „au apărut 
și algoritmi, care îi ajută pe cei doritori să-și depășească 
limitele: să devină mai isteți și mai ageri, mai pregătiți și 
poligloți!... Se poate confirma un anume fel de performanță 
a încercărilor lor și strădaniilor lor!... Însă nu și... Geniul!...

Ca și în cazul minunatelor, frumoaselor tinere, cu gene 
false, există și minți superdotate ale înșelătoriei, sau furturi-
lor: farseurii, jonleurii, cartoforii, iluzioniștii, prestidigitatorii, 
care nu trebuie confundați și amestecați cu „vizionarii 
nepieritori!...” Omul de geniu e, sinestezic, egal cu sine: și 
prometeic, și luciferian! Luminător, exploziv, deschizător de 
drumuri, în nesfârșite domenii ale creativității umenești.

Volumul „GENIUL”, de Prof. Mircea Alexandru Birț, 
fiind o cercetare de toată viața sa din toate domeniile – 
al neurologiei și neuroplasticității, al psiho-patologiei și 
imagisticii cerebrale, referitoare la personalitatea ființelor, 
numite „genii” –, rămâne și cea mai accesibilă, și fascinantă, 
la lectură, dintre toate cărțile sale, de până astăzi.

Viorel Popescu, reporter al lumii noastre, a plecat în 
marele anonim al lumii de dincolo să povestească 

tuturor eroilor săi, plecați mai devreme, cum se mai petrece 
la vreme de pandemie. Se făcuse de-o zi, înalt solară și un 
car de foc ademenea din înalt. Un stol de duhuri ce vor 
fi trudit pe vremuri pentru luminare... urmau în alai pe 
Sfântul Ilie, celebrul în prognozele lui, privind ce va fi urmat 
în destinul zborului și al fulgerelor electrice. Acolo dintre 
cele multe – duhuri cu puterea mărturisirii a ceea ce a fost, 
pentru reușita unei noi profeții a aprigului Ilie – lipsea unul 
dintre cronicarii luminii de pe Lotru, care scrisese despre 
un fel de epopee, precum marea poveste a celor 1001 și 
una de nopți, chiar dacă el povestise despre zilele eroice. 
Strigă Ilie, la impiegatul caleștii sale: Doamne, Tu Cale 
însăși, Început și Sfârșit (alfa și omega!), dă-mi rogu-Te, 
împrospătare de duh! Trimite-mi pe Viorel Popescu să aflu 
ce se mai întâmplă pe pământul acesta cu oameni, umblând 
mascați și din ce în ce mai fără atingere!

Avioane, ca niște păsări cu aripi de oțel brăzdau cerul. Du- Viorel Popescu între N. Nistor și Ov. Cr. Dinică

VIOREL	POPESCU	A	PLECAT	LA...DOMNUL!
hurile ascunse în labirinturile lui zero și unu (și aici dumne-
zeirea informaticii își află calea între începutul nimicului 
și sfârșitul în marele întreg, ale indefinibilului!) înroșiseră 
cu sângele lor informațional,  împătimirea omenească. Se 
făcuse ora 20, și 20 de minute, în tocmai luna solară Iulie, a 
anului 2020! O veste venită din acest eter ciudat, între atâtea 
urări de „La mulți ani!” mă conectă instantaneu la amintirile 
cu prietenul bun al ultimilor ani: Viorel Popescu. Tocmai 
urmase porunca plecării la Domnul și nu ne-am mai întâlnit 

conform promisiunii telefonice de cu săptămâni în urmă, 
când, urându-mi viață lungă cu ocazia unei zile aniversare, 
dorea să ne revedem la Râmnic, eu fiind în baștina de la 
Robești, respectând rigorile pământene. Ei, prietene, îmi 
spunea vestea primită din Râmnic de la Societatea Culturală 
Anton Pann”, al cărui membru devenise scriitorul și poetul 
Viorel, mâine exact în miezul zilei, voi urca să văd lumea 
de sus. Voi lăsa ca însemn țărâna, pusă acolo de unde îmi 
va fi fost luată, din pământul țării pe care , bine ști!,  am 
iubit-o! Dacă ți se mai face dor de trecătorul care am fost, 
uneori pe propriile-ți poteci ale mai tinereții, caută-mă în 
cele scrise și urnite să iasă din ascundere și cu imboldul tău!

Viorele! Spirit hâtru! Am crezut că ai făcut vreo glumă, 
după obicei. Dar vestea, venind indirect, m-a încredințat că 
te-ai adăugat marelui anonim pe care l-ai slujit cu toată dărui- 
rea ta. Te-ai adăugat multora dintre prietenii plecați și cărora 
le port o vie amintire să mai fie cu noi duhuri alese pe Cale.

21 iulie/2020, ora 12.000, Robești
	Mihai	LOTREANU

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	Zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument.
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 Gheorghe	PANTELIMON

În perioada 15-18 iunie 2020, absolvenții clasei a 
VIII-a au susținut, în circumstanțe deosebite, în 

anul pandemiei de COVID-19, primul examen din viața 
lor – Evaluarea Națională, pentru admiterea în liceu. În 
toate centrele de examen din țară au fost luate măsuri 
corespunzătoare ca probele să se desfășoare în condiții de 
siguranță: au fost dezinfectate sălile, s-a asigurat distanțarea 
fizică a participanților, elevii și profesorii au primit măști 
faciale, cadrele  medicale  au  efectuat  triajul epidemiologic 
etc.;  ca urmare nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

Emoțiile elevilor au fost extraordinare, generate atât de 
examinarea în sine, dar mai ales de condițiile stricte, noi, 
diferite de anii anteriori, de regulile impuse de pandemie. În 
contextul epidemiologic dat, Ministerul Educației a stabilit, 
pentru prima oară, organizarea unei sesiuni speciale, în 
intervalul 22 iunie - 4 iulie a.c., pentru cei care din motive 
de sănătate nu au participat la prima sesiune de examen.

Pe 12 martie 2020 UNESCO anunța că aproximativ 
400 de milioane de elevi din toată lumea erau afectați de 
închiderea școlilor, pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Pe 11 
martie 2020, cursurile școlare s-au întrerupt oficial în țara 
noastră, iar absolvenții învățământului gimnazial au revenit 
în sălile de clasă pe 2 iunie a.c., în vederea pregătirii pentru 
Evaluarea Națională, care s-a efectuat în condiții mai puțin 
obișnuite, inclusiv prin participarea, unde a fost posibil, la 
lecții online, adaptarea fiind dificilă.

În acest an, numărul candidaților înscriși la examen a 
fost de 172.531, din care s-au prezentat 160.468, rata de 
participare fiind de 93%. 7 elevi au fost eliminați din cauza 
unor tentative de fraudă.

Au susținut probe scrise la Limba și Literatura Română, 
Matematică și Limba maternă (circa 10.000 de elevi). Din 
materia de examen a fost eliminată partea care nu a putut fi 
studiată la școală în semestrul al II-lea din cauza suspendării 
activităților înstructiv-educative din școli și grădinițe.

Profesorii au considerat că subiectele elaborate de 
Ministerul Educației au avut un grad de dificultate medie 
spre ușoară. Au fost și aprecieri conform cărora acestea au 
rămas neschimbate de cel puțin 20 de ani. Unii specialiști 
au estimat că subiectele la proba de Limba și Literatura 
Română au fost lipsite de imaginație și mult prea facile 
pentru o departajare obiectivă, rezonabilă. Li s-a cerut să 
facă unele precizări dintr-un text despre Traian Vuia, să 
argumenteze că un fragment din opera „zborul” de Sorin 
Titel, text la prima vedere, aparține genului epic, plus câteva 
cerințe adiacente și să realizeze o compunere de 150-300 
de cuvinte despre o întâmplare petrecută în timpul unei 

EVALUAREA	NAȚIONALĂ	-	2020
	DISCREPANȚE	MAJORE	ÎN	CALITATEA	ÎNVĂȚĂMÂNTULUI	ROMÂNESC

Motto: „Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață” (Seneca)

activități preferate. La Matematică au fost puțin mai dificile, 
elevii având de rezolvat trei subiecte mari, toate cu mai 
multe subpuncte, de aceea în mediul rural rezultatele au 
fost dezastruoase. 122.140 de candidați au obținut medii 
mai mari sau egale cu cinci, rata de promovare fiind de 
76,10% (73,12% în 2019). 

Cele mai bune rezultate le-au obținut elevii din județele 
Cluj, Brăila, Galați și municipiul București. Un număr 
însemnat, la nivelul țării au primit note de 10, mai ales 
la Limba și Literatura Română  - 4587, cele mai multe din 
ultimii opt ani (1956 în 2019), iar la Matematică 3251, mai 
multe decât în ultimii trei ani (2535 în 2019). 

839 de candidați au încheiat examenul cu media generală 
10, comparativ cu 429 în 2019, dintre care 244 aparțin celor 
din municipiul București (48 în 2019), precum și celor din 
județele Cluj (66), Iași (46), Argeș (42), Brașov (30).

O reușită fără egal s-a consemnat la Colegiul Național 
„Petru Rareș” din Piatra Neamț, unde 7 elevi din aceeași 
clasă au obținut media 10. De asemenea menționăm că 
12.000 de elevi au obținut medii cuprinse între 9,50 și 9,99. 
Cele mai puține medii maxime s-au înregistrat în județele 
Covasna și Harghita, cu câte o singură medie de 10. S-au 
semnalat și erori grave în evaluare, cu diferențe foarte mari 
de notare. Un caz revoltător s-a petrecut în județul Gorj, 
unde o lucrare scrisă de nota 10 la Matematică a fost notată 
inițial cu 6.

După afișarea rezultatelor, 22 iunie, s-au depus 15.275 
de contestații, mai multe la Limba și Literatura Română - 
9030 și 5991 la Matematică, iar pe 27 iunie s-au anunțat 
rezultatele finale. În urma rezolvării contestațiilor situația nu 
s-a schimbat radical, rata de promovare – la nivel național 
– fiind de 76,20%. În premieră, rezultatele la Evaluarea 
Națională au fost anunțate în mod diferit anul acesta, în 
format anonimizat, prin coduri unice, în locul numelor și 
prenumelor candidaților (Anexa 1). 

Prin intermediul unui comunicat, Biroul de Presă al 
Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea a anunțat că, la 
Evaluarea Națională, s-au înscris 2927 absolvenți ai clasei 
a VIII-a. examenul a fost organizat în 88 de centre, dintre 
care 13 în municipiul Râmnicu Vâlcea și s-au asigurat toate 
condițiile pentru buna lui desfășurare. Au fost prezenți 2828 
de candidați, rata de participare fiind de 96,6%, mai mare 
decât cea națională.

2282 elevi au obținut medii peste sau egale cu cinci, 
procentul de promovare fiind de 80,7%, superior celui 
înregistrat la nivelul țării; 17 elevi au obținut media 
generală 10 (10 în 2019), ei provenind de la următoarele 
unități de învățământ: Școala Gimnazială „Take Ionescu” – 
8;  Școala Gimnazială Nr. 10 – 2, și câte un elev de la Colegiul 

Național de Informatică „Matei Basarab”, Colegiul Național 
„Mircea cel Bătrân”, Liceul „Constantin Brâncoveanu” 
Horezu, Școala Gimnazială Nr.4, Școala Gimnazială Nr.13, 
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Drăgășani și Școala 
Gimnazială Păușești-Otăsău. Menționăm cu satisfacție că 
succesele înregistrate de elevii vâlceni plasează județul 
nostru pe locul al cincilea în ierarhia națională.

Analiza temeinică a rezultatelor de la Evaluarea Națională 
– 2020 scoate în evidență discrepanțe majore între calitatea 
învățământului din mediul rural, comparativ cu cea din 
mediul urban, faptul că elevii nu au șanse egale la educație. 
Medii mai mari de 7 s-au obținut cu precădere în mediul 
urban. Pe ansamblu peste 38% dintre candidații din rural 
au medii sub 5, iar din urban peste 15%. Peste 46% dintre 
elevii din mediul rural au luat note sub 5 la Matematică, 
față de 19,61% dintre cei din urban și aceasta din cauză că 
nu știu cele patru operații aritmetice și formule simple de 
arii și volume. Accesul copiilor de la sate la educație este 
mai limitat și s-a accentuat în perioada pandemiei, când 
lipsa logisticii necesare pentru învățământul online a apărut 
pregnant, după închiderea școlilor.

Slaba calitate a procesului de învățământ din multe uni- 
tăți din mediul rural este o problemă mai veche, de sistem, 
care își are sorgintea în nivelul de sărăcie, lipsa finanțării, 
interesul mai scăzut al părinților pentru educația copii-
lor, însă, în opinia specialiștilor, sărăcia, este cauza funda-
mentală.  Experții atrag atenția că rezultatele slabe îndică o 
corelație directă între gradul de sărăcie, calitatea educației 
și rezultatele elevilor din aceste comunități. În acest 
context, cele mai slabe rezultate la Evaluarea Națională sunt 
în județele situate în zonele mai sărace ale țării: Botoșani, 
Vaslui, Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ialomița. 

Nu vom face referiri mai ample la tabloul învățământului 
românesc actual fiindcă problemele cu care se confruntă 
sunt cunoscute, dar, din păcate, după 1989, nu s-a înfăptuit 
o reformă reală, de conținut, a acestui domeniu, care 
are un rol primordial în evoluția țării. Aceste schimbări 
sunt solicitate, tot mai insistent de elevi, părinți, cadre 
didactice, organizații de sindicat, ONG-uri de profil, de 
presă, de întreaga societate, iar Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis - inițiatorul Programului Național 
„România Educată”, Guvernul, Ministerul Educației, trebuie 
să acționeze neîntârziat.

Totodată, toți factorii care au responsabilități în această 
direcție trebuie să înțeleagă că o școală este bună în măsura 
în care răspunde cerințelor societății într-o etapă a evoluției 
sale și în perspectivă. Un dicton spune că așa cum arată 
astăzi școala așa va arăta țara, societatea de mâine.
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ION	MICUȚ
Axa	București	-	
Washington

Alături	de	SUA
Pe noi, mândria ne cuprinde,
Că România se extinde
Spre Asia și Africa-n pustiu,
De unde vin soldații în sicriu.

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

Oare	cine	ne	mai	vrea	?!
Cu-America să ne unim
Că zi de zi tot sărăcim,
Dar eu vă spun să ne ferim,
Că ne va cere să muncim !

Viitor	luminos
Avem enorme datorii,
La bănci străine, FMI
Și, dacă nu plătim cu anii,
Ne cumpără americanii.

Mămăliga	rece
Au învățat de mult românii
O regulă ce îi ghidează :
Atunci când hotărăsc stăpânii,
Nici slugile nu comentează.

Nu	mai	sunt	speranțe
Afară pleacă și țăranii
Că sărăcia se extinde ;
Ne-ar cumpăra americanii,
Dar oare, mai avem ce vinde ?!

Vrem	să	fim	americani
De multă vreme noi sperăm,
C-America să ne-nglobeze,
Dar în Congres vor să voteze,
Condiția - să nu furăm !
                                                                                          

Tot	străinii	sunt	de	vină
Românilor, să ne mândrim
Că am ajuns și noi să fim
Cu drepturi ca-n America,
Dar și bogați ca-n Africa.

