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COLEGIUL	„MIRCEA	CEL	BĂTRÂN”	
A	ÎMPLINIT	100	DE	ANI	DE	LA	ÎNFIINȚARE

Petre	CICHIRDAN

Domnule	director,	onorate	autorități,	domniile	voastre,

Ziua de astăzi este una de mare importanță pentru Colegiu 
Național Mircea cel Bătrân pentru că, pe de o parte, se 

marchează importanța istorică a acestui for de cultură vâlcean 
prin celebrarea a 100 de ani de la înființare, iar pe de altă parte se 
marchează importanța moștenirii spirituale acestei 
instituții prin însemnarea vizuală a simbolului de 

curaj, înțelepciune și abnegație, și anume marele 

voievod Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești, 
al cărui nume îl poartă cu mare mândrie acest 
colegiu și în cinstea căruia s-a așezat și binecuvântat 
acest bust lucrat cu îndemânare magistrală. Acest 
eveniment deosebit aduce în sufletul Nostru o bucurie 
aparte pentru că la istoria acestui colegiu a contribuit, 
în primul rând, Biserica prin episcopii care au primit 
scaunul vlădicesc al Râmnicului spre păstorire.

De fapt, obârșia acestei instituții este mult mai 
veche, din secolul XIX, când Eparhia Râmnicului-Noul 
Severin, cu sediul în orașul Râmnicu Vâlcea, pune în 
aplicare hotărârea domnitorului Alexandru Ghica care 

 prevedea ca, pe lângă fiecare eparhie din principatele 
românești, Moldova și Țara Românească, să funcțio-
neze așa numitele „seminarii preparandiale”, pentru 
asigurarea unei pregătiri mai temeinice a viitorilor slujitori ai Bisericii. 
Astfel, în primăvara anului 1835, începe construcția unei clădiri de 
școală lângă reședința episcopală din Râmnic, lucrările fiind realizate 
în perioada 1835–1837 de către episcopul Neofit al Râmnicului. 

După incendiul devastator din orașul Râmnicu Vâlcea din anul 
1847, a existat o întrerupere a activității în cadrul acestei clădiri, fiind 
reluată prin implicarea Sfântului Calinic de la Cernica în anul 1853, 
care ocupase între timp scaunul episcopal de Râmnic. 

În anul 1901, Seminarul vâlcean a fost desființat, reînființându-
se în anul 1906 și întrucât cursurile nu se mai puteau ține în vechiul 
sediu, s-a început ridicarea unei noi clădiri la 22 septembrie 1913, pe 
un teren donat de Episcopie și situat în vecinătatea acesteia, pe strada 
Carol unde astăzi se regăsește Colegiul Național Mircea cel Bătrân. În 
noul sediu, Seminarul teologic va funcționa, în perioada 1914-1948, 
cu o singură întrerupere – între anii 1916-1918 – din pricina ocupației 
germane, iar din 1948, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu 

Vâlcea a fost desființat, ca instituție de învățământ, iar 
patrimoniul său a fost trecut în proprietatea statului, 
în prezent fiind relocat în str. Antim Ivireanul, nr. 17, 
din Mun. Rm. Vâlcea, în incinta Schitului Inătești.

Cu toate acestea, în calitate de Arhiepiscop dorim 
să aducem un omagiu persoanelor implicate în iniațiva 
de a așeza acest bust al domnitorului Mircea cel 
Bătrân în incinta acestui colegiu, precum și conducerii 
acestei instituții și corpului profesoral de înaltă calitate 
care a menținut faima acestui liceu la înălțimea dată 
în vechime de ierarhii Episcopiei Râmnicului. Avem 
datoria spirituală, dar și cetățenească de a insufla 
copiilor noștri cele mai bune valori de cultură, știință 
și credință pentru propășirea neamului nostru 
românesc, iar acest liceu oferă cu succes toate aceste 
lucruri elevilor noștri. Învățătura înseamnă progres, 
căci spune Eclesiastul (2, 21) că un om care a pus în 
lucrul lui înțelepciune și știință a și avut izbândă.

Anul școlar care abia a început să vă aducă spor binecuvântat, 
sănătate și multe împliniri duhovnicești, iar din partea Noastră vă 
transmitem arhierești binecuvântări!

†	VARSANUFIE	
ARHIEPISCOPUL	RÂMNICULUI

(Continuare în pag. 2)
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…Zi însorită în acest septembrie, ziua 18, 2020, când în 
fața Colegiului Mircea cel Bătrân s-a petrecut un eveniment de  
aniversare, alegând și un moment cu totul deosebit: dezvelirea 
bustului în bronz al domnitorului Mircea cel Bătrân executat de 
sculptorul Ivan Jinaru din Vaideeni și instalat în fața colegiului în 
decembrie 2019; dezvelit acum. Eveniment la care au participat 
foarte mulți invitați, desigur, în primul rând membrii conducerii 
colegiului, directorul Cătălin Pană, care a rostit și cuvântul 

de aniversare și prin care a mulțumit primarului în exercițiu 
Mircia Gutău pentru ajutorul acordat realizării acestor proiecte 
finalizate în onoare centenarului acestui colegiu: sala de festivități 
complet renovată (numită de vorbitor ca fiind „cea mai frumoasă 
din țară” (desigur la categoria Colegii! n.n), holul de la intrare, 

intrarea propriuzisă, și, acestea, renovate până la sclipire;  la 
baza coloanelor, noi cei mai în vârstă, admirând crucile care 
amintesc de fostul Seminar Sf. Nicolae...școală de mare prestigiu 
pentru care s-a ridicat acest edificiu. A amintit în continuare, dl 
Cătălin Pană, de acest parc de la intrarea în colegiu, amenajat 
de curând (mai ceva decât multe dintre parcurile Parisului n.n) 
și de bustul lui Mircea cel Bătrân, din bronz, montat în acest parc 
la intrarea  în colegiu...Mai adăugăm noi spre veșnică amintire 
că după ce și-a găzduit ctitorul, Seminarul, pentru scurt timp în 
acest spațiu a ființat Școala Medie Tehnică de Comerț (S.M.T.C.), 
care a dat multe cadre în acea perioadă de răstriște-după război-
cu pregătire economică, apoi a devenit școală medie și liceu 
care s-a numit „Vasile Roaită” până în anul 1990. Și, iarăși, mai 
adăugăm, fiindcă avem prilejul, că între martie 1944 și 1945 aici a 
funcționat Facultatea de Limba Română și Teologie a Universității 
din Cernăuți, evacuată la Râmnicu Vâlcea în 1944 și mutată la 
Suceava în 1945...Aici la Seminar, Paul Mihail, cunoscutul savant, 
preot, și-a dat doctoratul cu prof. univ. dr. Leca Morariu. 

Primarul	Mircia	Gutău: Domnule director, onorată asistență, 
pentru mine este un moment extraordinar de plăcut să particip 
astăzi la finalizarea unei munci de aproape un an de zile, atunci 
când dumneavoastră ați venit și mi-ați spus că vreți să sărbătorim 
100 de ani. ... A trebuit să comandăm plachetele, a trebuit să 
scoatem la licitație și, sigur, văzând că dl Ivan este alături de 
noi vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pentru această lucrare. 
De asemenea vreu să- felicit pe toți cei care au contribuit la 
modernizarea holurilor și sălii de spectacole care, desigur, cum 
spunea și dl director este una dintre cele mai frumoase din țară. 
Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți prezenți aici. Însă 
nu put să-mi ascund amărăciunea pentru faptul că oamenii care 
sunt plătiți să răspundă de învățământul vâlcean, nu numai că nu 
s-au prezentat astăzi aici, mă refer strict la inspectorul general, 
dar au procedat așa cum nu mă așteptam și au încercat chiar 
să blocheze această activitate; mi se pare strigător la cer. Mi se 
pare că în acești treizeci de ani nu s-a înțeles nimic din această 

COLEGIUL	„MIRCEA	CEL	BĂTRÂN”	A	ÎMPLINIT	100	DE	ANI	DE	LA	ÎNFIINȚARE

Cătălin Pană și Mircia Gutău Mircia GutăuMihai Vinereanu și Ivan Jinaru doi 
vaideeni de mare prestigiu

democrație. Unora le trebuie o viață să înțeleagă ce înseamnă o 
democrație. Domnule director vă felicit, vă doresc tot binele din 
lume și trebuie să fiți mândru că, dacă veți fi schimbat din funcție 
veți fi schimbat exact la o sută de ani de la inaugurarea acestui 
colegiu.

Despre această lucrare de artă, pe care Dan Zamfirescu 
o considera capodoperă, noi nu mai adăugăm nimic, căci și 
Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a făcut-o 
cu prisos în cuvântul de Binecuvântare, numind arta sculptorului 
Ivan Jinaru „îndemânare magistrală”...noi, oamenii de cultură 
ai orașului fiind cu totul de acord cu domnia sa. Am auzit în 
momentul de dezvelire a bustului marelui domnitor că soclul 
este prea înalt. Nimic, mai fals, opera este gândită să arate prin 
toate mijloacele figura falnică, magnifică a celui care a condus 
cea mai întinsă ca teritoriu Țară Românească, cel care ne-a făcut 
cadou nouă vâlcenilor darul scris al faptului că Râmnicul a fost 
un prim oraș domnesc al Țării Românești!...cum puteai să pui un 
fabulos chip omenesc, fabuloasă încoronată imagine, pe un soclu 
precum cel pe care stă bustul lui Spiru Haret, mic și lângă gard 
parcă cerșind la stradă! Îl felicităm pe Ivan Jinaru pentru acest dar 
făcut Râmnicului din comuna Vaideeni-comună oraș-precum și pe 
cei care au avut dubla idee de-al pune la locul său de cinste pe 
domnitorul Mircea cel Bătrân (vedeți ce chip de om tânăr, ca în 
realitate, deloc bătrân, a imaginat artistul plastic!) și de a-l alege 
pe Ivan Jinaru ca autor... 

NOTA
A se vedea pe Video Arhiva acestui site imagini filmate cu 

această ocazie sub titlul „COLEGIUL MIRCEA CEL BĂTRÂN - 100!”
Sala de festivități

Nicolae	GHINOIU

Nu mi-am imaginat niciodată că voi avea 
ocazia să petrec o vacanță de neuitat 

într-o țară așa cum este Danemarca, țară care 
deși este destul de mică, este extraordinară prin 
frumusețe.

Locuri pitorești și interesante, care uimesc 
vizitatorul ocazional, așa cum am fost și eu, prin 
cultul pentru simțul estetic, pasiunea pentru 
flori și amenajări peisagistice de neimaginat ce 
îți rețin atenția la tot pasul.

Mai vizitasem această țară dar în perioada 
de iarnă, când nu se pot pune în evidență în 
toată splendoarea lor aceste frumuseți.

De data aceasta vizitam Danemarca în luna 
august, când natura explodează într-o bogăție 
de nedescris a florei specific acestei zone din 
emisfera nordică a Europei, cât și din alte locuri 
de pe glob.

CARTEA ÎN FOILETON

DISTRACȚIE	LA	SUPERLATIV	ÎN	PARCUL	DE	AGREEMENT	TIVOLLI	
(I)

După câteva ceasuri de odihnă ce se 
impuneau după călătorie și după masa de 
prânz, am fost invitat împreună cu soția să 
vizităm unul din cele mai reprezentative locuri 
de agrement ale capitalei daneze, parcul Tivolli 
care poate fi considerat un simbol al Copenhagăi 
prin neasemuita sa frumusețe. Se poate afirma 
fără exagerare că în centrul capitalei acestei țări 
se află o altă capitală a esteticului, a armoniei 
și liniștii, un paradis al florilor, al amenajărilor 
florale. Vizitatorul poate vedea aici tot felul de 
plante exotice care se simt ca la ele acasă, deși 
clima țării nu este prea blândă. Ne imaginăm 
cu câtă dragoste și pasiune sunt îngrijite aceste 
frumuseți ca să poată extazia sufletul privitorilor 
din toate colțurile lumii.

Turistul care se află pentru prima dată în 
parcul Tivolli, la un moment dat se simte obosit 
de atâta splendoare și aproape că nu mai poate 
reține pe retină tot ce i se oferă în materie de 

estetică florală și mijloace de agrement, simțind 
nevoia unei pauze.

Pentru aceasta pe tot cuprinsul acestui parc 
se află, nici nu se putea altfel, amenajate tot 
felul de locuri de odihnă, squar-uri de verdeață 
cu bănci și fotolii confecționate din materiale 
artizanale, cu aspect rustic ce se încadrează 
armonios în peisaj. Cine dorește, are la dispoziție 
tot felul de ambarcațiuni ce se află pe lacul ce 
înconjoară parcul, sau se poate așeza la o masă 
din mulțimea de cafenele și restaurante ce se 
află aici, fiecare amenajat altfel, dar toate de o 
intimitate care parcă te atrag ca un magnet să 
le vizitezi.

Printre posibilitățile de agrement care sunt 
din ce în ce mai sofisticate, și pun în mod serios 
curajul la încercare, cum ar fi Mountaine Rouge 
sau Turnul, sunt două din cele mai tari, ca să 
spun așa, mijloace de distracție. Deși am fost 
invitat, să gust senzațiile tari oferite de acestea, 

am refuzat politicos, preferând altele mai 
pământene: trăsura cu cai și trenulețul.

În același context trebuie arătat faptul că 
și divertismentul artistic este aici foarte bine 
reprezentat. Se pot urmări pe câteva zeci 
de scene, adevărate amfiteatre, tot felul de 
spectacole începând de la cele pentru copii, 
până la cele de teatru, pantomimă, muzică 
ușoară, clasică sau simfonică, toate de o 
calitate excepțională. Atât erau de bune aceste 
spectacole, încât eu, cel puțin, nu mai puteam 
pleca de la câteva din ele.

În funcție de preferințe, tineretul beneficia 
de toată gama de genuri muzicale, cei de vârsta 
adultă se delectau cu muzică de jazz, blues, 
valsuri vieneze sau tango-uri argentiniene. Într-
un cuvânt, nu cred să existe prea multe genuri 
de distracție care sa nu se regăsească la un nivel 
superior aici. 