Zgândărirea	elefantului
Ne batem joc de-americani,
Că-s fraieri, snobi și gură-cască
Și-atunci le devenim dușmani
Și vin ca să ne cucerească.

Raționamentul	românesc
La noi e pacea garantată
Cât timp vom fi lui Trump supuși,
Dar nu cu spatele la ruși,
Că nu se știe niciodată.

Departe	e	America
Deși la ruși am slugărit,
Nicicând nu va pieri necazul :
Că frigul, soarele și gazul
Ajung la noi din Răsărit.



Ion	PREDESCU

Dacă ar fi să discutăm complinirea dintre cei doi stareți, Gamaliil si 
Vartolomeu Androni, de fapt, un dialog în interiorul teologiei și 

al monahismului ar trebui să spunem următoarele: amăndoi au realizat 
arhitectural opere de substanță, s-au zidit la propriu în construcțiile si viața 
monahală apoi, în plan teologic, ar trebui să vedem opera de informație a 
starețului Gamaliil prin monografia despre Mănăstirea Cozia. Gamaliil l-a 
trimis la studii în Germania pe ucenicul său Androni.

Vartolomeu Androni va scrie o teză de doctorat cu titlul „Învățătură 
despre Întreita Slujire a Măntuitorului Iisus Hristos în Teologia Apuseană 
Contemporană”, carte apreciată de cei mai importanți teologi, din școli 
diferite, actuali: Ioan Caraza, Ioan I. Ică jr., Dumitru Popescu, Constantin 
Voicu. În această operă, Vartolomeu Androni face diferența scripturală, 
de scriitura și metamorfoza fișelor de lectură, între articolele teologice 
anterioare vâlcene și ceea ce înseamnă opera de știinta și teologie. Și prin 
circulația ideilor, bibliografia germană, europeană, românească si nu nu- 
mai, într-un spatiu, Cozia, al metabolismului trecerilor si vămii, al dezba-
terilor de idei cu sobrietate și aulic și aulalia. Divinația faber-ului din viața  
monahului pe calea spre sfințenie este împlinită molcom în cărțile lui 
Gama-liil și cu asupra de măsura prin teza de doctorat a lui Vartolomeu 
Androni.

Volumul coordonat de părintele prof.dr.Vasile Nechita „Gamaliil Vaida 
un stareț cat o ctitorie”, apărut cu binecuvantarea Înaltpreasfințitului 
Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, celebrează, după cum spune și titlul, 
activitatea, existența unui simbol în viața monahală, arhim. Gamaiil Vaida, 
cum il numește Calinic Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Iașilor. 

Cartea este inițiată de pr. dr. Vasile Vaida, care semnează și prefața. 
Volumul apărut la Editura Vasiliana, 1998, în anul acesta - 2020 - ne 
aduce în atenție personalitatea Părintelui Arhim. Gamaliil Vaida, acum 
la împlinirea a două decenii de la strămutarea sa la cele veșnice, unul 
dintre reprezentanții autentici ai monahismului românesc, care - așa cum 
reiese din mărturiile și scrierile istorice si arheologice - și-a făcut apariția 
pe meleagurile țării noastre concomitent cu formarea poporului romăn 
si cu răspandirea creștinismului în Dacia”. Semnează texte importante 
Vartolomeu Androni,Teofan, Calinic, Emilian Popescu, Stefan Buchiu, 
Vasile Nechita,Iustin Marchis...

Prezintă biografia starețului Gamaliil Vaida în cuvinte învăluitoare și 
persuasive. Și pentru Le bone ton să cităm din victoria studiilor. „În anii 
studenției a avut binecuvantarea lui Dumnezeu să aibă iluștri profesori 
universitari ai Teologiei ortodoxe romane: Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 
Pr. prof dr. Liviu Stan, Arhid. prof dr. Nicolae Balca, pr. prof. dr. Petre Re- 
zus, Pr. prof. Grigore Cristescu, Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Prof. dr. Tudor 
M. Popescu, Diac. Prof. dr. Orest Bucevschi, Pr. prof. dr. Vladimir Prelip-
cean, Pr. prof. Gheorghe Moisescu, Conf, univ. Nicolae Lungu și altii.”

Studiul preotului Dumitru Ciobanu, informat cel mai adesea, aduce în 
discuție și idei referitoare la Petre Pandrea,Andrei Scrima,fenomenele de 
la Mănăstirea Vladimirești,de la Mănăstirea Sihastru, dezvoltate sporadic 
și, din păcate, necontrolate ca structura de adancime...

Cu o meticulozitate discutabilă.Unele fiind evocări frugale, orgolioase, 
nerespectănd canonul smereniei, autorul antologiei amestecând studiile 
serioase cu liricizări indimenticabile...

Să cităm, din profunzimi, totusi, concluziile: „Un segment aparte 
al acestei lupte - mai puțin cunoscut, deoarece a fost aproape ignorat 
de abordarea teologico-academică de la noi, chiar și după 1990 - care 
nu trebuie și nu poate fi trecut cu vederea este cel reprezentat de 
călugării misionari pregătiți de Părintele Gala Galaction. Este vorba 
de Înaltpreasfințitul Antim Nica, Episcop-vicar patriarhal (1950-1973) 
și Arhiepiscop al Dunării de Jos (1973-1994), cât și de Părintele Nil 
Dorobanțu (1920-1977), cunoscut și sub numele de „sfântul desculț”. Din 
această ultimă  grupă  de călugări misionari - în calitate de fiu duhovnicesc 
al Părintelui Nicodim Măndita - a făcut parte și Părintele Gamaliil Vaida, 
mai puțin cunoscut generației de astăzi.”Despre Nicodim Măndita cel care 
a diortorisit formarea starețului Gamaliil cităm din Patericul românesc, ce 
cuprinde viața și cuvintele unor cuvioși părinți ce s-au nevoit în mănăstirile 
romănești, secolele XIV-XX, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al BOR, 
Bucuresti, 1980, p. 690.

Nicodim Măndița s-a structurat prin dezvoltarea abilităților sale de 
a fi liber în dificultățile de a apăra Ortodoxia și unitatea romănească. A  
tipărit cărți, pe care le-a difuzat în Ardeal: pentru îndreptarea celor rătă-
ciți de la credința Bisericii noastre, realizând o unitate religioasă deplină, 
„înlăturând cu pricepere dezbinările confesionale și întărind dreapta 
credința”. A ajuns la numărul de 150 de broșuri cu conținut moral pro-
fund religios pe înțelesul credincioșilor, pe care le împărțea gratuit. 

DOI	STAREȚI:	
GAMALIIL	VAIDA	ȘI	VARTOLOMEU	ANDRONI

Nicodim Măndita a fost „un bun pedagog și un preot misionar rar întălnit 
în monahismul romănesc”.

În evoluția spirituală a părintelui Gamaliil ar trebui să ne referim și la per- 
sonalități precum Ghermano Dineața, dar și marele ierarh al timpului, care 
a fost Episcopul Iosif Gafton al Râmnicului și Argeșului. Aceștia i-au călău- 
zit pașii în formarea sa. Studiul esențial despre starețul Gamaliil l-a între-
prins Arhim. dr. Vartolomeu Androni, succesorul lui Gamaliil la stăreție.

Vartolomeu cartografiază activitatea lui Gamaliil, adnotând realizările 
arhitecturale din timpul său: „Ïn timpul lungii sale stăreții (41 de ani, 
1959-2000), s-au făcut lucrări majore precum: consolidarea zidurilor 
exterioare ale mănăstirii și clădirilor, refacerea instalațiilor sanitare și 
electrice, amenajările spre răul Olt, repararea paraclisului lui Amfilohie, 
suprabetonarea calotei și repararea șarpantei și a acoperișului cu scânduri 
de stejar, restaurarea paraclisului de nord, a bucătăriei brâncovenești și 
a colțului de nord al chiliilor. În anul 1970, lucru foarte important, s-a 
introdus încălzirea cu centrala termică proprie pe baza de combustibil 
fosil. În 1977 s-a înlocuit cu tabla de aramă acoperișul de șindrila la chiliile 
din incinta mănaăstirii. În 1983 s-a elaborat proiectul de amenajare a 
muzeului care a fost dat în folosință în același an. Între anii 1983-1986 
se fac mari lucrări de restaurare a picturii din pridvor, pronaos, naos și 
altar la Biserica mare. Tot prin efortul Părintelui arhimandrit Gamaliil 
Vaida s-a repictat paraclisul de nord. Între 1996-1998, împreună cu 
inginerul Ioan Mihăilă, a reclădit biserica Mănăstirii Cozia Veche.” 
      Opera de cărturar a Părintelui Gamaliil Vaida există prin cărțile scrise, 
interpretează Vartolomeu Andronic. „Părintele arhimandrit Gamaliil 
Vaida a fost și un mare cărturar. A publicat numeroase articole și studii 
în revistele teologice de specialitate. Lucrarea de căpetenie rămâne 
monografia Mănăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel 
Mare (1986). A mai publicat și alte lucrări: Mănăstirea Cozia - teza de 
licență - în două ediții (1977-1983), Oltul, Cozia și Mircea în versurile 
poeților noștri (1994), Invățătura Sfânta, adică  sfintei și dumnezeieștii 
Liturghii. Tălmăcire de pe limba grecească pe limba românească de 
Ieremia Cacavela, dascăl (1998), pliante cu istoricul mănăstirilor Cozia, 
Turnu si Ostrov. În manuscris i-a rămas de la Ghenadie arhimandrit (1747), 
Ihtia sau Ieropolitica (o traducere din rusă, dupa un manuscris din 1712), 
pe care intenționa să o transpună cu alfabet latin.”

Dacă ar fi să discutăm complinirea dintre cei doi stareți, Gamaliil 
și Vartolomeu Androni, de fapt, un dialog în interiorul teologiei și al 
monahismului ar trebui să spunem următoarele: amăndoi au realizat 
arhitectural opere de substanță,s-au zidit la propriu în construcțiile 
și viața monahală apoi, în plan teologic, ar trebui să vedem opera de 
informație a starețului Gamaliil prin monografia despre Mănăstirea 
Cozia. Gamaliil l-a trimis la studii în Germania pe ucenicul său Androni. 
Vartolomeu Androni va scrie o teză de doctorat cu titlul „Învățătura 
despre Întreita Slujire a Mantuitorului Iisus Hristos în Teologia Apuseană 
Contemporană”, carte apreciată de cei mai importanți teologi, din școli 
diferite, actuali: Ioan Caraza, Ioan I. Ica jr., Dumitru Popescu, Constantin 
Voicu. Accepțiunile lui Ioan Ica: „În cap. V, partea principală a lucrării, se 
expune evoluția învățăturii întreitei slujiri, în Apus, în teologia romano-
catolică până în timpul nostru (p. 119-214). După o scurtă prezentare 
a teoriei lui Anselm Cantebury (p. 119), a satisfacției aduse de Hristos 
lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii, și care a rămas dominată în 
teologia catolică până azi, cu unele modificări aduse de Toma d’`1Aquino 
și Bonaventura , este fundamentarea scolastică - tomistă a întreitei slujiri 
a lui Hristos (p. 129-141); și reformularea acestei învățături de către J. M. 
Scheeben (1881), mai ales în ce privește slujirea preotească și învățătura 
despre jertfă (p. 141-156). Apoi, este urmărită întreita slujire a lui Iisus 
Hristos în manualele de teologie dogmatică clasice din sec. XX: J. Pohle, B. 
Bartmann, Ludwig Ott, F. Diekamp, M. Schmaus, J. Auer, O. Semmerloth, 
precum și în actele Conciliului II Vatican, unde învățătura despre în- 
treita slujire a Mântuitorului primește consacrarea ei oficială în triplul  
ei aspect: hristologic, soteriologic și eclesiologic (p. 156-214). Capitolul  
VI prezintă întreita slujire a lui Hristos în teologia protestantă din veacul 
XVI până în secolul nostru (p. 215-236) și anume: în teologia reformato-
rilor Calvin, Osiander, Bucer; în hristologia ortodoxiei protestante, apoi 
în hristologia de tip iluminist-liberală a lui Schleiermacher și A. Ritschl,  
la care existența lui Iisus se dizolvă în conștiința subiectivă și prin aceas-
ta și întreita sa slujire, care însă devine elementul cheie în hristologia  
lui Karl Barth, dar e contestată din nou de hristologia antropologică a  
lui Paul Tillich și W. Pannenberg; în fine întreita slujire a Mântuitorului  
este rearfimată în monumentala Dogmatică Ecumenică a lui Edmund 
Schlink, cu toate fundamentările și aspectele ei esențiale, ceea ce-i 
conferă o mare deschidere pentru dialogul teologic ortodox - catolic - 
luteran actual. „

(Continuare în pag. 16)

CONSTANTIN	
GEANTĂ
POEME

CĂLĂTORII	CELESTE:	
JURNALUL		

LUI		ALEXANDRU

(Poetului		
Alexandru	Ion	-	Crăciun)

SCRISOARE	
CĂTRE	MINE	ÎNSUMI

Aseară privind cerul
am descoperit oaza.

Unde aș putea
să mă regăsesc?
Poate
în surâsul Ei.

Abia am pășit
în  Imperiul Cuvântului.

PARCĂ		ÎN	VIS	

Mi se întâmplă adesea
să uit de mine.

Transpus în cânt
lumina mă poartă
pe un alt tărâm.

Dincolo de ceea ce spun
sunt eu
cel care
alături de mine
călătoresc, călătoresc, 
călătoresc…

DE	MINE	
S-A	LIPIT	CUVÂNTUL

Îmi place drumul
pe care l-am ales.

Înțelept  precum strămoșii
mă regăsesc
în toate:
în raza jucăușă,
în frunza fremătând,
în zvonul mării.

De mine s-a lipit cuvântul
și mă transform arzând,
pentru a mă avânta
în zborul  Păsării Sfinte.

LA	MARGINEA	
PARADISULUI

Poți fi chinuit, rănit,
dar nu poți muri.

Trăiești
prin cânt
și prin cuvânt.

Oh, România
patria cuvântului nemuritor!
Cu tine
începe Paradisul.
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Felix	SIMA

Dramaturgul Iulian Margu este născut la 15 ianuarie 
1958, la Muiereasca și crescut în Râmnicu-Vâlcea, în 

atmosfera trepidantă a orașului care înghițea izul patriarhal 
local aflat în iremediabil declin. Scrie teatru și regizează încă 
din anii ‚80, la Casa Științei și Tehnicii din Ostroveni, cu o 
trupă bogată și sclipitoare de tineri. „Și-a construit cariera 
între două pasiuni, balansând cu simț artistic între teatru 
și film.  Majoritatea scrierilor sale dramatice sunt comedii 
satirice, autorul fiind permanent atent cu rolul teatrului ca 
oglindă a societății, o oglindă care nu doar reflectă, dar te și 
obligă să interacționezi”.  Spectacolul „Dumnezeu se îmbracă 
de la second hend” - jucat la Teatrul Național București, în 
regia lui Ion Caramitru, a adunat cronici și aprecieri critice 
elogioase, stârnind interesul nu numai în rândul cronicarilor 
de gen. Iată câteva opinii ale unor personalități ale culturii: 

„Ideea că procesul comunismului poate cuprinde comedii 
m-a frapat și m-a făcut curioasă, cu atât mai mult cu cât 
presupuneam că e opera unui tânăr, aparținând generației 
pentru care amintirea persecuțiilor din comunism se reduce 
la faptul că erau obligați să își taie pletele sau barba. Pe  
de altă parte, numele lui Caramitru complica ecuația și  

IULIAN	MARGU:		„SOMN	UȘOR,	ÎNGER	PĂZITOR!”
o  făcea  incitantă”  (Ana  Blandiana,  Observator  Cultural).