(Continuare în pag. 14)
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D
eschiderea a aparținut doamnei Va-
lentina Vasile care a prezentat invitații 

ce au umplut sala, muzeu, din subsolul Palatului  
Brâncovenesc din Potlogi; artiști și familii cu 
dragoste de Constantin Brâncoveanu, și de 
Potlogi… Apoi a preluat conducerea lucrărilor 
simpozionului, domnul George Coandă: poetul, 
istoricul, publicistul… unul dintre conducătorii 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 

George	Coandă:  -  Doamnelor și domnilor 
bine ați venit, aici, în casa voievodului Constantin 
Brâncoveanu, o casă de suflet a acestui mare 
voievod renascentist. Sunteți martorii unui 
eveniment pe care anul trecut am cutezat să-l 
punem la cale în această splendidă locuință a 
lui Brâncoveanu. Mergând spre Târgoviște și 
trecând prin Potlogi-Văcărești, domnitorul  își 
dădea sufletul în ceasul de odihnă, cugetând la 
soarta României. Știți foarte bine în îndelungata 
sa domnie, despre care o să vorbesc  la momentul 
potrivit, în comunicarea mea,  Brancoveanu a 

construit foarte mult pe tărâm spiritual pentru 
timpul nostru, de acum. Vedeți,  însă , ce timpuri 
trăim noi, cu nasul în batistă, ca să nu-i spun 
botniță, când mă uit așa parcă mă văd în „Pla- 
neta maimuțelor”;… dar acestea sunt vremurile, 
ce să facem, suntem sub virus, suntem „sub 
vremuri” , și eu, în calitate de președinte fon-
dator, de onoare, m-am gândit să nu o mai 
ținem, această ședință; să o amânăm pentru la 
anul, pentru că acest coronavirus care nu știm 
ce formă are, care își schimbă structura de la  
o zi la alta, nu știm ce surpriză ne mai rezervă,  
ce surpriză neplăcută aduce pe capul nostru…  
Am vorbit cu Valentina, care este un spiriduș, 
este un argint viu, și care mi-a spus: ținem anul 
acesta, acum, simpozionul! De aceea eu, încă  
o dată, sunt emoționat și profund reconuscă- 
tor domniilor voastre care ați ales calea 
voievodală a Potlogilor ca să omagiem  împreună 
pe acela al cărui duh se află aici… La un moment 
m-am gândit să ținem simpozionul afară, dar 
când am văzut că vara se încăpățânează, nu 
vrea să cedeze, iată, ne binevoiește cu suliți 
foarte aprinse de raze, noi câțiva fiind și mai 
în vârstă, ne-am sfătuit și am hotărât să ținem 
simpozionul în acest subsol de palat - muzeu, 
răcoritor… Încă o dată vă mulțumesc că sunteți 
aici în număr atât de mare…Dar înainte de a 
avansa în manifestarea noastră permiteți-mi 
să rog pe domnul primar Nicolae Catrina să ne 
spună  câteva cuvinte.

N.	Catrina:  -  Voi fi direct, dați-mi voie să-mi 
scot masca, vă urez success la lucrările acestui 
simpozion și vreau să vă rog, dacă aveți după 
aceea puțin timp, liber, să mergeți la Pitaru, 
3 km de aici, de la Potlogi, unde am deschis 
un Memorial „Nicolae Grigorescu”, care s-a 
născut în aceste locuri, unde noi am reconstruit 
casa natală după un tablou și am ornat-o cu 
replici după opera lui Grigorescu și alți pictori 

FORUMUL	NAȚIONAL	„BRÂNCOVENIANA”
EDIȚIA	A	II-A,	POTLOGI	2020

	SIMPOZION	ȘI	PREMIEREA	CÂȘTIGĂTORILOR	CONCURSULUI	DE	POEZIE
contemporani lui. Am avut ca scop, mărirea 
atracției turistice a Palatului Brâncovenesc, din 
Potlogi, construind și punând în funcțiune acest 
memorial. Vă mulțumesc.

S-a dat citire mesajului către simpozion 
transmis de Președintele Academiei Române 
Ioan Aurel Pop din care spicuim, pentru că 
textul, foarte interesant, integral, poate fi citit 
pe Internet la adresa « Acad. Ioan-Aurel Pop, 
Principele Constantin Brâncoveanu și trecerea 
sa prin eternitate » 

Ioan	Aurel	Pop: - «Forumul Național Cultural 
„Brâncoveniana”, din 12 septembrie 2020, 
organizat de oameni de bine și animat de istoricii 
George Coandă și Valentina Vasile, merită numai 
cuvinte de laudă. Gândurile de pioșenie, ridicate 
spre ceruri din Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, 
vor ajunge desigur la sufletul lui Constantin 
Brâncoveanu, ale fiilor Constantin, Ștefan, Radu, 
Matei, precum și al sfetnicului Ianache, ajunși să 
fie părtași ai patimilor lui Hristos, încununați cu 
sacra coroană a muceniciei. Scriu aceste sărace 
rânduri la îndemnul lui Claudiu Dumitrache, cu 
regretul de a nu putea fi de față la ceremonii.

*

Reconstituirile istoriografice nu concordă 
niciodată pe deplin cu realitățile de la care 
pornesc, iar acestea din urmă se situează 
întotdeauna mult prea departe de legendele 
și miturile pe care le generează și care incită 
imaginația urmașilor. Această constatare este 
evident valabilă și relativ ușor de ilustrat în 

cazul personalității principelui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714), stins din această 
viață prin mijlocirea unui martiriu, cu mai bine 
de trei secole în urmă și devenit sfânt. Istoricii, 
după menirea meseriei lor, i-au reconstituit 
epoca și personalitatea, fiind încă departe de 

realizarea unei imagini complete a aceea ce a 
fost atunci. Totuși, această imagine, inițiată la 
scurt timp după moarte, dar statornicită mai 
ales în ultimul secol și jumătate, cuprinde cinci 
fațete ale domniei și personalității domnului 
român, unele evidențiate mai pregnant, altele 
doar schițate .

Este vorba mai întâi de sacrificiul domnului 
(martiriul) în numele credinței și al țării sale. 
După aproape 26 de ani de domnie, în care a 
știut adesea să înșele vigilența autorităților 
otomane și să navigheze învingător printre 
obstacolele interne și externe, domnul cu cei 
patru fii și cu sfetnicul însoțitor aveau să se 
lase sacrificați, la 15 august 1714, refuzând 
salvarea prin abdicarea de la legea românească 
și credința creștină. Acest sacrificiu sau martiriu 
în numele valorilor morale și religioase supreme 
a fost perceput aproape instantaneu ca unul 
deopotrivă personal și colectiv. Odată cu 

trecerea în viața eternă a domnului și a familiei 
sale, era salvată, prin calitatea lui Constantin 
Brâncoveanu de conducător suprem al Țării 
Românești, întreaga națiune română, care 
repudia supunerea în favoarea libertății și 
umilirea în favoarea demnității. Derularea 
martiriului în ziua Adormirii Maicii Domnului a 
sporit taina sacrificiului în numele poporului său 
– precum făcuse odinioară Mântuitorul vegheat 
de Sfânta Maria – incitând imaginația populară 
și dând frâu liber legendei.

O altă latură care a trezit atenția istoricilor 
a fost politica externă a domnului, calitatea 
sa de diplomat, de negociator pe nisipuri 
mișcătoare, într-o perioadă de redimensionare 
a continentului . Istoricii vorbesc – cu referire la 
cumpăna secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea – ca 
despre o epocă de „criză a conștiinței europene”, 
pricinuită de „trecerea de la mica la marea 
Europă”. După căderea Constantinopolului 
sub otomani (1453), era tot mai evident că 
modelul european de civilizație biruitor era cel 
occidental (catolic și protestant, concurențial, 
activ, eficient), în condițiile în care modelul 
răsăritean (ortodox, contemplativ, defensiv, 
fatalist) intrase în disoluție și restructurare, 
sub semnul Islamului. Eșecul celui de-al doilea 
asediu otoman al Vienei (1683) declanșează prin 
Reconquista expansiunea spre est a modelului 
occidental, cu tendința de a cuprinde sub semnul 
modernizator al acestuia și Țările Române. În 
paralel, modernizarea după tipicul occidental 
era inițiată și în Rusia lui Petru cel Mare, prin 
reformele introduse de către acest suveran.

Astfel, Constantin Brâncoveanu ajunsese 
să domnească atunci când imperiul sultanilor 
(căreia Țara Românească autonomă îi era supusă 
prin relații sui generis de vasalitate) intrase în Juriul concursului

Scumpe	domnule	director	Petre	Cichirdan,

Urmărind ultimele evenimente, prezentate de publicația on line Cultura 
Ars Mundi, am fost bucuros să aflu despre premiul pe care l-ați primit: 

Trofeul „Brancoveanu”,  acordat de președintele de onoare al Forumului la a doua 
ediție a Forumului Cultural Național „Brâncoveniana”  -  la Palatul din Potlogi, 12 
sept. 2020, Concursul de Poezie contemporană. 

   Caracterul postmodern al poemelor dumneavoastră constă în relația dintre 
folclor și avangarde, așa cum am conchis eu în Scrisul Românesc, în cronicele 
semnate la volumele anterioare: „Transfigurări”, „Caietul gri”, „Carmine”... Știu că 
o variantă a fost recitată și pe scena Palatului Academic din Cernăuți, în 2 aprilie 
2017, cu ocazia unui spectacol de comemorare a martirilor români asasinați în 
1941 în Bucovina de nord, la Fântâna Albă. Așa mi-am explicat și pasiunea dvs 
pentru Carl Orff, care a devenit poet textier, formând  faimosul colaj literar 
muzical: cantata profană „Carmina Burana” (inspirat din folclorul localitatății 
Beuren-regiunea Bavaria din Germania-țărănesc și studențesc, mănăstiresc, din 
secolul XIII d.Ch.). 

Am fost surprins să constat în stilul dvs, o continuitate a acestei relații a 
curentului Populare culture: concepții populare și gândire de avangardă, în 
postmodernitatea de astăzi. Ceea ce denotă o complexitate a activității dvs de 
publicist, poet, și creator de artă plastică.Vă felicit, încăo dată, pentru premiul pe 
care l-ați primit la această ediție „Brancoveaniana”!

Constantin	ZĂRNESCU
 Cluj Napoca, 16 septembrie 2020

(Scrisoare publicată în Povestea vorbii 21, nr 3/2020 și republicată la cererea autorului, corectată.)



declin (Dimitrie Cantemir avea să scrie atunci 
chiar „istoria creșterii și descreșterii Imperiului 
Otoman”), pe fondul sporirii forței împăraților 
romano-germani din Casa de Habsburg și a 
autorității Rusiei petrine, conduse și ea de 
un lider (țar) recunoscut de Occident drept 
împărat. Până la urmă, după cum a perceput 
din prima clipă Constantin Brâncoveanu, 
nici slăbiciunea otomanilor și nici avântul 
recuperator al puterilor creștine dinspre nord-
vest și, respectiv, nord-est nu erau atât de ample 
în realitate încât să justifice și să determine 
atunci o schimbare radicală a statutului Țărilor 
Române. Astfel, Brâncoveanu a fost nevoit și 
capabil să ducă – după formularea plastică 
a lui Nicolae Iorga – „o politică de continuă 
observație”, în cadrul existent, neacceptând să 
devină supusul nimănui. Domnul a oscilat în 
politica sa externă nu din lipsă de fermitate, ci 
din realism, adaptându-se rapid 
meandrelor făcute continuu de 
marile puteri (…). »

Filiala Dâmbovița „Mihai 
Viteazul” a Asociației Națională 
a Cultului Eroilor  „Regina 
Maria” condusă de Constantin 
Voicu și-a transmis mesajul, 
după prezentarea celui semnat 
de Președintele Academiei. 

Actrita Doina Chițescu a 
recitat din creația închinată lui 
C. Brâncoveanu.

Simpozionul a debutat cu 
prezentarea lucrărilor semnate 
de conf. dr. Ion Marin Croitoru 
de la Facultatea de teologie 
ortodoxă și științele educației…
Apoi Valentina Vasile a dat 
cuvântul pentru susținerea 
comunicării, președintelui de 
onoare al Forumului.

George	 Coandă: - Am să 
vorbesc despre o idee, despre 
„Brâncovenianism ”. Există niște 
voci păguboase care ne tot sună 
pe la urechi și încearcă să ne 
bage-n cap că suntem o cultură 
mică și că trebuie să ne plecăm 
în fața marilor culturi...cultura 
franceză, cultura rusească, 
cultura engleză...chiar și în fața 
culturii americane! Poate să-
mi spună cineva ce înseamnă 
marea cultură americană? (Din 
sală se strigă:  „Nu există!”) 
- Bravo, răspunde istoricul și 
continuă: care cultură mare, 
americană? Două sute de ani au 
trebuit să treacă și abia acum 
America vrea să se afirme ca o 
mare națiune! America a fost și 
este o mare putere economică, 
dar nu a fost, cum spunea și cel 
din sală, o mare cultură! Abia 
acum încearcă se se afirme ca o 
mare națiune. Însă, chestiunea 
de națiune este legată de limbă! 
...Și limba engleză aparține 
culturii europene. Orice ar 
face America, deși este o mare 
putere economică, cultura ei 
este dependentă de cultura 
europeană, este dedesuptul 
ei, este un mozaic de cultură 
engleză și celelalte culturi ale 
marilor națiuni  ai căror cetățeni 
au emigrat în America (cât 
ar vrea America să spună că 
Igor Stravinski este american, 
Igor Stravinski, rămâne rus în 
tot ce a compus el n. red.). 
O nație rămâne puternică și 

reprezentativă doar prin limba proprie. Acum 
vreo 40 de ani francezii și-au protejat limba prin 
lege...Când, acum 20 de ani, sărmanul George 
Pruteanu a vrut să dea o lege de protejare 
a limbii române, toți au sărit ca arși, că nu 
avem nevoie de o protejare a limbii române. 
Iată, unde suntem acum cu limba noastră...
plină de americănisme! ...Națiunea există prin 
limbă. Constantin Brâncoveanu a reușit într-
un moment de mare răscruce cum a fost cel 
de la sfârșitul sec. XVII și începutul sec. XVIII să 
salveze sufletul națiunii. Amintea aici domnul 
profesor Croitoru de activitatea tipografică, din 
timpul domnitorului, care depășește orice altă 
perioadă și în care prin această ea se scoate la 
suprafață sufletul acestei națiuni...Brâncoveanu 
și-a dat seama că o țară își păstraeză sufletul 
prin cultură...el fiind un mare creator de 
cultură românească. Acest voievod are însă un 

predecesor pe măsură...Matei 
Basarab este voievodul care 
instituie limba română în 
cancelarii, în biserică, la curtea 
domnească... Constantin 
Brancoveanu are o contribuție 
colosală prin instalarea în acest 
teritoriu a stilului care-i poartă 
numele: stilul brâncovenesc!...
care s-a impus până astăzi și de 
care s-a ținut cont, aici, la acest 
palat, la renovarea din 1977. 
Stilul brâncovenesc, acesta pe 
care îl vedeți cam peste tot 