„Se pare că avem de-a face cu unul dintre cele mai bune 
texte care au apărut în dramaturgia românească în ultimele 
două decenii” (Silvia Kerim, Formula As).

„Într-o apariție explozivă, Florina Cercel căreia îi e 
rezervată scena de final dă carne unei imagini despre care 
se vorbește pe parcurs, a potentatului local poreclit scorpia. 
Ion Caramitru  orchestrează armonios, în calitate de regizor, 
complicata structură a textului. Propune soluții frumoase 
pentru identificarea momentelor istorice și a episoadelor 
biografice”  (Doina Papp, Adevărul).

„Cei doi actori principali, Dorin Andone (Buză) și Lari 
Giorgescu (Lae) - două generații dar și două talente bine 
reliefate, mai comic cel dintâi, mai liric cel de-al doilea, - își 
țin spectatorii cu sufletul la gură. Spectacolul e agreabil, cu 
muzică bună, animat cu scene comice în tristețea aceasta a 
unei istorii, de fapt, tragice” (Nicolae Prelipceanu, Revista 
Teatrul azi).

Publicăm în numărul acesta al revistei noastre de cultură, în 
premieră pentru România, începutul piesei de teatru „Somn 
ușor, Înger păzitor”, piesă ce urmează să apară într-o carte în 
toamna aceasta, cartea sa de debut, la care am onoarea să 
fiu redactor, ediție bilingvă, în traducerea engleză-americană 

a lui Nicolae Burghelea, un alt vâlcean, plecat peste Ocean, 
la New York, la unul dintre posturile tv de acolo. Prefața cărții 
este semnată de Cătălin Ștefănescu - ziarist tv „garantat 100 
%”, originar din Govora-Băi unde și Iulian Margu a lucrat, 
cândva, ca metodist la Casa de cultură a orașului, împreună 
cu Cristian Buricea-Mlinarcic, Petre Tănăsoaica… 

Sub titlul acesta blând se derulează o dramă în care Moar- 
tea este victorioasă. Victoria tragicului asupra comicului. Viața 
este învinsă... Sub masca eternei Comedii, se furișază Drama. 
    

CUVÂNT	ÎNAINTE

În a doua jumătate a anilor ’80, Iulian Mar-
gu era un dramaturg redutabil. Începuse în 

forță, cu câteva texte foarte diferite de felul în 
care se scria pe la noi în vremea aceea. Margu era 
tăios, clar, avea o scriitură proaspătă, îndărătul 
căreia se citea un sarcasm evident la adresa 
felului profund ideologizat în care se trăia în 
România acelor ani. Spre deosebire de alți autori, 
nu strecura șopârle în texte care se conformau, 
mai mult sau mai puțin, liniei ideologice impuse 
de Partidul Comunist. 

Piesele de teatru pe care le scria erau un soi 
 de satiră amară la adresa osificării unui anu-
mit fel, impus cu forța, de a vedea lumea. Iar 
unele dintre personajele sale - cu excepția celor 
care întruchipau epoca pe care o traversam 
cu toții - erau visători, romantici nevindecabili, 
idealiști condamnați să se izbească dur, dar 
complet asumat, de zidul construit în jurul lor.                

Din cauza felului tranșant în care era pusă 
problema, piesele de teatru ale lui Iulian Margu 
nu au reușit să vadă lumina scenelor din marile 
teatre profesioniste ale vremii. Ele au fost jucate, 
cu dificultăți și pentru scurtă vreme, de trupe de 
amatori – am avut privilegiul să fiu parte a uneia 
dintre ele –  și s-au topit, cumva, în ceața timpului, 
pe măsură ce anii de după 1989 au adus în atenție 
alte teme.  Iulian Margu și-a urmat o pasiune la 
fel de veche ca aceea pentru teatru - filmul docu- 
mentar. La un moment dat, a fost unul dintre cei care 
au înființat o valoroasă televiziune locală, la Râmni- 
cu-Vâlcea, locul de unde au plecat spre festivaluri, 
cu succese remarcabile, câteva reportaje și filme 
documentare distinse cu premii. Întoarcerea la 
teatru a lui Iulian Margu nu e deloc întâmplătoare. 
E urmarea unei tăceri lungi, în timpul căreia s-au 
schimbat multe în lumea noastră. 

Cu siguranță, însă, ceva nu s-a schimbat; verva 
și dorința de a spune povești, pofta de dialog a unui 
dramaturg căruia, din cauza directeței și a ironiei, 
cândva, i s-a împiedicat dreptul la exprimare. 

Acum, unul dintre noile sale texte se joacă 
pe scena Teatrului Național din București. Poate 
părea o victorie târzie, o reparație, un final fericit 
al unei povești. Dar poate fi și începutul uneia cu 
totul noi. Baftă, Iulian! 

Cătălin	ȘTEFĂNESCU

PERSONAJELE:
NIK – Un bărbat de 60 de ani. 
MOARTEA – O femeie tânără, exotică, atrăgătoare MAMA – O 
femeie frumoasă, în vârstă de 23 de ani
COPILUL – Un băiat/o fată de șapte ani
UN BăRBAT –  Un tip prezentabil, de 23 de ani
CLIENTUL – Un bărbat de vârstă mijlocie
SOțUL – Un bărbat în vârstă de 23 de ani, gen „rocker”
BUNICA – O femeie de „modă veche” în vârstă de 50 de ani
BUNICUL – Un bărbat în vârstă de 60 de ani, tip patriarhal
GARDIANUL – Un bărbat de vârstă mijlocie
O FEMEIE – în vârstă de 60 de ani
ȘEFUL – Un bărbat ușor supraponderal
PSIHOLOGUL – Un bărbat în vârstă de 60 de ani, cu aspect 
profesional
TÂNăRA – Emotivă, fragilă
Decorul: O locuință urbană. Timpul prezent.

ACTUL	1.	SCENA1

O cameră modestă. Câteva rafturi pline de cărți și un birou. 
Pe birou, un computer, o sticlă de vodcă pe jumătate goală, o 
scrumieră plină de chiștoace, un pahar cu vodcăși un pachet 
de țigări. Pe jos, mai multe sticle de vodcă goale. La birou, NIK, 
un bărbat la 60 de ani, scrie ceva la computer. Este îmbrăcat 
neglijent, într-un maiou murdar și o pereche de pantaloni 
șifonați. Poartă o pereche de papuci uzați. La un moment dat, se 
aude soneria de la intrare. 

Din cauza concentrării, se pare că NIK nu aude. Soneria 
insistă. NIK bea o gură de vodcă din pahar și își aprinde o țigară. 
Soneria insistă. În final, bombănind vizibil deranjat, NIK se duce 
să deschidă.

NIK: Cine mama dracu’ e la ora asta? (NIK deschide ușa. În cadrul 
ușii apare o tânără superbă îmbrăcată toată în negru.)
MOARTEA: Moartea.
NIK: Ce m-ai speriat! Am crezut că e fiscul.
MOARTEA: E veche.
NIK: Veche-veche, dar atât de actuală.
MOARTEA: Deranjez?
NIK (Plăcut surprins de tânăra vizitatoare.): Se poate?! Intră, te rog.
MOARTEA: N-aș mai intra.

SOMN	UȘOR,	ÎNGER	PĂZITOR!
-	Piesă	în	două	acte	-

Iulian	MARGU
(Fragment)

NIK: Nu?! Atunci la ce-ai venit?!
MOARTEA: Tu la ce crezi că am venit? 
NIK: Să ți-o trag, la ce puteai să vii?
MOARTEA: Cred că mă confunzi.
NIK: Nu te-am chemat eu?
MOARTEA: Nu.
NIK: Nu?!
MOARTEA: Sigur nu.
NIK: Nu ești de la „Hot Angels”?
MOARTEA: De unde?!
NIK: De la salonul erotic?
MOARTEA: Îmi pare rău...
NIK: Atunci cine p..a mea ești?
MOARTEA (Întinde mâna spre NIK.): Moartea.
NIK (Dă să închidă ușa.): Greșeală.
MOARTEA: Nu-i frumos.
NIK: Iartă-mă. (NIK dă mâna cu MOARTEA.) Nik.
MOARTEA: Mi-a părut bine.
NIK: Rahat. Nu pot să cred. 
MOARTEA: Ce nu poți să crezi?
NIK: Nu se poate așa ceva... Ironia sorții... Chiar nu se poate...
MOARTEA: Ce nu se poate?
NIK: Nu se poate să am ghinionul ăsta.
MOARTEA: Adică?
NIK: Nu puteai să-ți găsești un moment mai nepotrivit pentru 
vizită  decât momentul ăsta.
MOARTEA: Așa ziceți toți.
NIK: Jur. Chiar nu puteai... Am început să scriu la o piesă nouă...
MOARTEA: Teatru?
NIK: Ce altceva? Cu asta mă ocup.
MOARTEA: Interesant.
NIK: De data asta simt că e ceva mai deosebit... simt că va fi cea 
mai bună piesă a mea.
MOARTEA: Serios?
NIK: Jur.
MOARTEA: M-ai dat gata. Pot să intru?
NIK: Nu vreau să fiu nepoliticos, dar...
MOARTEA (Forțează intrarea.): Mulțumesc.
NIK: Asta-i violare de domiciliu.
MOARTEA: Deci ăsta e... laboratorul tău de creație...
NIK: Laborator... exact... e plin de eprubete.
MOARTEA: Ador să pătrund în intimitatea artiștilor...
NIK: Între noi fie vorba, stai cam prost cu manierele... 
MOARTEA: Așa e, am un obicei destul de prost. De regulă vin 
neanunțată.
NIK: Auzi... am înțeles bine sau...?
MOARTEA: Ce anume?
NIK: Îți place teatrul?

(Continuare în pag. 13)
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INVENTICA

I
nstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, alături 
de MGM STAR CONSTRUCT SRL și Universitatea Politehnica din București, a demarat 

activitățile proiectului “Tehnologii inovative pentru depuneri fizice în vid bazate pe straturi 
subțiri, multifuncționale, nanostructurate destinate pieselor de mari dimensiuni – LargCoat” 
din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul a fost încadrat în POC/163/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru 
inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute 
de CD și universități, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice 
care prezintă potențial de creștere, cod MySMIS 122543, având o valoare totală de 

22.093.854,14 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea investiției private 
în CDI prin introducerea de tehnologii și servicii în activitatea proprie a beneficiarului, MGM 
STAR CONSTRUCT SRL, prin realizarea unor tehnologii inovative pentru depuneri fizice în 
vid bazate pe straturi subțiri, multifuncționale, nanostructurate, destinate pieselor de mari 
dimensiuni și dezvoltarea serviciilor oferite pe baza acestora.

Eforturile ICPE-CA de a susține competitivitatea întreprinderilor contribuie la construirea 
unui mediu de afaceri prosper și competitiv la nivel național și european.

BIROUL	DE	PRESĂ	INCDIE	ICPE-CA

În 2016, la inițiativa și cu binecuvântarea Pӑrintelui 
Protopop Dr. Ion Durӑ, în cadrul Parohiei Ortodoxe 

„Sfântul Grigorie Teologul″ din Schiedam/Rotterdam, cea 
mai veche parohie româneascӑ din țӑrile de Jos, a fost 
înființatӑ Asociația Femeilor Ortodoxe Române „Doamna 
Maria Brâncoveanuˮ. 

Inspiratӑ de personalitatea emblematicӑ a doamnei 
Maria Brâncoveanu, ilustratӑ exemplar prin devotamentul 
sӑu ca soție și mamӑ creștin-ortodoxӑ, Asociația are ca 
scop cinstirea memoriei doamnei Maria Brâncoveanu 
și promovarea modelului de viațӑ creștină și a valorilor 
culturale și spirituale românești cărora li s-a dedicat soția 
domnitorului și a sfântului martir Constantin Brâncoveanu.

Președintele onorific al Aociației este Pӑrintele Protopop 
Dr. Ioan Durӑ, decorat în 2018 de Președintele României cu 
Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. 
În acest an, Pӑrintele Ioan împlinește 40 de ani de când a 
fost hirononit preot pentru parohia „Sf. Grigorie Teologul” 
din țӑrile de Jos, pe care a înființat-o, a ctitorit-o și unde 
slujește neîncetat de 39 de ani. Pӑrintele Ioan este cetӑțean 
de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea și vicepreședinte 
al Institutului Român din Freiburg, Germania. 

Asociația numӑrӑ în prezent aproximativ 40 de membre, 
enoriașe ale parohiei „Sfântul Grigorie Teologul″. Șapte 
dintre acestea fac parte și din actualul consiliu de conducere 
al Asociației, responsabil, sub îndrumarea Pӑrintelui Ioan 
și a doamnei Preotese Christina, de buna desfӑșurare a 
activitӑții asociației. 

În portofoliul Asociației sunt incluse proiecte inedite 
și unice pentru România și țӑrile de Jos, precum Laleaua 
„Doamna Maria Brancoveanu”, instituirea și sӑrbӑtorirea 
zilei Bunicilor, organizarea de conferințe dedicate unor 
personalitӑți feminine românești, alte evenimente menite sӑ 

contribuie la pӑstrarea identitӑții naționale în comunitatea 
românӑ din spațiul olandez.  

Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu″ este prima și 
unica lalea olandezӑ care poartӑ nume românesc. A intrat 
în cel de-al patrulea an de cultivare. 

Cu binecuvântarea Pӑrintelui Ioan, în acest an a fost 
organizat, în cadrul celei de-a doua ediții a zilelor Culturale 2020 
ale parohiei, Festivalul Lalelei „Doamna Maria Brân-coveanu” 
care include expoziția digitalӑ „Laleaua Doamna Maria 
Brâncoveanu a cucerit România” și filmul  „Laleaua Doam- 
na Maria Brâncoveanu la ceas aniversar”.

ziua Bunicilor a fost instituitӑ la inițiativa doamnei 
Preotese Christina și cu binecuvântarea Pӑrintelui Ioan.  A 
fost rânduitӑ sӑ fie sӑrbӑtoritӑ anual la 9 septembrie, ziua în 
care Biserica Ortodoxӑ îi cinstește pe Sfinții Ioachim și Ana, 
bunicii dupӑ trup ai domnului nostru Iisus Hristos. 

Au fost organizate trei ediții ale zilei Bunicilor. Debutul 
a avut loc în 2017, în prezența bunicelor și a bunicilor din 
parohia „Sf. Grigorie Teologul”, și a constat dintr-un pro- 
gram de muzicӑ, poezii și prezentӑri ale unor amintiri des- 
pre bunici. La cea de-a doua ediție, a fost vernisatӑ o ex- 
poziție de fotografii reprezentandu-i pe bunicii și bunicile 
unor enoriași ai parohiei, în diferite momente din viațӑ.

Cea de-a treia ediție a fost dedicatӑ lansarii primului 
volum al cӑrții „Amintiri despre bunici”. 

Conferințele, organizate cu binecuvântarea Pӑrintelui 

ASOCIAȚIA	FEMEILOR	ORTODOXE	ROMÂNE	„DOAMNA	MARIA	
BRÂNCOVEANU	A	PAROHIEI	ORTODOXE	„SFÂNTUL	GRIGORIE	
TEOLOGUL“	DIN	SCHIEDAM/ROTTERDAM,	ȚARILE	DE	JOS

Ioan, aduc în atenție portrete ale unor personalitӑți 
feminine de excepție din diferite domenii de activitate 
(cultural, științific, spiritual, social, cercetare, etc.) care au 
marcat, de-a lungul timpului, istoria României, precum și 
moștenirea transmisӑ de acestea generațiilor care le-au 
urmat despre puterea credinței, curaj, dragoste de țarӑ  
și neam. Au fost organizate, pânӑ în prezent, opt confe- 
rințe. 

Foaia „Doamna Maria Brâncoveanu” prezintӑ, trimestrial, 
o sintezӑ a celor mai importante manifestări și inițiative 
ale asociației. Este distribuitӑ doamnelor membre ale 
asociației, precum și instituțiilor române cu care Asociația 
colaboreazӑ.

Medalia „Doamna Maria Brâncoveanu” și calitatea de 
„membru de onoare” ale Asociației ”Doamna Maria Brân-
coveanu” sunt acordate personalitӑților române sau strӑine 
ca semn de apreciere pentru contribuția la viața parohiei și 
activitatea asociației. 

Vӑ invitӑm sӑ cunoașteți mai îndeaproape asociația 
noastrӑ, sӑ vӑ bucurați de splendoarea lalelei „Doamna 
Maria Brâncoveanu″, sӑ vӑ amintiți de bunici, pӑșind în 
universul plin de farmec creat de cei care ne sunt sau ne-
au fost bunici, sӑ întâlniți remarcabile personalitӑți feminine 
care s-au impus de-a lungul istoriei țӑrii noastre, sӑ 
cunoașteți modul în care asociația marcheazӑ sӑrbӑtori de 
adevӑratӑ simțire româneascӑ, precum ziua Naționalӑ, ziua 
Universalӑ a Iei, și cinstește personalitatea Doamnei Maria 
Brâncoveanu și a martirilor brâncoveni, tradițiile culturale și 
spirituale românești. (www.mariabrancoveanu.com)

10 iulie/2020
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În fiecare an, la 12 iulie, Biserica Ortodoxă Română 
sărbătorește icoana făcătoare de minuni, numită 

„Prodromița”, fiind cunoscută și sub numele de „Icoana 
nefăcută de mână omenească”. Ea se păstrează în biserica 
mare a Schitului românesc „Prodromul” din Sfântul Munte 
Athos – Grecia.

În anul 1983, când îndeplineam funcția de mare 
eclesiarh la Catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea, am 
petrecut o perioadă la Schitul românesc „Prodromul”, 
unde am cercetat scrierile călugărilor, păstrate în Biblioteca 
acestui sfânt așezământ românesc. Printre mulțimea 
manuscriselor, am descoperit un frumos Cuvânt de laudă 
la Icoana Prodromița, care înseamnă Înainte-mergătoare, 
„cea cu dumnezeiască minune săvârșită”, cum  precizează 
scriitorul manuscrisului.

Dintr-o însemnare, am descoperit că această Cuvântare 
datează din anul 1904 și a fost „compusă și scrisă de smeritul 
între monahi Sava din Chinoviul Prodromul românesc”, fiind 
donată obștii călugărești a Schitului, în anul 1907.   

Potrivit documentelor păstrate în Arhiva Schitului 
Prodromul, monahul Sava era originar din orașul Ploiești. 
În primii ani ai secolului al XX-lea, se găsea la Sfântul 
Munte Athos din Grecia, desfășurând o bogată activitate 
cultural-spirituală în Schitul românesc; aici copiază câteva 
manuscrise după altele mai vechi, dar, în același timp, 
compune și numeroase cuvântări bisericești, afirmându-se, 
în oratoria sacră printre monahii români athoniți.

Primul manuscris, copiat de monahul Sava, este 
intitulat Carte către mântuire, de mână ducătoare, fiind 
redactat în anul 1900; despre el, copistul spune că: „S-a 
prescris și cules de prin alte cărți, de smeritul, nevrednicul 
și păcătosul între monahi Sava Ploeșteanul în Sfântul Schit 
românesc Prodromul”, iar în altă parte, citim că, „s-au 
prescris de smeritul între monahi Sava monahul, român 
Ploeștean, spre a mea pomenire, și mângâiere fraților”.

Din anul 1902, se păstrează două manuscrise copiate 
de monahul Sava; unul cuprinde Cuvânt la Sfântul Mucenic 
Gheorghe alcătuit de Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind donat 
în același an, potrivit însemnării păstrate pe una dintre 
filele sale, care precizează că: „Se gratifică din partea 
Chinoviului român Prodromul Prea Cuvioșiei Sale Părintelui 
Gherasim ieromonahul pentru Chilia sa cu hramul Sfântul 
Marele Mucenic Gheorghe din Capsala, Sfântul Munte 
Athos. Superior Antipa ieromonahul, 1902, martie 15”; al 
doilea manuscris, intitulat Cuvântări de laudă, unele fiind 
probabil originale, după cum mărturisește caligraful: „S-au 
adunat acum din Dumnezeiasca Scriptură de smeritul între 
monahi și nevrednic Sava Ploeșteanul din Chonoviul român 
Prodromul”; de asemenea, ele sunt adresate „fraților și 
părinților cei duhovnicești, și toți împreună nevoitori”, 
să primească „și această puțină osteneală”, ca și ei să 
dobândească „de la Domnul multă milă”.

 Înzestrat cu talent oratoric, monahul Sava Ploeșteanul 
alcătuiește și acest „cuvânt” pe care îl intitulează: Cuvânt 
de laudă la cinstita Icoană cea cu dumnezeiască minune 
săvârșită a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de 
Dumnezeu și pururi Fecioarei Mariei, numită „Prodromița”. 
La finalul cuvântării, autorul notează că este „compusă și 
scrisă de smeritul între monahi Sava”.

Pentru frumusețea „cuvântului” și minunea mai presus 
de fire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea 
Fecioarei Maria, redăm textul integral:

„Plină de bucurie și de duhovnicească veselie, plină de 
toată lauda este prăznuirea pe care o săvârșim astăzi, frați 
creștini. Este pomenirea minunii care s-a făcut cu această 
prea slăvită Icoană a Maicii lui Dumnezeu, a cărei istorie 
începe astfel:

ICOANA		„PRODROMIȚA”	
–	Cuvânt	de	laudă	–	

(I)

Știm că între milostivirile mari și fără de număr, care 
neîncetat se revarsă de la Părintele îndurărilor asupra prea 
iubitei Sale fiice, sfânta și drept măritoarea Biserică, este și 
bogatul dar al preaslăvirii sfintelor icoane pe pământ. Că, 
prin minunata Sa putere dumnezeiască, se săvârșesc minuni 
prin ele.

Dumnezeu preaslăvește, prin sfintele icoane, pe cei ce 
Îl preamăresc prin credință vie și prin viață plăcută Lui. Prin 
acest mare dar, cu primirea dreptei și adevăratei credințe, 
s-a luminat și strălucește țara noastră, iar bisericile din 
România au ajuns pomi de viață, cu adânci rădăcini ale 
credinței drept-măritoare. În toate părțile țării au adus 
roade de drepte și îmbelșugate slăviri, încât au împodobit 
toată fața pământului românesc cu mlădițele sale roditoare 
de minuni, prin sfintele icoane.

Nu numai în zilele drept măritorilor noștri strămoși, 
care ardeau cu duhul pentru adevărata credință, a înmulțit 
Domnul minunile Sale, prin arătarea și descoperirea 
sfintelor icoane, ci și în timpurile noastre, mai sărace în 
credință, a revărsat asupra poporului un râu îmbelșugat de 
aceeași nepomenită milostivire a Sa, ca să adape inimile 
cele cuprinse de uscăciunea puținei credințe, pentru a răsări 
din ele fapte bune creștinești. Astfel, cu voia Domnului a 
răsărit această Icoană, nefăcută de mână omenească, care 
izvorăște tuturor celor ce o cinstesc pe ea viață și bucurie.

În anul 1863, părinții ieroschimonahi Nifon și Nectarie, 
fondatorii Schitului românesc Prodromul din Muntele Athos 
(Grecia), venind în țara Românească pentru trebuințele 
acestui Schit, aveau la inimă dorința și evlavia pentru o 
sfântă icoană mai însemnată și de minuni făcătoare a Maicii 
lui Dumnezeu, care să fie spre mângâierea  celor ce se află 
în acest sfânt locaș, după cum au aproape toate mănăstirile 
Sfântului Munte.

Deci, aflându-se părinții Nifon și Nectarie în orașul Iași, 
capitala de atunci a Moldovei, au început a căuta acolo un 
zugrav mai iscusit și cu viață plăcută lui Dumnezeu, care să 
le picteze o icoană a Maicii lui Dumnezeu. Și, din purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, au găsit un pictor bătrân, cu numele 
Iordache Nicolau, care s-a învoit să le facă sfânta icoană, 
după modelul pe care i l-au dat părinții. Ei i-au impus însă 
și datoria să lucreze cu post, adică începând de dimineața 
până când i se va face foame, neluând nimic în gură; iar 
după ce va mânca să nu mai lucreze la sfânta icoană, și așa 
să urmeze lucrul până la săvârșirea ei.

Numitul zugrav a primit învoiala aceasta cu toată bucuria 
și evlavia, zicând doară că nu mai poate lucra acum ca mai 
înainte, că a îmbătrânit și îi tremură mâinile; iar părinții 
Nifon și Nectarie l-au încurajat, zicându-i să se străduiască 
și să aibă credință, că îl va ajuta Maica lui Dumnezeu. Și așa, 
bunul bătrân zugrav a început lucrul cu multă evlavie, și 
lucra bine și cu bună sporire fondul icoanei și veșmintele 
Maicii Domnului și a Fiului ei Iisus Hristos, iar fețele le-a 
lăsat la urmă, după rânduială.

Deci, după a terminat de pictat veșmintele, după știința 
meșteșugului său, a început a lucra la chipul Maicii Domnului 
și al Domnului nostru Iisus Hristos. Dând mâna întâi și a 
doua, a mai rămas puțin ca să le desăvârșească. A doua zi, 
de dimineață, pictorul s-a sculat și a început a lucra iarăși 
la fețe, ostenindu-se cu mare stăruință aproape întreaga zi, 
cu nădejdea că va reuși să corecteze și să le termine. Însă 
lucrul ieșea cu totul dimpotrivă: nu numai că nu a reușit să 
le îndrepte, ci le-a stricat cu totul, încât chipurile au rămas 
strâmbe, urâte și nepotrivite.

Văzând acestea, binecuvântatul bătrân zugrav s-a 
întristat și s-a mâhnit foarte tare, nepricepând ce va fi cu 
acest lucru al său. Atunci a încetat a mai lucra, zicând: păcat 
de osteneala și postul ce am suferit atâtea zile, lucrând în 
zadar la această Icoană; Dumnezeu să mă ierte, nu știu ce 
să mai zic: că, de astă noapte, cu toată știința și priceperea 

mea  mă chinuiesc și nu pot să le corectez; dimpotrivă, 
acum chiar cu totul le-am stricat, ca și cum mi-aș fi uitat 
meșteșugul.

Din întâmplare, în ziua aceea au venit la dânsul părinții 
Nifon și Nectarie, ca să vadă cum merge zugrăvirea sfintei 
Icoane, și când au văzut-o și ei în starea aceea, s-au mâhnit 
foarte tare și s-au socotit nevrednici să facă acest dar 
Schitului lor, zicând: Nu voiește Maica Domnului să ne 
împlinească dorința și evlavia noastră. Dar ei au lăsat lucrul 
la buna voință a Maicii lui Dumnezeu și, mângâind cât au 
putut pe tristul zugrav, i-au zis să încerce să o termine cât îi 
va fi putința, fiindcă ei tot o vor lua indiferent cum va fi, și 
plata ostenelilor lui o vor achita deplin, după cum le-a fost 
învoiala.

În aceea vreme, s-a întâmplat de era împreună cu părinții 
și părintele ieromonah grec Grigorie Esfigmenitul, în sinodia 
părintelui arhiereu Nil Pentapoleas, care, văzând Icoana 
într-acest fel, a zis părinților Nifon și Nectarie: Păcat de 
cheltuielile ce faceți sfințiile voastre, și vă rog să nu duceți o 
astfel de Icoană în Sfântul Munte, că acolo sunt mulți pictori 
foarte buni, care pot cu adevărat să facă o icoană cum se 
cuvine, după dorința sfințiilor voastre. Părinții i-au răspuns 
că probabil o vor dărui la o biserică mai săracă din țară.

După aceasta, părinții au plecat, mergând la metocul 
lor, iar bătrânul zugrav a acoperit Icoana cu o pânză curată 
și, încuind cu cheia ușa camerei unde picta, a rămas foarte 
mâhnit, nemâncând nimic ziua aceea, ci numai se ruga și se 
închina, până s-a obosit, apoi s-a culcat să se odihnească. 
A doua zi, sculându-se mai de dimineață, și luând cheia a 
deschis ușa camerei unde lucra și a început a pregăti cele 
necesare pentru zugrăvit, având multă dorință și evlavie ca 
să se apuce de lucru; și, făcând câteva metanii, se închina și 
se ruga Maicii lui Dumnezeu ca să-i lumineze mintea și să-l 
ajute.

Și mergând la Icoană ca să înceapă lucrul, a ridicat 
pânza de pe fața Icoanei, și atunci, o, minune a Maicii lui 
Dumnezeu!, a văzut cu adevărat că sfintele fețe sunt cu 
dumnezeiască minune îndreptate, încuviințate și desăvârșite 
de la sine, fiind pline de dumnezeiesc har și dar.

Această preaslăvită minune văzându-o bătrânul zugrav, 
împreună cu ucenicii săi, se minunau și preamăreau pe 
Maica lui Dumnezeu, că ea singură cu minune dumnezeiască 
și-a preamărit sfânta sa față și a Fiului său, pe care minune, 
pentru mai bună adeverire, cu înscris și punerea peceții și 
a semnăturii lui, a dat părinților Nifon și Nectarie, mărturie 
care s-a pus să se păstreze în arhiva acestui Schit.