în Țara Românească, început 
atunci, înseamnă „Renașterea” 
românească, impunerea în vizual 
a sufletului românesc. ...Mulți 
critică voievozii români: că erau 
idioți, analfabeți, cruzi, lipsiți 
de cultură etc. Brâncoveanu, și 
predecesorii lui, este dovada 
că acești voievozi erau invers 
de cum se spnunea pe vremea 
clevetirilor de cancelarii (numai 
să amintim de operele lor, 
ctitoriile, și este mai mult decât 
grăitoare contribuția lor la 
dezvoltatea culturii: Biserica 
Domnească și Biserica Mânăstirii 
Curtea de Argeș, ctitoriile lui 
Basarab I - posibil fiul - și Neagoe 
Basarab - plus cartea către 
Theodosie n.n). ...Discursul 
comunicare a doctorului  în 
istorie, poetului, George Coandă, 
a fost mult mai amplu, plin 
de exemplificări, ceea ce face 
atractiv un asemenea discurs, 
dar trebuie să menționăm, 
aici, că, nouă, presei, ne-a fost 
foarte greu la capitolul redare, 
așa cum am încercat acum, 
datorită sonorizării - cu ecou 
și luminii slabe din încăperea 
beci a palatului, desigur sală de 
muzeu acum, dar nepregătită 
pentru eveniment (bat-o vina 
pandemie, datorită căldurii nu 
s-a ținut afară, vă amintiți, nu? 
n.red.) Un discurs colocvial, 
extrem de interesant, și numai 
datorită condițiilor arătate, noi, 
nu putem să - redăm discursul în 
întregime, motiv pentru care ne 
cerem scuze.

Microrecitaluri lirice au 
prezentat talentații tineri Maria 
Klein de la Liceul Dinu Lipatti și 
Marius Bălan - tenor din Pitești.

A citit proză scurtă, Maria 
Dobrin și Gheorghe Albu - 
poezie.

PREMIILE	CONCURSULUI	DE	POEZIE	
„SUB	CRUCEA	SFÂNTULUI	MARTIR	BRÂNCOVEANU”

 

1. Trofeul „Brâncoveniana” acordat de președintele de onoare al al Forumului național 
cultural „Brâncoveniana” – Simion-Petre Cichirdan (Râmnicu Vâlcea)

2. Premiul Doamna Maria Brâncoveanu acordat de S.C. CRIS SRL Potlogi – Florentina Chifu 
(București)

3. Premiul Petru Cercel al Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” – Dan Șalapa 
(Drobeta-Turnu Severin)

4. Premiul Sfântul Nifon al Arhiepiscopiei Târgoviștei – Daniel Mihu (Ploiești)
5. Premiul Grigore Alexandrescu al Societății Scriitorilor Târgovișteni și revistei „Litere” – 

Magda Hărăbor (Brasov)
6. Premiul Vasile Cârlova al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și revistei 

”Eroica” – Daniela Albu (București)
7. Premiul special al Editurii Betta și revistei „Arena literara” – Dimitrie-Sorin Pană (Titu, 

Dâmbovița)
8. Premiul Marin Grigore Năstase al Liceului Tehnologic din Tărtășești – Radu Botiș (Baia 

Mare)
9. Premiul Steaua Daciei al Cenaclului „George Coandă” Potlogi – Lhana Roma-Novna 

(Craiova)
10. Premiul Reverberații brâncovene acordat de președintele juriului – Emilia Amariei (Idicel, 

Mureș)
11. Premiul special al Asociației DAR Development – Oana Anca Preda (Topoloveni, Argeș)
12. Premiul „Regal literar” – Alexandra Botoșanu (Constanța)
13. Premiul Elena și Ștefan Mihăilescu al Școlii Gimnaziale Potlogi – Marina Costa (București)

Au fost lansate volumele: „Pe drumul 
sudului. Potlogii Urbani. Oameni, locuri, istorii” 
de Valentina Vasile; „Reverberații brâncovene”-
volum cu creațiile participante la concursul 
de poezie din 2019 din cadrul primei ediții a 
Forumului; „Poezia românească de la Dosoftei 
la Nichita Stănescu” de Aureliu Goci; vorbitori: 
Valentina Vasile, George Coandă și Aureliu Goci. 

La sfârșitul părții întâi a Forumului,  George 
Coandă l-a invitat pe Nicolae Georgescu, pe 
care l-a numit, așa cum îi spune toată lumea 
afină spiritului eminescian,  „cel mai mare 
eminescolog al timpului”, rugându-l să se 
adreseze invitaților.

Nicolae	 Georgescu:	  - Da, în materie de 
eminescologie, nu există cel mai mare...suntem 
fani iubitori ai lui Eminescu, hai să zicem: marii 
comentatori ai lui Eminescu, dar stlele sunt cam 
egale între ele...Nu o să vorbesc despre Eminescu, 
nu vreau să spun decât două lucruri legate de 

Csaky	E	POE

discuțiile dumneavoastră pe care le-am prins 
din zbor:  trebuie să știți că pentru a-l decapita 
pe Brâncoveanu sultanul avea nevoie de un act 
de excomunicare din sânul bisericii ortodoxe, 
pe care l-a dat Patriarhul Constantinopolului, 
Notara, cel pe care Brâncoveanu l-a ajutase 
să ajungă patriarh.  Numai că Brâncoveanu a 
murit creștin cum spune și balada...„A murit 
creștin/ Brâncoveanu Constantin.”Aceasta este 
lecția Brâncoveanu: ...până la moarte să rămâi 
creștin! ... A doua problemă pe care vreau să 
v-o spun este despre trasul în țeapă, că am auzit 
că vorbeați de Vlad Țepeș, care se practica încă 
din timpul dacilor, după scrierile istorice ale lui 
Herodot, secolul IV î.e.n. Una dintre pedepsele 
din timpul dacilor era tragerea în țeapă de jos 
în sus, sunt descrieri cu lux de amănunte. Vlad 
Țepeș aduce în prezent un obicei vechi, de 
substrat, dac; tragerea în țeapă, nu este invenția 
lui (ca și atacul de noapte în tabăra vrășmașului, 
aceasta era  folosită în strategia lui Moise în lupta 
sa de cucerire a cetăților, spre Canaan; și de Iosua 
în luptele de cucerire a Canaanului. Voievozii 
noștri cunoșteau învățăturile Bibliei! nu erau 
proști, cum spuneau unii n. red.). Sunt multe 
strategii de genul acesta în istoria voievozilor 
noștri, un exemplu fiind Mircea cel Bătrân, care 
ca să oprească înaintarea oștirii otomane, a 
taiat o pădurice și a îmbracat copacii în soldați, 
iar turcii s-au sperit...în fond așa a procedat și 
Decebal în fața armatelor împăratului Traian... 