Cuprinsul acestei mărturii este acesta: „Eu, Iordache 
Nicolau, zugrav din orașul Iași, am zugrăvit această sfântă 
Icoană a Maicii lui Dumnezeu, cu însăși mâna mea, la care 
a urmat o minune preamărită, în chipul următor: După ce 
am terminat veșmintele, după meșteșugul zugrăvelii mele, 
m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a Domnului 
nostru Iisus Hristos; după ce am dat mâna întâia și a doua, de 
noapte apucându-mă ca să o zugrăvesc desăvârșit, privind 
eu la chipuri cu totul au ieșit dimpotrivă, pentru care forte 
mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul; și 
așa fiind, seara m-am culcat întristat, ne-mâncând nimic în 
ziua aceea, socotind ca, a doua zi, sculându-mă să mă apuc 
mai cu dinadinsul.

După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi a făcut 
trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi 
lumineze mintea, să pot isprăvi sânta ei Icoană. Și, când 
m-am dus să mă apuc de lucru, o! preaslăvite minuni 
ale Maicii lui Dumnezeu! S-au arătat chipurile refăcute 
desăvârșit, precum se vede, iar eu, văzând această minune, 
n-am mai adaos a pune pensula, fără numai am dat lustrul 
cuviincios; deci, cu sfială am făcut aceasta ca să dau lustrul 
la o asemenea minune. Aceasta este povestea acestei sfinte 
Icoane”. (Va urma)



Mihai	MUSTĂȚEA

(Articol preluat de pe Faceboock și publicat de rev. 
„Argeșul” în 05 noiembrie 2019)

A
stăzi se împlinesc nouă ani de când nu mai este 
printre noi. S-a născut la 20 iulie 1943 în Copăceni, 

județul Bălți, unde părinții lui, Constantin și Floarea, fuseseră 
trimiși ca tineri învățători, spun istoriile și dicționarele 
literare; se pare, însă, că adevărul e altul, în ceea ce o 
privește pe mamă, adică n-ar fi aceasta adevărata mamă. 
Își părăsiseră toată agoniseala, când Armata Roșie reocupa 
Basarabia în înaintarea ei spre Berlin; e drept că din cauza 
aceluiași apostolat, pierduseră, deja, o altă gospodărie la 
Sălaj, în urma Arbitrajului Diktatului de la Viena. Omul nu 
va scăpa de anatema de proscris politic decât după 1960. 
Despre mama sa nu se știu multe, dar va avea o mamă 
vitregă bună, care se va ocupa, la Bârca, de copilăria lui.

Face școala elementară în comuna Bârca, județul Dolj, 
de unde era originară ramura dinspre tată, învățător și fiu al 
unui neam de țărani și învățători din această comună. Mama 
se trăgea dintr-o familie de olteni din Ionești – Vâlcea. Și-a 
început studiile medii la Liceul „Frații Buzești” din Craiova, 
în 1956, a trecut la „Nicolae Bălcescu”/Sf. Sava (1957-1958) 
și le-a terminat la Școala Medie nr. 10 din București, în 
1960 (numită, în epocă, „zoia Kosmodemianskaia”). Este 
și anul debutului și anul în care începe să se vânture în 
mediile literare bucureștene, deocamdată înalt și deșirat, 
prost îmbrăcat, cu piese vestimentare din vinilin (tatăl era 
la „răcoare”), însoțit pretutindeni de soția sa, poetă, cu 
numele Constanța Buzea, mai mare decât el cu doi ani, cu 
care se căsătorise, minor fiind, cu dispensă.

S-a arătat de la început talentat și sociabil – era ceea ce se 
numea un „băiat de comitet” – și așa va rămâne un timp, înain- 
te de a deveni el „șef de comitet”. În jurul lui 1970, numele îi 
este cunoscut de cititorii de poezie din toată țara; în jurul lui 
1980 este românul despre care se vorbește în țară cel mai 
mult, după, împreună cu, pentru, contra și alături de cuplul 
Ceaușescu, iar după 1990 este cel mai anatemizat după, 
împreună și alături de Eugen Barbu și Corneliu Vadim Tudor.

Un individ ca Adrian Păunescu, contemporan cu Balzac, 
n-ar fi surprins pe nimeni, cu o biografie ce o repetă pe 
cea a marilor ambițioși din Comedia Umană. Un Rastignac 
plecat de la Bârca, în teniși și cu basc pe frunte, abia scăpat 
de păscutul vitelor pe izlaz, își propune să ajungă „cineva” 
în literatura română, întrucâtva îndreptățit prin talent, prin 
setea de notorietate și reputație, dobândite aproape fără 
scrupule. Între 1963-1968, este student al Facultății de 
Limba și Literatura Română din București. În 1965, îi apare 
prima carte Ultrasentimente, în care vigoarea poeziei rezidă 
din acea senzație a vieții văzută întâia oară; la propunerea 
sa (gest curajos în acel timp), cenaclul literar al facultății 
primește numele „Junimea”. Este redactor la „Amfiteatru”, 
de la apariția primului număr și până în 1968, apoi la 
„Gazeta literară”; participă, într-un commando, la alungarea 
redactorilor „Luceafărului” de sub conducerea lui Eugen 
Barbu, după modelul alungării, în 1949, din facultate, a lui 
George Călinescu și devine redactor-șef adjunct între anii 
1969-1972. Între anii 1970-1971, se află în Statele Unite, cu 
o bursă dintre acelea acordate și altor tineri de viitor. La 1 
februarie 1973, devine redactor-șef la revista „Flacăra”, din 
care face o publicație teatral-justițiară și dinamică, în acord 
cu temperamentul său.

Înființează, în același an, „Cenaclul Flacăra”, care este 
mai mult decât un cenaclu: e un fenomen cultural și 
politic. Succesul va fi deplin și enorm: la început gratuit, 
apoi cu bilete de intrare nu foarte ieftine, când se va 
constata că revoluționismul de acest soi este rentabil. Un 

UN	DECENIU	DE	LA	TRECEREA	ÎN	NEFIINȚĂ	
A	LUI	ADRIAN	PĂUNESCU

(Pete	pe	o	biografie,	nicidecum	pe	o	operă!)

Bob Dylan valah. Cu ajutorul muzicii, propagă poezia bună 
(scrisă de Eminescu, Macedonski, Goga, Blaga, Bacovia, 
contemporanii Nichita Stănescu, Marin Sorescu, dar și de 
el și de alții). Promovează, însă, și cultul lui Ceaușescu, pe 
care îl preaslăvește ca pe un erou al redeșteptării naționale. 
Va scrie premonitoriu, în una din poeziile sale: „Soarta mă 
obligă eu să vă descriu/ nașterea și viața, lupta și cadavrul”.

S-a îngrășat deja, pare un enorm calup de carne și țesu-
turi adipoase, cu o șuviță rebelă pe frunte, o voce puternică 
și solemnă, de veritabil atlet pulmonar. Făcea parte din cate- 
goria oamenilor despre care nu se poate spune că intră în 
odaie, ei umplu odaia și epoca prin prezența lor. Conducătorul 
știa sau simțea ce vor acești spectatori parteneri și le dădea 
impresia că le oferă exact ce vor. Mai întâi, o identificare for- 
mală, măgulitoare expusă în versuri: „Te salut, tineret în 
adidași!/ Te salut, generație în blugi!”. Revista „Flacăra” devi- 
ne locul unde se tipăresc osanale lui Ceaușescu, dar și cele 
mai critice reportaje ale timpului, articole și interviuri de 
susținere a unor profesioniști din diverse domenii. Revista 
capătă o popularitate extraordinară, însă unele texte primite 
nu numai că nu au fost publicate, dar, spun gurile rele, au fost 
predate organelor Securității. Sunt anii în care i se permite 
și-și permite orice; într-o civilizație de căruțe, trabanturi 
și alte vehicule submediocru motorizate, el dispune de 
mai multe mașini, conduce un Mercedes, în care abia mai 
încape de propria-i personalitate și respectabilitate.

Divorțează, are amante, e cronicar sportiv, animator de 
fotbal, ovaționat la Craiova și în Giulești; autor de versuri 
ale imnurilor celor două cluburi, știe exact unde să se 
angajeze și să-și întrețină personalitatea. Este autor de 
fapte senzaționale bune, dar și de porcării, așa de multe, că 
de la un moment dat nici nu trebuia să le mai producă el, 
pentru că erau inventate și-i erau atribuite!

Și vine inevitabilul! Este marginalizat de concurentul 
întru glorie și politică, pentru că vestitele poezii Nedreapta 
gramatică și Analfabeților, publicate în revista „Familia”, sunt 
considerate atacuri transparente la familia conducătoare 
și la brutele activiste. Revista este retrasă de pe piață. 
După 1989, încearcă să se reinventeze, dar „timpul nu mai 
avea răbdare” pentru acest copil al veacului, iar criticii de 
circumstanță, ei înșiși eroi postumi ai unui regim detestat – 
având în vedere și numai „Cântarea cârmaciului” – îi neagă 
orice valoare, uitând sau făcându-se a uita și poeziile sau 
versurile de circumstanță ale altor poeți din generația sa, 
cântăcioși ai aceluiași „cârmaci”.

La 5 (cinci) ani de la dispariția sa, George Stanca scria 
într-o tabletă: „…nu putea trece neobservat. Deranja. 
Incomoda. Avea energii debordante, supraomenești. Poate 

din această cauză a plecat prea devreme. A ars intens […]. 
nervos, isteric, uneori, greu de suportat. În particular și 
în public. Dar când era în vervă, te fermeca. Era el însuși 
un spectacol unic. Ins carismatic. Plin de umor și chiar de 
generozități inimaginabile. Ia să ne uităm câți au azi slujbe 
sau case obținute cu ajutorul lui…! Trăia alert. Derula într-o 
zi mai toate anotimpurile sentimentale. Se prea grăbea. 
Unde? Spre moarte. Căci, de fapt, viața nu e altceva decât o 
gară în care așteptăm un singur tren: Moartea. Pentru el, ea 
a venit cu Expresul. Nedrept de repede. A ars Poetul”.

Sunt pete pe o biografie, nicidecum pe operă. Timpul 
trece, opera rămâne. Marele poet rus Evgheni Evtușenko 
a transmis un mesaj de compasiune la trecerea într-o altă 
viață a lui Adrian Păunescu. A scrie astăzi despre poezia 
lui este un eșec asumat! Să spui că n-are valoare? Nu te 
crede nimeni. Să susții că este excepțională? Iar nu te crede 
nimeni. Orice poet, chiar și cel mai mare, are nu numai un 
cer deasupra lui, dar și ziduri care-l înconjoară. Să încercăm 
a găsi calea de mijloc, deși poetului i-ar fi displăcut. În 
posesia unui talent poetic excepțional, cum puțini din epoca 
lui au avut, Adrian Păunescu reușește, paradoxal, de a fi 
numai din când în când un mare poet. Dintre poeții români 
e, poate, cel mai fecund din toate timpurile; „contabilii de 
versuri” ar fi numărat nu mai puțin de 300.000 din acestea. 
În volumele, care umplu rafturi de bibliotecă, din acest 
„munte” de versuri se revarsă zgura molozului, dar și lava 
incandescentă a capodoperelor.

De la primul volum – Ultrasentimente (cuvânt inventat de 
poet), până la cărțile cărămidă din ultima perioadă a vieții, 
trebuie dusă o muncă istovitoare, pentru a preleva marea 
poezie, de versurile aluvionare; antologic Adrian Păunescu 
e un mare poet. El auzea sunete pe care alții nu le puteau 
auzi, recepta, auzea cum crește iarba și cum bate inima, dar 
glasul veacului, până la urmă, tot nu l-a auzit, deși într-o vre- 
me a părut a fi în pas cu el. În consecință, vom lucra cu materia- 
lul clientului, referindu-ne doar la marea poezie din marile poe- 
me. Poet de largă disponibilitate, capabil mereu de reînnoiri, 
Adrian Păunescu scrie cu o mare încredere în destinul de 
excepție al creației sale. Nu întâmplător, una dintre cele mai 
definitorii poezii se intitulează Viață de excepții, din volumul 
cu același titlu: „Nu te uita că sunt atâția oameni vii,/ Ei pot 
trăi oricât, ce i-ar opri,/ Ci noi trăim o viață de excepții”. 
Poetul e dublat de actor într-una și aceeași persoană: 
„Fachir valah care înmoaie ace/ Vă pot părea și-un ghicitor 
ce minte,/ Eu floare spun, iar voi vedeți morminte,/ Și pâinea 
mea la viscole se coace./ O, cai ce trageți lumea înainte,/ 
Luați hamul meu sălbatic de cuvinte” (Fachir valah).

Asemenea râurilor revărsate, versurile sale nu cunoșteau 
maluri. O temă predilectă (dintre numeroasele teme, cum 
ar fi Patria, Părinții, Lupta, Revoluția, Nașterea, Iubirea, 
Moartea), obsesivă, a poetului este satul și soarta țăranului 
supuse procesului de extincție: „S-a învechit lumina și ploaia 
s-a stricat,/ șarpele casei însuși a putrezit sub pat./ …/ Se 
spânzură fântâna de cumpenele ei,/ pe ochiul trist al vitei, 
ard pete de ulei,/ un cal cu coada-n aer, nechează-n ziduri, 
rar,/ din hornul casei iese nu fum, ci bălegar./ În cimitirul 
mare dorm morții suprapuși,/copiii prind învățul zăvoarelor 
din uși./ S-a învechit lumina, plutește ca-ntr-un ou,/ când 
pasărea sub coajă s-ar așeza din nou.// Câmpia e uscată și 
stearpă dinadins,/ de-un secol norii lumii au terminat de 
nins./ E măgura tocită, din oseminte ies,/ cu luciu toxic, 
flăcări, și fără înțeles./ Și oile-ngenunche, aproape numai 
piei,/ păscându-se-ntre ele. Până când dau miei//” (Satul 
sub secetă, după potop).

La acest „fachir valah”, a cărui gură pare că strigă și când 
stă închisă, nepotul țăranului din Bârca Doljului a înțeles 
problema țărănească, în actualitatea ei imediată, mai acut 
decât mulți dintre contemporanii săi. În versuri memorabile, 
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poetul surprinde, ca și scriitorul Marin Preda, sfârșitul tragic și 
molcom al țăranului român, prevestind și distrugerea irever- 
sibilă a sfintei lui proprietăți. Marea sa durere, dar și un stereo- 
tip al ipocriziei vechi de un secol și mai mult, este umilirea, 
declasarea și pervertirea țărănimii. țăranul și-a părăsit ros- 
tul său de veacuri și a devenit muncitorul necalificat, margi-
nalizat și batjocorit de la oraș. „Au venit țăranii la oraș/ Cu 
aceleași triste, vechi cavale,/ Amăgiți, că drepturi au egale,/ 
Și că sunt ai muncii uriași./ Doamne, dar în grija cui îi lași?/ 
Că îi pălmuiește orice cale./ Brațele stângace li-s și goale,/ 
și-i jignesc funcționarii lași/ Au venit și zac în nădușeală,/…/ 
Și, devreme, când din nou se scoală/ Parcă ar pleca la 
semănat,/ Parcă li se face de răscoală” (Amintirea lui Ion). 
Tema e reluată, iar și iar, în Problema țărănească, Repetabila 
povară, Părinți uituci și multe alte poeme, printre care 
și Nicio veste, din care cităm: „Dinspre țărani nimica nou nu 
este./ De-o veșnicie-și văd de ale lor,/ Copiii-i uită, oasele îi 
dor,/ Între pământ tăcere și neveste”. Și finalul: „Nu vor pieri 
țăranii niciodată/ Ca într-o grațiere refuzată”.

În această tristă dezagregare a clasei, se întâmplă și 
tragedia împuținării cailor, uitându-se că, din zorii lumii, un 
om, un cal, un plug au trudit la pâinea cea de toate zilele; 
când civilizația și birocrația au hotărât: plugul aruncat, omul 
pe tractor și calul la abator, ca într-o noapte a Sfântului 
Bartolomeu, într-un tablou de pictură flamandă sub penelul 
lui Bruegel cel Bătrân sau Hyeronimus Bosch, pictat cu mari 
fulgere ale paletei lirice în Caii lui Marin Preda: „Veniră caii 
să ne spună, ne spuseră/ și nu-i crezurăm,/ veniră caii să-nge-
nunche, îngenuncheară,/ nu-i crezurăm,/ jurând, sacrificară 
mânjii și nici atuncea nu-i crezurăm./ Se smulseră din 
monumente, spunându-ne/ și nu-i crezurăm,/ și îi închiseră 
în grajduri și în spitalele de cai,/ Descoperirăm că-s luetici, 
că sunt turbați,/ că sunt de vină,/ și într-o noapte ce ajunse 
Sfântul Bartolomeu al lor,/ Umplurăm curțile de sânge și 
toporișca de rugină./ De unde-atâta nepăsare de a vedea 
murind un cal/ De mâna ta, când el nu poate face nimic să se 
ascundă,/ De unde-am învățat atât de repede să îngropăm/ 
Toți caii noștri într-o noapte și să fim veseli ca la nuntă? 
Veniră caii să-ngenunche, îngenuncheară mari și triști,/ Și 
învățând atunci să scriem, îi contemplarăm optimiști,/ Apoi 
pe ei ne iscălirăm, cu ascuțite toporiști./ Pedeapsă astăzi 
înțeleasă/ …/ și nu mai sunt copii pe uliți, acolo unde cai 
nu sunt,/  Și douăzeci de milioane visează-n fiecare noapte 
stafiile de cai cum ară/ absența vechiului pământ”.

Autorul ne trimite, prin versuri, la scrierile din tinerețe 
ale lui Marin Preda: Calul, Întâlnirea din pământuri și, apoi, 
la marele epos Moromeții. Că tema nu l-a uitat pe autor, 

e revenirea ei în țăranul tragic, nimeni altul decât Marin 
Preda. Poezia a fost scrisă ca un omagiu la dispariția marelui 
prozator. „A-mbătrânit țăranul într-o carte/ L-am pus între 
coperți, pe un perete/ Și-i este foame și îi este sete/ Și satul i 
se pare prea departe.// Prin case vechi miros de etichete…/ 
Limbute conversații despre arte…/ Lui toate îi par mici și-i 
par deșarte/ Și dor i-i de pământ lui Moromete.// În carceră 
de file închizându-l,/ El, astăzi, nici nu vrea să mai trăiască/ 
Se stinge brusc, prea l-a uzat cuvântul./ Și-n El, când îl 
acoperă pământul,/ Mai moare-odată clasa țărănească”.

Din aceeași lume, țărănească, într-un limbaj frenetic, 
exploziv, surprinzător prin ingenuitate și chiar grație, ne 
este evocată o imagine din copilărie a dansului călușarilor:

  „Am zece ani, m-așez lâng-o fântână
  Pământul ud miroase a ciment,
  Din primii nori ai primăverii tună
  Pe duzi răcoarea frunzei suie lent.
  În ciuturi scoate o femeie apă,
  O toarnă-n garniță, se spală-n jgheab,
  Berze în aer cuib bătrân își sapă,
  Miei se retrag în negru și în alb.
  Și dintr-o dată călușarii ca un joc
  Dintr-un vehicul nevăzut și strâmb.
  Am zece ani, port orișicui noroc,
  mi-e frică și sfială de foșnetele de porumb.
  Vin călușarii, dârdâind,
  Cămășile li se aprind.
  Sub tălpi, ca printr-o iarbă grasă,
  Li se preface drumu-n coasă.
  O muzică îi descompune
  În răcnet, dans și sfiiciune”.

Și în poezia de dragoste, Adrian Păunescu e un frenetic, 
are o retorică impulsivă și imperativă în a-și cuceri 
dragostea: „Eu o iubesc. Duios. Nebun. Potrivnic./ Pe viață 
și pe moarte. Fără frică” sau e versiunea luptei, clamată 
aproape maiakovskian: „fiți atenți/ Că eu, și când fac 
declarație de dragoste,/ Parcă fac o declarație de război,/ 
dacă zic te iubesc/ Asta sună a ordin./ Și-n fața femeii/ 
Ce măreț mă-nconvoi”. Alteori, dinspre Eminescu spre 
Minulescu, eșuează în tact de romanță spre folk: „Ai să mă 
ierți că sunt labilitate/ Că trec peste extreme fulgerând/ Ai 
să mă ierți, prea blânda mea, de toate/ Eu sunt nemuritorul 
tău de rând./ Ai să mă ierți că nu pot fără tine/ Dar dacă 
n-ai să poți și n-ai să poți/ Mie, pierzându-te, ’mi va fi mai 
bine/ Eu, tristul cel mai liber dintre toți./ Ai să mă ierți în 
fiecare noapte/ Și-am să te mint în fiecare zi/ Și cât putea-va 
sufletul să rabde/ Cu cât îți voi greși, te voi iubi”.

Am lăsat intenționat, la final, poezia patriotică, stihuri 
care-l apropie de Eminescu, Goga, Cotruș, Beniuc. Ca ultimul 
„toboșar al timpurilor noi”, e și el un crainic al vremilor ce va 
să vină, în sonetul Soldatul:

„M-am risipit în acțiuni obștești
Și am cântat de dor de libertate,
Om tânăr, care-am fost, pe unde ești!
Mi s-a făcut lehamite de toate.
Și mai ales de acei contemporani
Cu mâna decât aripa mai lungă.
Ce cântă revoluția pe bani
Și-acuză răul sprijiniți în pungă.
Doamne, mi-e dor acuma de-un soldat
Care își face numai datoria
Și care vrea, pe tot ce a luptat,
Un chef, să-și spele toată soldăția”.

Într-o altă poezie, replică la Doina eminesciană, poetul 
și omul politic Adrian Păunescu urcă la tribună și strigă în 
gura mare, acuzând patetic, asemenea marelui înaintaș, 
prezentul mișelesc:

 „În zadar el dovedește că Românul plânsu-i-s-a
 Când Românu-ncet dispare, de la Nistru pân-la Tisa,
 Clopotele se-mpreună, într-un cântec trist, cu toaca,
 E vândută țara noastră, nu se știe cui, săraca.
  ……………………………………………………….
  Pe o stradă oarecare, dintr-o țară oarecare,
  Părăsit, uitat și singur, Eminescu iarăși moare.
  Doina lui colindă țara, de la Nistru pân-la Tisa,
  Doina lui, înlăcrimată, urmărită, interzisă…”
Poezia i-a adus popularitatea, dar și necazurile, fiindcă 

„Lumea suportă mai lesne un poem decât un poet”. Își va 
intui destinul postum în Eu, diversiunea: „Nu-i loc de mine, 
mă tot aflu-n calea/ acelora ce merg spre monumente,/ mă 
vor călca în picioare, mă vor tunde,/ mă vor ceda-nscenării 
indecente./ Nu-i loc de mine, n-are loc porumbul/ să crească 
și să vină la hambare/ de-acest poet retoric și habotnic/ 
care-a ajuns în glume populare.//  Nu-i loc de mine, d-aia 
moare lumea, de-aceea sunt în Orient zâzanii,/ din pricina-
ngâmfării mele slute/ și-au părăsit comunele țăranii./ Nu-i 
loc de mine, sunt diversiunea…”

Adrian Păunescu – un hugolian?! Desigur, mai puţin 
filosof. Dar şi un Midas, care transformă în poezie tot ce 
atinge. Temperament neconformist, talent liric prodigios, 
memorie de erudit, popularitate imensă, într-un anumit 
timp, generozitate exploatată de mulţi şi recunoscută de 
puţini. Un scriitor iubit de cei care n-au curajul să-l urască şi 
urât de cei care ar vrea din toată inima să-l iubească.

(Urmare din pag. 9)

MOARTEA: O să-ți spun un secret, profesia 
mea de bază e cea de critic de teatru.
NIK: Glumești?
MOARTEA: Cum se numește piesa?
NIK: Piesa... ?
MOARTEA: Capodopera la care lucrezi...
NIK: Aaaa, da... „Somn ușor, Înger păzitor”.
MOARTEA: „Somn ușor, Înger păzitor”... 
Foarte interesant. Niciodată nu i-am 
suferit pe acești... închipuiți. Dacă ai 
ști câte probleme nu mi-au făcut de-a 
lungul timpului... câte piedici mi-au pus în 
câmpul muncii... Îi urăsc. Din cauza acestor 
nesuferiți, de multe ori randamentul muncii 
mele a scăzut dramatic... „Somn ușor, Înger 
păzitor.”... Ce-mi place! Poți să-mi spui, pe 
scurt, despre ce este vorba? 
NIK: Ca in orice piesă serioasă... despre 
viață și moarte. Tema mea favorită.
MOARTEA: Despre viață și... moarte. Ce 
surpriză! Cât ai scris din ea?
NIK: Am terminat primul act. Tocmai sărbă-
toream...

MOARTEA: Doar primul?
NIK: Doar primul.
MOARTEA: Și câte acte vor fi?
NIK: P..a mea, scuze... De unde să știu?... 
Doar nu-mi propun de la început... Câte or 
ieși.
MOARTEA:Înțeleg. Atunci, uite cum facem. 
Îmi citești... Dacă îmi place, te mai păsuiesc 
o vreme, dacă nu... nu. Ce zici?
NIK: E la ofertă?
MOARTEA: Exact, e la ofertă. Batem palma?
NIK: Batem. La urma urmei, mi se pare 
totuși un târg destul de cinstit.
MOARTEA: De regulă, așa procedez cu 
artiștii. Negociem. Daca mă conving... 
mai trag de timp, dacă nu mă conving... E 
adevărat, de multe ori am dat-o în bară. 
Când îmi aduc aminte de Flaubert...
NIK: Ce e cu Flaubert?
MOARTEA: Când l-am vizitat, era chiar la 
jumătatea romanului...
NIK: ... „Madam Bovary”
MOARTEA: „Bouvard și Pecuchet”
NIK: De asta nu știu nimic.
MOARTEA: E vina mea.

NIK: N-am spus asta.
MOARTEA: Spun eu.
NIK: Mă iei la mișto?
MOARTEA: Ascultă. Când l-am vizitat, era 
chiar la jumătatea romanului „Bouvard și 
Pecuchet”. La fel ca tine, m-a rugat și el... 
să-l las să termine. I-am propus același pact 
pe care ți l-am propus și ție. A acceptat.
NIK: Așa, și?
MOARTEA: Mi-a citit.
NIK: Și?
MOARTEA: Ghinion. Poate unde nu eram 
într-o stare prea bună... Eram la ciclu. Nu 
l-am păsuit. D-aia n-ai auzit de el... Am să 
regret toată viața.
NIK: Îți dai seama ce ai făcut? O adevărată 
crimă împotriva umanității.
MOARTEA: Așa-i. Regret nespus... „Bouvard 
și Pecuchet”... Mi-a trebuit mult timp să 
înțeleg că putea fi o capodoperă. Citește-mi, 
te rog. Sunt foarte, foarte curioasă. Teatrul 
este slăbiciunea mea.
NIK: Ce baftă pe mine!... Nu-mi închipuiam 
că-ți place teatrul... Ia un loc, te rog. Fă-te 
cât mai comodă. Ceva de băut?...

MOARTEA: Mersi. Nimic.
NIK: Păcat, am o vodcă...
MOARTEA: „Somn ușor, Înger păzitor.” Simt 
că mă trec toți fiorii.
NIK: Scuze... Mai ești la ciclu?
MOARTEA: Ai noroc, nu.
NIK: M-ai liniștit.

(MOARTEA se așază comod într-un fotoliu. 
NIK merge la birou și începe să citească.)
„O sufragerie modestă de bloc. Pe un 
perete se află o oglindă...” Chiar nu vrei să 
bei nimic?
MOARTEA: Te rog. Să ne comportăm cât mai 
profesional. Se poate?
NIK: Sigur că se poate, doar suntem doi 
profesioniști...
MOARTEA: Sunt numai urechi.
NIK: „O sufragerie modestă de bloc. Pe un 
perete se află o oglindă...” Chiar nu vrei să 
bei nimic?

În timp ce NIK citește, scena se rotește la 
180 de grade și apare decorul din piesa lui 
NIK.

SOMN	UȘOR,	ÎNGER	PĂZITOR!



Marian	PĂTRAȘCU	

Strigăm ca din gură de șarpe că străinii 
ne falsifică istoria, fără să realizăm 

că cei mai mari falsificatori ai ei suntem 
chiar noi, românii! Despre acest aspect vin 
în continuare cu un exemplu concret, și 
anume, un filmuleț al istoricului Dan Oltean, 
intitulat pretențios ”Originea dacilor și a 
romanilor” („pretențios” fiindcă subiectul 
nu poate fi nicidecum epuizat în… mai puțin 
de trei sferturi de oră), și postat pe YouTube.

Să analizăm pas cu pas ceea ce spune 
protagonistul lui, cu precizarea că, după 
părerea noastră, orice om normal la cap și, 
cu atât mai mult un istoric cu pretenții ca 
Dan Oltean, nu poate transforma niște 
mituri și legende în… adevăruri istorice, fără 
riscul de a fi cel puțin ridicol. 

Min 00:40-1:00: ”Romanii au avut un com- 
portament ofensiv și agresiv…, iar dacii au 
avut un comportament opus…”. Deci,  după 
Dan Oltean, romanii erau răi, niște criminali 
însetați de sânge, cărora le făcea plăcere 
să ucidă, în timp ce dacii erau buni, pașnici 
etc. Așa să fi fost oare? Atunci cum rămâne 
cu faptul, astăzi dovedit fără echivoc, că 
încă înainte de Burebista triburile dacice 
întreprindeau incursiuni de jaf în interiorul 
Imperiului Roman /1/?  Mai mult, există 
între istorici părerea că romanii ajunseseră 
să plătească dacilor un tribut anual doar ca 
să fie lăsați în pace /2/!  