Acestea sunt dovezile dăinuirii noastre pe 
aceste meleaguri, transmitrea din acele timpuri 
străvechi în zilele acestor voievozi, care, iată, le-
au preluat...      
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Ion	PREDESCU

Teatrul „Ariel” transgresează atmosfera de 
covid persistent, de presiune și tensiune 

auctorială, printr-un spectacol luminos, de fasci- 
nație truditoare și pulsiuni salvatoare, prin 
volutele imaginii de stilistică ziditoare, din spec- 
tacolul „Crai Nou”, regia Mihai Mihaela... Sin- 
tagma în sine, în cultura română, trimite spre 

simbolistica începutului, a măreției romantice din 

zorii tipologiei Întemeietorilor... 
Spectacolul Mădalinei Mihai este construit 

inteligent, de o inteligență frumoasă, în sensul 
clasic, al regizorului de H., cu memorabilitatea 
personajului, imagine pură, așa cum, dacă pro-
nunți Casablanca, vorbești despre un mental și 
o mentalitate... Este un elogiu luminos adus fe- 
minității...conceptului de feminitate, și, o pole-
mică, într-un timp recent, care cultivă scurtătură 
numită soumission, focalizată pe etimologia din 

O	INTELIGENȚĂ	FRUMOASĂ.	ATUNCI	CÂND	
ROSTEȘTI	CASABLANCA...	MIHAELA	MIHAI...

lexemul genuflexiune... Un elogiu spațiului eroic 
din ceea ce numim feminitate...personalitate, 
mai mult, persoană...Chiar foarte mult ceea 
ce numim persoană..între cenzura feminină, 
care instituie agonalul în actanți și schimbă 
desfășurarea lumii...și plusvaloarea dată de fi-
gura erosului ca fascinație...Inteligența expresivă 
a Mihaelei Mihai a ales personalități feminine 
din istoria noastră, într-o galerie a regalității bine 
temperate...Lângă ele a  pus romanțe, melodii de 

epocă, de epoci, de vârste, cu ideea culturală a 
fastului din ceea ce înseamnă vitalizarea para- 
digmei spectacolului, a gândirii textului ca lume, 
prin, metaforic, germinarea din  pluvialul auro- 
ral... Și, a învățat lecția afirmației Reginei Maria, 
din testamentul ei, adresat poporului său: am 
iubit, nu am judecat...A cultivat apoi lecția lui 
Celibidache: a minunii din fiecare interpret al for- 
mației, al structuralității... A pus în lumină meta-
morfozele... Mihaela Mihai a funcționalizat textul 

în tipologia Anna, din Foca albastra de Doru 
Motoc, personaj mai mult decăt memorabil, din-
tre cele mai memorabile din literatura romănă..
Nu a cultivat în exces corporalitatea imaginii 
din lecția lui Menuhin... Și energiile necreate, 
despre libertatea fonemului… Alexandru Nicolae 
Runceanu (Zburătorul, Bujor), Galina Nemțanu 
(pian), Victor Nemțanu (contrabas), Vladislav 
Railean (vioară), Pavel Gheorghe Marius (vioară).

Din structurile de adâncime...Olga Popescu 
duce textul în ceea ce înseamnă destructurarea 
din vocea incontrolabilului, de cuprins în sin-
tagma cu maximum de semnificații, „Animalul 
inimii’’ (H.Muller)..Să notăm acum despre ana-
tomia trupului. Jocul actriței, nu numai din acest 
text, (vizibil, în exces, util, augmentat, taumatur- 
gic, năucitor, dezvrăjire și magie, în Maria din 
Mall, de Gheorghe Smeoreanu) dezvoltă o 

experiență care dă coerență, inimitabil, existen-
ței dizlocante, cu termeni din Jacques Lacan, Geor- 

ges Didi-Huberman, Georges Batailles: „o bătaie 
dialectică care agită totodată vălul și ruptura 
sa”. Interpretarea Olgăi Popescu mută în artistic 
o normalitate mult prea dezirabilă în lumea de 
azi.. Lumea ei, lumea creată de actriță, este un 
dincolo spectral, iar, cum spune Jacques Lacan, 
„funcția imaginarului nu este funcția irealului” și 
discutăm despre: „imaginea dizlocării, rupturii, 
sfășierii funciare a subiectului”. O proiecție a ima- 
ginarului, întâi bulversant, apoi de păstrat în ale- 
theia dihotomiei, netraductibilă decât ca măre- 
ție: „Herztier, animalul inimii, imprevizibilitatea, 
forța de netăgăduit a corporalității noastre”.

Marian	PĂTRAȘCU

Î
n numărul din august a. c. al revistei „Cultura Vâlceană”, a 
apărut un text intitulat „Erau romanii de origine illiro-tra-

că?”, în care Mihai Vinereanu mă „beștelește” etichetându-mă 
denigrator în fel și chip în legătură cu articolul subsemnatului „Cu 

antichitatea pe arătură: mituri și legende transformate în ade-
văruri istorice”, articol publicat în numărul din iunie a. c. al revistei 
„on line” – „Cultura Ars Mundi” și tipărit în numărul din iulie a. c. 
al revistei deja menționate. 

Nu aș fi reacționat în niciun fel dacă M. Vinereanu n-ar fi 
„dat cu bâta-n baltă” dându-i dreptate lui Dan Oltean, autorul 
videoclipului de pe YouTube analizat de subsemntul, tocmai în 
cea mai flagrantă bazaconie pe care acesta a susținut-o. Pentru 
exactitate citez: „Către sfârșitul video-clipului, Dan Oltean afirmă 
că În Evul Mediu se vorbea aceeași limbă din Albania, până 
în Cracovia și de lângă peninsula Crimeea și până în Slovacia. 
Afirmația cât se poate de adevărată are menirea să-l scoată din 
sărite pe ignorantul Pătrașcu care îl face istoric pârât pe Dan 
Oltean. Am să adaug pentru astfel de ignoranți că se mai vorbea 
românește în aceste regiuni și în prima jumătate a secolului XX 
și se mai vorbește și azi: ici colo unde au mai rămas enclave de 
români”. 

Așadar, iată ceea ce am de spus, fără a face nicio apreciere 
asupra părerilor mele, și asta pentru bunul motiv că eu niciodată 
nu-mi permit să mă autoapreciez, ci doar caut ca ele să fie logice și 
să mi le asum indiferent de consecințe; în schimb, Mihai Vinereanu 
precizează că el lucrează de 35 de ani în domeniul lingvisticii, 
sugerându-mi superior, chiar cu acea fudulie caracteristică 
nației noastre, că el este nemaipomenit și extraordinar în acest 
domeniu. Să fie sănătos, îi urez „succesuri”!  