Min. 2:55-3:12: Dardania, țara… darda-
nilor, ar fi fost inițial în actuala Republică 
Macedonia de Nord, cu capitala la Skoplije. 
Tribul dardanilor ar fi migrat în masă în 
urmă cu 3000 de ani înainte de Hristos în 
S-V Anatoliei, înființând cetatea Troia. Dan 
Oltean mută pur și simplu Dardania din 
fosta Iugoslavie, la Strâmtoarea Dardanele, 
zicând că întemeietorul Troiei ar fi fost Dar- 
danos. În susținerea acestei afirmații istori- 
cul nostru se bazează  pe… ”Eneida” lui 
Vergilius (și chiar pe… ”Legendele Olimpu-
lui”), amestecând zeii romani cu cei greci, 
într-un melanj aiuristic, presărat pe ici-pe 
colo cu frânturi de adevăruri istorice /3, 4/. 

Majoritatea istoricilor sunt de acord că 
Războiul Troian a avut loc între anii 1193-
1183 î. Hr. La vremea aceea, Dardania desem- 
na însă o regiune din apropierea Troiei, Troia 
însăși ca așezare având nu mai puțin de nouă 
localizări controversate, unde sunt ruine de 
cetăți antice, dar localizarea majoritară a 
Troiei homerice este aceea din harta de la 
FOTO 1 /5/. Aceasta era situată în Anatolia, 
Provincia Canakkale, la S-V de Strâmtoarea 
Dardanele, sub Muntele Ida, fiind cunoscută 
sub mai multe nume: Troia sau Ilium – 
în latină, Ilion – în greacă, Wilusha sau 
Truwisha – în hitită și Truva – în turcă. Harta 
indică în mod clar că Dardania era pe atunci 
o regiune din apropierea Troiei. Nu se știe 
cu precizie dacă făcea parte din Troia și nici 
dacă locuitorii ei, ca și troienii, proveneau 
din Dardania situată în fosta Iugoslavie /6/. 

Dardanii sunt un popor foarte vechi, de 
sorginte controversată – illirică (Strabon – 
”Geographia”) sau tracică /7/. Ei au făcut 

CU	ANTICHITATEA	PE	ARĂTURĂ:	
MITURI	ȘI	LEGENDE	TRANSFORMATE	ÎN…	ADEVĂRURI	ISTORICE

    Motto 1: „Doamne, mare ți-e grădina!”
    Motto 2: Românul întotdeauna „vede  paiul din ochiul altuia, dar niciodată bârna dintr-al său!” 

parte din marea coaliție organizată de hitiți 
sub conducerea regelui Muwatalli II, din 
care au făcut parte alte 17 seminții, și care 
a luptat împotriva egiptenilor lui Ramses 
II în Bătălia de la Kadesh (sau Quadesh), 
localitate situată pe atunci la granița 
actualelor state Siria și Liban, confruntare 
care a avut loc în anul 1274 î. Hr. /8/.

FOTO 1

Bătălia de la Kadesh, cunoscută și ca ”bătă- 
lia carelor”, este prima bătălie din istorie 
căreia i se cunoște desfășurarea tactică, iar 
tratatul de pace de la Kadesh, dintre egipteni 
și hitiți este primul tratat international cu-
noscut, fiind și primul eveniment din istorie bi- 
ne documentat din mai multe surse (egip-
tene, hititie, feniciene, canaaneene) /9/.                                                                 

Mult mai târziu a luat ființă și un Regat al 
Dardaniei, fondat în anul 393 î. Hr. și cucerit 
de romani în anul 28 î. Hr., care l-au înglobat 
în provincial romană Moesia (v. FOTO 2). 
Acest regat includea actualul stat Kosovo 
și partea de N-V din actuala Republică a 
Macedoniei de Nord. Pe vremea aceea, Re-
gatul Dardaniei se învecina cu Regatul Illiriei 
la S-V, cu Thracia la S-E, cu ținutul Triballi la 
N și cu ținutul Autariatae la N-V /10/.                               

FOTO 2

Atunci, cum se explică aceste două reali-
tăți istorice incontestabile dacă Dan Oltean 
spune că daradanii au migrat ”in corpore” de 
pe pământurile de baștină cu 3000 de ani 
î. Hr., în Anatolia, la Strâmtoarea Dardanele 
unde au înființat, prin Dardanos, Troia și noua 
Dardanie? Iar aliații sciților în Bătălia de la 
Kadesh au fost dardanii, nicidecum troienii!  

Min. 4:10-5:12: Dan Oltean zice că 
troienii au fost învinși de greci și au plecat 
din Troia sub conducerea lui Enea (Vergilius 
– ”Eneida”), nimeni altul decât fiul… zeiței 

Afrodita! În epopeea sa, Vergilius, roman 
fiind, spune însă că Enea (în latină), Eneas 
(în greacă), era fiul zeiței Venus, echivalenta 
romană a zeiței grecești Afrodita, conceput 
cu pământeanul Anchise! 

Enea, după felurite peregrinări pe apă și 
pe uscat, cică ajunge la gurile Tibrului, dar 
”nu reușește să înființeze el Roma, ci un 
urmaș al lui, Romulus”, după ce locuitorii 
din Latium au fost alungați ba de troieni, 
ba de dardani, ba, până la urmă de traci, 
căci omul amestecă acești termeni într-un 
melanj aiuritor. Apoi, el ia pur și simplu de 
bun mitul cu Romulus și Remus, lansat de 
Titus Livius în lucrarea ”Ab urbe condita” 
(”De la întemeierea Romei”), care spune că 
cei doi gemeni provin din… zeul Marte, iar 
istoricul nostru este, bineînțeles, de acord 
cu această bazaconie /11/!  

Min. 5:15-5:51: „Prin urmare, până 
acum putem spune cu precizie că latinii…, 
că romanii  au origini…, primele lor origini 
sunt dardane, adică tracice. A doua lor 
origine este în Troia. Ei nu s-au amestecat 
în Troia cu nicio altă populație și au rămas 
troieni, adică dardani. Prin urmare, asistăm 
la colonizarea Romei de către un fost trib 
migrator dardan, adică tracic. Prin urmare, 
putem spune că dacii fiind traci și dardanii 
fiind traci au aceleași origini comune. Prin 
urmare, (Dan Oltean are se pare acest tic 
verbal – n. a.), vorbeau aceeași limbă”. 

Sunt de făcut aici două observații. Prima 
ar fi că Dan Oltean habar n-are că latinii nu 
erau tot una cu… viitorii romani, ci ei făceau 
parte dintre numeroasele triburi care locuiau 
în Peninsula Italică până la întemeierea 
Romei, cei mai enigmatici locuitori de acolo 
fiind până atunci etruscii (și enigmatici au 
rămas până astăzi, fiindcă se cunosc foarte 
puține lucruri despre ei) /12/! 

Cea de-a doua observație se referă la 
minciuna crasă cum că dacii și romanii 
”vorbeau aceeași limbă”. Dacă ar fi fost 
așa, de ce oare legiunile romane din Dacia 
aveau angajați ca ”salariați” traducători din 
limba latină în limba vorbită de daci, pe 
care conventional s-o numim ”limba dacă”, 
deoarece noi, astăzi, habar n-avem cum suna 
ea; și asta – din cauza faptului că dacii nu 
aveau scriere! Ei bine, dacomanii se tot dau 
cu fundul de pământ să demonstreze ei că 
nu este adevărat că dacii nu aveau scriere, 
făcând din asta o cauză pentru care luptă 
din răsputeri, în ciuda adevărului istoric.

Iată și o dovadă arheologică în acest 
sens (FOTO 3). Priviți fotografia sarcofagului 
lui  Marcus Ulpius Celerinus – traducător 
daco-roman al limbii dacilor descoperit în 
1943 pe locul anticului Brigetio (provincia 
romană Panonnia Superior, acum Szöny, 
Komarom, pe Dunăre, la vreo 30 km vest 
de Budapesta, puternică așezare romană pe 
frontiera Imperiului Roman și locul unde era 
campată Legiunea I Adiutrix). Ce scrie acolo? 
Fragment: ”[…]Marcus Ulpius Celerinus 
salariarius Legions I-Adiutricis piae fidelis 
interprex Dacorum[…]”, adică – interpret de 
limbă dacă, angajat de Legiunea I Audiutrix, 
respectiv – salariat (”salaiarius”) /13/.                                    

FOTO 3

Pe lângă istoricul din acest filmuleț, Daniel 
Roxin este de departe cel mai aprig susținător 
al minciunii perfide că strămoșii noștri daci 
vorbeau o formă de latină. Toate aceste 
aberații au scopul de a susține manipularea 
rusească exprimată prin propoziția devenită 
laitmotiv pentru dacomani și dacopați: ”Noi 
nu suntem urmașii Romei”!

Min. 6:00-6:40: Trebuie să fii cel puțin 
incult, dacă nu de-a dreptul idiot, sau rău 
intenționat (interesat cumva?) să susții că, 
în antichitate, cu o densitate a populației 
redusă și pe un teritoriu atât de vast – din 
Europa Centrală până la Munții Urali și din 
Scandinavia până în Grecia – se vorbea 
aceeași limbă! În zilele noastre, în Pakistan, 
există două limbi oficiale: engleza și urdu. 
Urdu este socotită și limbă națională, iar 
statul se străduiește să o generalizeze cam 
fără succes însă, fiindcă, pe lângă aceste 
două limbi, în Pakistan se vorbesc încă patru 
limbi regionale (punjabi, pashto, sindhi și 
balochi), dar și araba și persana și încă o mul- 
țime de limbi minoritare, acestea din urmă 
fiind vorbite de câteva sute și până la câteva 
mii de persoane /14/. De exemplu, pe o vale 
a unui râu care izvorăște din Munții Himalaia, 
la distanțe de câte 4-6 km există șapte sate 
unde se vorbesc șapte limbi diferite – LIMBI, 
nu dialecte și nu graiuri (ca la noi)!     

Min. 7:38-7:53: ”Marte Gravidus”? Când 
am auzit așa ceva, nu mi-a venit să-mi cred 
urechilor și am pus această porțiune de filmu- 
leț de mai multe ori! Dan Oltean este aici de 
un ridicol nemărginit, fiindcă zeul Marte era 
invocat de romani înaintea oricărei bătălii ca 
Marte Gradivus, alături de Marte Silvanus 
ori Marte Invictus. Astfel, omul susține foar-
te convins că ceea ce debitează a fost și real 
că Marte, fiind el… gravid, i-ar fi născut pe… 
geți – ”copiii lui Marte”! ”Adică Marte se naș-
te, pe de o parte, în ținutul geților, iar pe de 
altă parte, copiii săi sunt chiar geții” – spune 
omul cu convingere, urmând nelipsitul și 
des debitatul ”prin urmare” /15/.        

Min. 9:06-10:35: Diferențele de compor-
tament dintre romani și daci, existente în 
opinia lui Dan Oltean – adică romanii erau 
agresivi, cuceritori de alte teritorii, unde-
și impuneau voința și obiceiurile în toate 
domeniile, ce mai, niște brute îngrozitoare 
și ucigași de plăcere, în timp ce dacii erau 
blânzi, pașnici și nu făceau altceva decât să-
și apere glia strămoșească – sunt explicate 
prin… trauma psihologică provocată de greci 
prin cucerirea Troiei și de aici și dorința lor 
de răzbunare, așa, aiurea, pe toată lumea. O 
explicație mai tâmpă ca asta rar mi-a fost să 
întâlnesc! A, ba nu, greșesc – o întâlnim la ”ro- 
mânași” (termen folosit de subsemnatul pen- 
tru a desemna conaționalii spălați pe creier, 
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cei care nu sunt în stare să-și pună la treabă 
creierul din dotare, preferând să lase pe alții 
să gândească în locul lor, aceștia din urmă 
dovedindu-se de cele mai multe ori a fi mai 
inculți și mai retardați decât ei!) și mă refer 
aici la convingerea lor, de o fudulie de-a drep- 
tul cretinoidă, că noi suntem frumoși, har-
nici și deștepți, nu! – cei mai frumoși, cei mai 
harnici și cei mai deștepți de pe fața Pămân-
tului, ce să facem însă dacă tot restul ome-
nirii nu există decât pentru a ne face rău no- 
uă, ”poporu’ ăl mai tare din parcare”, nemai-
pomenit și extraordinar, alfa și omega ale ome- 
nirii, axa… Universului etc.! Nu i-ar trece 
însă niciunuia dintre aceștia prin cap că, 
dacă cineva își bate joc de el, o face pentru 
că poate și pentru că are de cine-și bate joc, 
iar pentru asta singurul vinovat este el!

Min. 10:41-11:00: Păi, se putea ca omul 
să nu menționeze expres că dardanii, adică 
tracii, adică geții, adică… dacii ”au dat în  
secolul III…, în secolul II și secolul III după 
Hristos cei mai mari împărați ai romanilor” 
(alo, domnu’, acuzativul! – n. a.)?

Min. 11:03-11:48: ”Practic, cu Constantin 
cel Mare începe un nou ciclu troian. El este 
un troian, un daradan (mă mir că n-a înșirat 
aici toate neamurile illiro-traco-geto-dacice 
– n. a.) care reîntemeiază Troia…, părăseș- 
te Roma – cea de-a doua Troie și înteme-
iază cea de-a treia Troie care este Constan-
tinopolul, dar nu pe vechile temelii ale Troiei, 
ci pe celălalt mal al Dardanelelor, cu gândul 
de a șterge memoria umilințelor suferite de 
strămoșii săi, adică strămoși săi dardani”. Alo, 
domnu’, Constantinopolul se află la Bosfor, 

nu? Atunci unde este Bosforul și unde sunt 
Dardanelele, că ați afirmat că a treia Troie 
a fost înființată de Constantin cel Mare ”pe 
malul celălalt al Dardanelelor”? Urmează 
(în reluare!) aceeași explicație tâmpă a 
diferenței dintre… ”cele două popoare”. 

Min 12:56-13:58: Dan Oltean își încheie 
filmulețul cu afirmația aiuristică, lipsită de 
orice temei istoric că romanii și tracii, geții 
și dacii vorbeau aceeași limbă! Am arătat 
mai sus de ce această aserțiune este o 
mare minciună, dând exemplul Pakistanului 
contemporan. Dar în aproape toate țările 
lumii, cu excepția României, situația este 
astăzi asemănătoare. Iată câteva exemple: 
în China se vorbesc 130 de limbi, în India 
– 23 de limbi oficiale și alte câteva zeci 
regionale sau minoritare, în Spania – 7 
limbi și câteva zeci de dialecte, în Portugalia 
– 2 limbi oficiale și mai multe dialecte (de 
exemplu, mirandeza, una dintre limbile 
oficiale, are 3 dialecte) în Marea Britanie 
– 9 limbi, în Franța (unde impunerea limbii 
franceze este politică de stat, cu abateri 
sancționabile pecuniar sau chiar penal!) 
– franceza și nu mai puțin de 65 de limbi 
regionale și dialecte DOM-TOM (foste și 
actuale teritorii, respectiv, departamente 
franceze de peste mări), în Germania – 8 
limbi, în Belgia – 5 limbi în comunitatea 
valonă și 3 limbi plus câteva dialecte în 
comunitatea flamandă (însă comunicarea, 
inclusiv educația în Belgia se face în mod 
obișnuit utiliizând 3 limbi – engleză, franceză 
și flamandă), în Olanda – 2 limbi oficiale și 2 
limbi regionale, în Elveția – 4 limbi oficiale 

și 3 limbi regionale etc. În plus, în toate 
țările europene menționate dar și în altele 
se vorbesc o mulțime de alte limbi datorate 
imigranților. 