Pentru început precizez că M. Vinereanu a înțeles cu totul 
aiurea demersul articolului meu, ceea ce este de mirare pentru un 
lingvist cu pretenții ca el. În primul rând, eu nu am negat faptul că 
Troia ar fi fost întemeiată de către dardani, ci am combătut modul 
în care D. Oltean a abordat acest subiect și nu numai, amestecând 
aiuristic muritori cu zei și făcând presupuneri fără niciun suport 
real. Apoi, niciunde eu n-am afirmat categoric că limba română „se 
trage” din limba latină, ci doar că nimeni nu poate nega caracterul 
său romanic. În legătură cu „ipoteza unei limbi mamă”, prezentată 
ca o mare realizare științifică, eu o consider una absolut derizorie, 
întrucât este „la mintea cocoșului” că la începutul vieții omenești 
pe planeta Pământ a existat o singură limbă. Vă puteți închipui că 
Adam, Eva, Cain și Abel vorbeau patru limbi diferite? Sau că Noe 
și toți ceilalți membri ai familei sale vorbeau fiecare „pre” limba 
lui proprie? Și, mai mult – că acea limbă era neapărat… limba 

DREPT LA REPLICĂ

„FITECINE”	VS.	„MAREle”	LINGVIST…

română, căci altfel cum ar rămâne cu protocronismul caracteristic 
celei mai mari părți a nației române? În plus, să remarcăm faptul 
că întreaga omenire se trage dintr-un prost, o târfă și un criminal, 
„figură” incestuoasă repetată în familia lui Noe, de ce să ne mai 
mirăm că ea, omenirea, arată cum arată? 

Revenind în registrul seriozității – am făcut aceste remarci 
tocmai pentru a sublinia derizoriul „descoperirilor” unor uma-
niști, care mai au și pretenția că ei fac… cercetare științifică! Și apro- 
po de protocronismul exacerbat al românașilor daciști și chiar 
dacopați, ei nu realizează că acesta este izvorât dintr-un acut com- 
plex de inferioritate și astfel ei caută să se convingă și să convingă 
și pe alții (cei pe care nu reușesc să-i convingă sunt, desigur, 
trădători de neam și țară), că strămoșii noștri s-au aflat la originea 
civilizației planetare, dar, în același timp, și că, la nivel mondial, 
există o conspirație care încearcă să ascundă acest lucru, ce 
mai – că restul omenirii nu există decât pentru a ne oculta nouă 
întâietea în orice domeniu!

M. Vinereanu uită ori – mai grav, nu știe că cei care-și spuneau 
”romani” aveau o origine amalgamată, că doar niciun om normal 
la cap nu-și poate închipui că troienii veniți cu câteva corăbii au 
exterminat pur și simplu toate neamurile și triburile trăitoare la 
cea vreme în Penininsula Italică! Ei, în mod logic, provin tocmai 
din acele populații, unele – autohtone (cam cum ne place nouă 
să ne batem cu cărămida-n piept că am fost aici de când lumea și 
pământul!), altele – venite acolo înainte de întemeierea Romei, 
fiecare dintre ele cu limbă și obiceiuri proprii. Identificarea lor 
certă este dificilă, întrucât izvoarele arheologice sunt sărace iar 

cele scrise aproape lipsesc. Și totuși, există numeroși autointitulați 
”savanți” care, pe lângă denumirile certe ale unor astfel de popu-
lații, multe dintre ele însă – exonime, nu ezită să inventeze altele, 
”obicei” care nu a dispărut până în ziua de astăzi (v. ”O fabulație 
lingvistică manipulatorie a istoriei românilor”, în ”Cultura Vâlcea-
nă” anul XII, nr. 159, august 2019, p. 11, 16). De asemenea, el uită 
sau chiar nu știe că, în afara unor confruntări armate în peninsulă 
și insulele adiacente, a existat și o seculară ”bătălie lingvistică”, 
din care învingătoare a ieșit în cele din urmă limba latină, cel mai 
probabil fiindcă latinii erau cei mai avansați material și cultural, 
inclusiv fiindcă ei erau probabil singurii care aveau scriere.

Revin acum la motivul care m-a determinat să formulez acest 
„drept la replică”. Evul mediu european a început, funcție de 
zonă geografică, prin anii 200-600 d. H. și a durat până prin anii 
1500-1700. Așadar, după M. Vinereanu și D. Oltean, de-a lungul a 
peste un mileniu, în toată jumătatea estică a Europei se vorbea… 
limba română! Nu trebuie să fii lingvist „de meserie”, așa cum se 
laudă primul că este, și nici istoric, așa cum este cel de-al doilea, 
nu trebuie nici măcar să ai cine știe ce cultură pentru a pricepe 

că asta este o mare bazaconie! O logică elementară ar trebui să 
le spună acestor doi autori că dacă așa ceva ar fi fost adevărat, 
atunci absolut toate scrierile din această îndelungată perioadă ar 
fi trebuit să fie în… limba română! Să nu aibă oare habar cei doi 
„specialiști” că noi am început să scriem abia prin secolul al XIV-
lea, și atunci – în limba slavonă și cu alfabet chirilic și că prima 
carte în limba română a apărut abia în anul 1561 (Brașov, diaconul 
Coresi – „Tetraevanghelul”)? De asemenea, să nu aibă habar cei 
doi că prima școală românească a apărut tot la Brașov, în curtea 
Bisericii „Sfântul Nicolae”, din Șchei, în anul 1583? Și, atenție – 
ambele evenimente, de o importanță culturală imensă pentru noi, 
s-au petrecut în provincia unde românii erau asupriți, fiind socotiți 
o nație de mâna a doua! Dacă aș mai spune că această stare de 
fapt nu se datora exclusiv asupritorilor maghiari, sași și secui, ci 
era cauzată și de înapoirea culturală și chiar de comportamentul 
românilor băștinași, cauzat de numeroasele noastre defecte de 
caracter inițiale, devenite boli în timp cronice și ale căror urmări 
le vedem foarte clar astăzi, precis aș fi copios înjurat; le-aș aminti  
însă celor tentați să-mi ”sară la beregăți”, că antisemitismul și 
rasismul n-au apărut din senin, ci tocmai din cauza comportamen-
tului evreilor și respectiv, al țiganilor – în cazul nostru. Și totuși, 
românii cvasimajoritari din celelalte două provincii românești de 
atunci – Valahia și Moldova, n-au fost în stare să facă ceea ce au 
făcut pentru frații lor din Transilvania tocmai asupritorii lor! În 
context, reamintesc că prima universitate românească a apărut 
(Iași, 1860) după mai mult de o jumătate de mileniu de la apariția 
Universității din Praga (1348). Reamintesc, de asemenea, că  ma-
ghiarii, în mai puțin de 150 de ani de la apariția lor în Europa (anul 
869) aveau un regat și un rege (anul 1000) și scriau cronici în 
limba latină, în lipsa cărora noi habar n-am fi avut astăzi de un 
Gelu, un Glad, un Menumorut, de unii Ioan și Farcaș și chiar de  
un Basarab, învingătorul în ceea ce îndeobște numim „Bătălia 
de la Posada” și socotit întemeietorul statului feudal Valahia (și  
nu Țara Românească așa cum unii istorici autohtoni mai scriu 
încă).    

În fine, să nu aibă habar M. Vinereanu și D. Oltean că însăși 
noțiunea de „român” a apărut abia în sec. al XVI-lea, în jurnale 
și rapoarte de călătorie redactate de unii umaniști renascentiști 
care, fiind în majoritate trimiși ai Sfântului Scaun, au călătorit în 
Valahia, Moldova și Transilvania? De exemplu, la 1534, Tranquillo 
Andronico scrie că „valahii… se numesc romani”, iar doi ani mai 
devreme Francesco della Valle – că „valahii… se denumesc romani 
în limba lor”, citând chiar o întrebare care îi fusese pusă des: „Știi 
romineșt’?”. 