Limba română, indiscutabil o limbă 
romanică, are o serie de particularități 
care o fac unică între limbile lumii. Într-o 
postare de pe pagina sa de Facebook, Silvia 
Radețchi indică 11 motive ce demonstrează 
unicitatea ei /16/. Pentru a nu lungi inutil 
acest text, nu le voi reda aici, ci voi spune 
doar că eu personal o consider o adevărată 
minune (între altele, pentru faptul că, 
deși cele trei mari provincii românești au 
fost separate secole de-a rândul, n-a fost 
niciodată, de-a lungul istoriei, o problemă 
ca trei locuitori, câte unul din fiecare, să 
se înțeleagă între ei)! Mă îngrijorează însă 
faptul că asist neputincios la un proces 
continuu de stricare a limbii române 
cauzată de lipsa apetenței pentru lectură 
și, în general – pentru instrucție și cultură 
a conaționalilor mei (lenea / neputința de a 
gândi cu creierul din dotare, ”încremenirea 
în proiect” etc.), care a și început a-și arăta 
roadele nefaste prin liota de analfabeți 
funcționali ajunsă la conducerea României 
după decembrie 1989.

Închei revenind la Dan Oltean, care prin 
ultima sa aserțiune din filmulețul analizat, 
face fix ceea ce noi înțelegem prin expresia 
”a pune bomboana pe colivă”. Căci iată ce 
zice omul nostru cu o mare convingere: 
”… În Evul Mediu se vorbea  aceeași limbă, 
din Albania și până la Cracovia și de lângă 
Peninsula Crimeea și până în Slovacia”! Aici, 

chiar că nu se poate comenta absolut deloc, 
fiindcă enormitatea debitată de acest istoric 
(pârât?) este atât de evidentă, încât orice 
om normal la cap rămâne fără cuvinte! 
Decât, poate, involuntar, este posibil să ne 
vină în minte celebrele expresii dintr-un 
serial de comedie în mare vogă (care, în 
ciuda aparențelor de facil și absurd, biciuie 
uneori cu subtilitate racilele societății 
românești contemporane): ”Bă, ești prost?” 
/ ”Bă, ești nebun?”.      
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FESTIVAL - CONCURS DE POEZIE „BRÂNCOVENIANA”
- EDITIA  A II-A -,

Ipak,	dăm	tuturor	știre:

Ediția a doua a Fesrtivalului - concurs international de poezie „Brânco-
veniana” organizat de cenaclul „George Coandă” din Potlogi - Dâmbo-

vița în cadrul manifestărilor organizate sub genericul „Brâncoveanu și epoca 
sa” se decalează, urmând să aibă loc sâmbătă 12 septembrie 2020. Decalarea 
oferă șansa ca activitatea să se desfășoare în condiții cât mai puțin afectate 
de restricțiile pandemice, dar și oportunitatea includerii în tematica sesiunii 
de comunicări științifice consacrate Sfinților Martiri Brâncoveni a personalității 
Doamnei Maria Brâncoveanu, a cărei zi se va prăznui la 8 septembrie.

Concursul de poezie, spre deosebire de prima ediție, când s-a impus 
abordarea temei unice a figurii Domnitorului și Martirului Brâncovenilor, va 
include anul acesta în sfera tematică și poezia patriotică. Sunt invitați să participle creatori din țară 
și străinătate. Creatiile (1-3 poezii) pentru concurs vor fi editate in Words marimea 14 distanta 1,5 
intre randuri si nu vor depasi trei pagini format A-4.  Insistăm asupra modului de editare a creațiilor 
din necesitatea încadrării în spațiul menționat, a asigurării unei lecturări cât mai ușoare și tipăririi 
lor în antologia ediției. Prin urmare, și la a doua ediție creațiile valoroase vor fi incluse într-un volum 
colectiv, cel editat cu ocazia primei ediții urmând a fi lansat acum. 

Creațiile vor fi trimise până la data de 28 augut 2020, prin e-mail, la adersele de mai jos, astfel: 
poeziile, fără numele autorilor: <potlogaru@yahoo.com>; numele autorilor + scurt CV (max 1/2 
pag.): <marianilie60@gmail.com>

Detaliile privind desfășurarea festivității de premiere (locul, ora etc.) vor fi communicate la începutul 
lunii septembrie, odată cu rezultatele jurizării. Rugăm redirecționați invitația către toți cunoscuții 
interesați.

      Cu salutări con-frățești,
                               Aprod cu Comunicarea, Marian ILIE
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Graiurile noastre se întemeiază în zilele creației 
noastre, ca fii ai creatorului, din cuvintele-sfintele 

venite precum ambrozia sânului matern dintr-o taină greu 
deslușibilă. Se va fi insinuat tatăl, cu duhul său în ele, și... 
iar nu știm cum. Duhul nostru își ia în posesia, absolut 
personală,  lumea întreagă, să ne boteze persoane libere, în 
sine, uneori personalități, când înconjurătorul ne scoate de 
sub numitorul comun al unui orizont mai larg, ori mai strâmt, 
după cum duhul și-a întins puterea spirituală dobândită 
și exprimată cumva. Vorbele spuse cândva au viața lor și 
puterea de-a transforma gândurile în fapte 
și acestea să devină forme noi. Cele intrate 
în timp, duse în rostogolire se rotunjesc, 
uneori devin nisip de clepsidră și dispar 
în orizontul superior al informalului. Așa 
este și cu vorbele, cu limbile care le iau 
în folosință: au viață respirată prin aerul 
vremurilor scurse, atunci când acceptăm 
că... totul curge. Să luăm exemplul unui 
mesaj, lansat cu un anume prilej, apoi 
după o vreme de uitare, în alt moment, 
cu alt... aer vânturat de lumea curgătoare 
și ea, să-l repunem în ventilație forțată, 
văzându-l refolosibil. Să trecem, încercând 
o reevaluare, pe la poarta cuvintelor, 
imnului național „Deșteaptă-te române!”, după ce cu vreme 
în urmă au fost spuse cu un anume rost.

Reevaluări, ori poate treziri din somnul cel de ... moarte, 
ascultând, cu alt înțeles un imn, venind de departe. Impe-
rativul „Deșteaptă-te!” în superba noastră limbă maternă 
vorbește în... dodii! Una este să te trezești din somn - firesc de 
altfel, în ritmicitatea succesiunii matematice a zilelor cu nop- 
țile! - și alta este o trezire, de urgență, să nu te ia, ceva, cine- 
va, din așternut (și cuvântul acesta spunând, de un loc al 
așezării firești, cu o intimitate protejată, de casă, de plapu-
mă, niciodată însă: de tâlhăria aducătoare a ... morții, de 
un anume fel.). Moartea este, întotdeauna, precum zorile, 
ziorile de ziuă, travestită într-o lumină nouă, dar cu o coa-
sa proaspăt bătută să secere vechiul din... vechiul nost` pă-
mânt. Cine se trezește târziu, este retezat de moarte ca de 
un timp nou pentru care nu te-ai pregătit. Acea neadaptare 
la mersul anunțat care nu a luat seama la prooroci/profeți, la 
specialiștii în prognoze, la vizionarii lumii: cititori în stele, în 

SĂ	TRECEM	PE	LA	POARTA	CUVINTELOR	IMNULUI	NATIONAL!
palmă, în cafea, dar mai ales la legiile dezvoltării socio-uma- 
ne, adevăratele zeități deasupra somnului și trezviei noastre. 
Aici ni se năzare sensul celălalt al îndemnului la deșteptare, 
pus cifru de Andrei Mureșan... să fie un răsunet românilor. 
Adică să ia aminte neamul oprimat al românilor din Ardeal, 
că fără a ști, și a înțelege starea în care ne duseră „barbarii 
de tirani!”, adică fără a ne deștepta cu mintea, moartea 
neamului era prin preajmă. Vorbind despre reevaluare 
ar trebui să înțelegem, nu unul, doi..., ci tot neamul, că 
imnul nostru (blamat de unii!) exprimă adevărul unei stări 

nefericite a mijlocului de secol XIX, când 
o revoluție cuprinsese Europa, ca și pe la 
sfârșitul veacului XX. Nu somnul fiziologic 
era, și încă ne-ar fi pericolul, ci somnul 
rațiunii! Acela care după spusa unui spaniol... 
naște monștrii, și-i adevărat lucrul! : ce 
înspăimântătoare este ignoranța!, pe care 
poetul nostru român transilvănean o vede 
ca pe o moarte. Îndemnul la deșteptare, 
întru rațiune, era o soluție pentru  acțiune și 
prin 1848 toți românii s-au pus în mișcare... 
Dar astăzi? Imnul nu mai are surdina 
ilegalității ca atunci când îi era cunoscut 
înțelesul, ca un îndemn la luptă. Se cântă cu 
forță, peste tot, uneori în mod nepotrivit, 

neobservându-se că și-a pierdut șpilul. Șpilul?, adică scopul 
ascuns, acum nefiind actualizată temerea, imnul și-a pierdut 
esența, adică puterea lucrătoare, acel ceva care te mișcă și 
te orientează! S-ar putea constata, printr-o formulă genială 
a relativității: era pe când nu s-a zărit, azi îl vedem și nu e!

Să nu se creadă aici faptul că nu ni se potrivește imnul! 
Dimpotrivă, este mai actual ca înainte, însă i-am pierdut 
înțelesul primar fără redefinirea  mai noii adormiri! Suntem 
destui români îmbolnăviți de sensurile frumoase, înghițite  
pastile de minte, pe rețetele, de dincolo de noi înșine, 
care ne promiteau viața de apoi, neapărat de mâine, dacă 
acceptăm moartea înnoitoare, întru frăția cu URSS, în 
venirea salvatorilor din... America. Apoi s-a ivit speranța de-a 
fi întru Democrația lumii, cu interese globale (vide teatre-
le de operații pe coclaurii lumii, altele decât plaiurile mio- 
ritice!). Câți dintre noi mai știm chimia pastilelor pe 
care le înghițim și ne iau de minte? Ne mințim cu ele, pe 
diagnosticul fixat de altcineva! Chiar avem senzația... , 

DOI	STAREȚI:		GAMALIIL	VAIDA	ȘI	VARTOLOMEU	ANDRONI
(Urmare din pag. 8)

Lucrarea trece în revistă concepțiile unor cunoscuți teologi catolici asupra acestui subiect (Aulen, Greshake, Toma 
d’Aquino, Scheeben, Pohle, Bartmann, Ott, Diekamp, Schmaus, Auer, Semmelroth), dar și doctrina celui de al doilea 
Concliu de la Vatican asupra acestei probleme. Tot atât de bine se face apel și la o seamă de cunoscuți teologi protestanți, 
luterani sau reformați, cum ar fi de exemplu: Calvin , Osiander, Bucer, Ritschl, Barth, Tillich, Pannenberg, Schlink, pentru 
a ilustra întreita slujire a Domnului în teologia Reformei. Din punct de vedere ortodox, se face apel, pe lângă manualele 
de teologie, la Părintele Serghei Bulgakov și la Părintele Dumitru Stăniloae. Sub aspectul bibliografiei și al documentării, 
lucrarea este excelentă.”

Aici, în această operă, Vartolomeu Androni face diferența scripturală, de scriitură și metamorfoza fișelor de lectură, 
între articolele teologice anterioare vâlcene și ceea ce înseamnă opera de stiință și teologie. Și prin circulația ideilor 
,bibliografia germană, europeană, romanească și nu numai, într-un spațiu, Cozia, al metabolismului trecerilor și vămii, al 
dezbaterilor de idei cu sobrietate și aulic și aulalia..Divinația faber-ului din viața monahului pe calea spre sfințeniei este 
împlinită molcom în cărțile lui Gamaliil și cu asupra de masura prin teza de doctorat a lui Vartolomeu Androni...

placebo curat!, că ne este bine. Dacă nu ni se par potrivite 
mai luăm și o țuiculiță, încă una..., ne mai ghicim în cafea 
- tabiet de bine!-, mai încercăm și câte un droguleț, până 
ne izbăvim cu o cură zdravăna de morfină, când zorii cei 
noi ne bat la ușă cu lăutarii, cântând simfonia a cincea a lui 
Beethoven, același care a creat și oda marii noastre bucurii 
de-a trăi în devălmășia iubirii dintre popoare. De-ar fi fost 
egale popoarele și neamurile, în drepturi și îndatoriri, mai 
ales când se spunea – sintagmă gorbaciovistă! – că locuiesc 
o... casă comună. Mă gândesc la Casa Europei comunitare, 
cu bucătărie comună, dar cu camere Schengen și debarale 
interzise pentru balcanicii, încă prea bulgari și prea români 
ca să fie europeni deplini!; precum în... chestia fabulistului, 
cu dulăii și cu ... cățeii.  Când s-a pus poetul Mureșanu să 
scrie un răsunet cele trei națiuni recepte din Transilvania ne 
păstoreau ca pe turma de muls și ne țineau sub smeritele 
săbii. Atunci în mințile unei elite autentice, care își dobândise 
conștiința de neam,  ca o reverberație,  ceva a venit din eter - 
sigur din cerul minții spiritelor naționale, ca un dar al cerului 
în care mai credeau românii! Nu din cerul politic dominat 
de asuprirea funcționarilor lui Dumnezeu pe pământ: un 
papă etern, în cetatea pământeană a lui Dum- 
nezeu, ori niște patriarhi ortodocși, stând în bârlog cu 
creștinul?-sultan și îndemnând la... non-acțiunea sabiei din 
teacă! Poetul îndrăznește nebunia, pe care nu și-o asumă 
drept merit, iar Bărnuțiu o spune în marea adunare de la Blaj 
și Avram Iancu înfințează legiunile și se războiește în numele 
cauzei cuprinsă în îndemnul ca un `ordin de luptă`: No 
bine?! No gata?! No... hai! Scurt, pentru că restul îl spusese 
poetul, îl amplificaseră tribunii marilor adunări ale românilor.  
Ceea ce a primit poetul, chiar de la inspirație, este legitim și 
acum, pentru că nu voia sa o căuta, ci pe a neamului său 
creștin, așteptând smerit și cu credință dreptatea, doar de la 
Dumnezeu. Preoți cu crucea în mână..., oastea e creștină etc. 
Să constatăm acum că spiritul Imnului Național al Românilor 
ne cere trezirea dintr-o stare de ignoranță, că barbarii de ti- 
rani sunt dintre noi, tocmai cei care îl cântăm fără a-l price-
pe în mesajul său! Să-l pricepem din starea în care ne-am do- 
bândit demult statul național și ne situăm în alt cer al pute-
rilor, care ne cere altă descifrare a sensului trezirii: îndemnul 
nou la o viață demnă în spiritul înnoit al Lumii globale.

Iulie 2020, Râmnicu Vâlcea
M.	SPORIȘ

16 iulie/2020