(Continuare în pag. 7)



Ioan	DURĂ

Era decembrie 1976 și mă aflam încă la 
Atena, în așteptarea tipăririi lucrării de  

doctorat și a fixării datei susținerii doctoratului, 
care avea să se întâmple în iunie anul următor.

Gândul, mai ales, că voi pleca în curând din 
Grecia și nu se știe dacă voi ajunge să văd Sfânta 
Sofia și Patriarhia ecumenică, m-a determinat să 
întreprind o călătorie la Constantinopol, chiar cu 
două zile înainte de praznicul Nașterii Domnului 
a anului 1976.                                            

Am ajuns la Constantinopol, cu autocarul, 
în ajunul Crăciunului, obosit dar plin de bucurie 
în ziua Nașterii Domnului, dimineața, când am 
fost la sfânta Liturghie săvârșită în biserica Sf. 
Gheorghe din Fanar, catedrală a Patriarhiei 
ecumenice din 1599 și până în prezent.  

După Slujbă, deși eram teolog mirean, am 
fost invitat la masă cu toți clericii slujitori ai 
patriarhiei, în clădirea acesteia, de lângă biserică. 
Apoi am fost invitat de Directorul1 Cabinetului 
Patriarhului ecumenic Dimitrios, Înalt Prea 
Sfințitul Mitropolit Bartolomeu al Mitropoliei 
- ,,fostă cândva’’ (,,pale pote’’) - a Filadelfiei2, 
Patriarhul ecumenic de astăzi, să cinez cu dânsul, 
la locuința sa din oraș (Constantinopol). Și Î. P. 
S. Sa m-a primit cu o deosebită ospitalitate, am 
cinat și am discutat despre cele ale Teologiei 
și Bisericii Ortodoxe. Iar la sfârșitul cinei am 
spălat amândoi vesela folosită, apoi la timpul 
cuvenit a chemat un taxiu ca să mă ducă la 
hotelul unde înnoptam. Înțelepciunea, discreția, 
modestia și generozitatea vlădicii Bartolomeu 
m-au făcut să nu uit niciodată orele petrecute 
în după amiaza acelei zile a Crăciunului din 
decembrie 1976. Aceasta este mărturia mea 
despre ierarhul Bartolomeu, cel din 1976, care 
din 1991 avea să devină Întâistătătorul Bisericii 
Constantinopolului și Patriarh ecumenic!                                                        
Punctul culminant al vizitei mele la Fanar 
l-a constituit primirea de către Sanctitatea 
Sa Patriarhul ecumenic Dimitrios (1972 -† 
2/X/1991). Și era prima dată, firește, când 
vorbeam cu un patriarh ecumenic și chiar în 
biroul de lucru al Sanctității Sale; iar a doua 
oară avea să fie cu patriarhul Bartolomeu, la 
Bruxelles, în anii ‚90. Ce-i drept, mai văzusem 
și pe Patriarhul ecumenic Athenagoras (1948-
1972), însă la o jumătate de metru distanță 
în aula Facultății de Teologie din București, 
cu ocazia vizitei întreprinsă atunci în Biserica 

DE	CRĂCIUN	1976,	ÎN	CONSTANTINOPOL,					
LA	SANCTITATEA	SA	PATRIARHUL	ECUMENIC	DIMITRIOS

Ortodoxă Română de la 16-20 octombrie 1967.                                                  
Am fost introdus și prezentat Sanctității Sale, 

Dimitrios, de către Directorul său de Cabinet, Î. 
P. S. Mitropolit Bartolomeu, cel care avea să-i 
fie rânduit ca succesor pe Tronul ecumenic, 
intronizat la 2/XI/1991. Patriarhul ecumenic 
Dimitrios m-a primit cu bucurie, m-a întrebat 
despre studiile mele la Atena și despre Biserica 
Ortodoxă Română, m-a binecuvântat și mi-a 
dăruit și ceva bani pentru șederea mea la 
Constantinopol.

Totodată, la propunerea Î. P. S Bartolomeu, 
Sanctitatea Sa Patriarhul Dimitrios a rânduit 
ca cineva din personalul Patriarhiei să mă 
însoțească ca să pot vizita școala teologică din 
insula Halki, de lângă Constantinopol, înființată 
în 1844 și închisă de autoritățile turce în 1971. 
Astfel, Domnul mă învrednicea să ajung în insula 
Halki, din mijlocul Mării Marmara, unde, în 
pământul sfânt al mănăstirii Maicii Domnului, 
fuseseră îngropate trupurile sfinților Mucenici 
Brâncoveni (Constantin Vodă cu cei patru fii ai 
săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul 
Ianache). Ajunși cu vaporașul în portul Halki, iar 
de aici cu o trăsură până la poarta binecunoscutei 
școli teologice a Patriarhiei ecumenice, din 
vârful insulei, am rămas acolo o jumătate de zi, 
din care mai multe ore le-am petrecut în bogata 
bibliotecă a acesteia.                                                                                                           

Am plecat de la școala teologică (Seminarul 
teologic) din Halki cu bucurie că ajunsesem 
acolo, dar și cu tristețe fiindcă unica școală 
teologică a Patriarhiei ecumenice, din Turcia, 
era închisă din 1971 de către autoritățile statului 
turc. Mă întărea însă și sperața că, în curînd, 
școala de la Halki va fi redeschisă. Dar, în ciuda 
eforturilor depuse de Patriarhul Dimitrios și, mai 
ales, de actualul Patriarh ecumenic Bartolomeu, 
școala teologică de la Halki a rămas, din păcate, 
tot închisă până în prezent. Dar, când va voi 
Domnul, școala teologică de la Halki va fi, 
nădăjduim, redeschisă. Amin.                 

A rânduit Domnul să revăd Sfânta Sofia 
și biserica Sfântul Gheorghe a Patriarhiei 
ecumenice în 2013, cu prilejul pelerinajului făcut 
în Capadocia. Le revedeam cu bucurie, ca preot, 
de această dată, dar și împreună cu prezvitera, 
fiul meu, George, și soția sa, și cu mulți dintre 
parohienii mei din Olanda. Și au rămas de 
neuitat clipele în care, în biserica Patriarhiei 
ecumenice, tot grupul nostru de pelerini 
a cântat ,,Hristos a înviat’’, axionul Învierii, 

,,Îngerul a strigat’’ și ,,Apărătoare Doamnă’’, 
iar în fața frumoaselor relicvare cu moaștele 
(părticele) Sfântului Grigorie Teologul, troparul 
și condacul marelui Părinte al Bisericii și patriarh 
al Constantinopolului în secolul al patrulea dar și 
patronul parohiei noastre din Olanda.                       

Ce-i drept, în ianuarie 1981, când i-am 
dat nou înființatei parohii din Olanda hramul 
Sfântului Grigorie Teologul nu bănuiam că 
Sfântul patron al acesteia mă va învrednici ca 
împreună cu enoriași să ne închinăm și să-i 
sărutăm sfintele sale moaște în 2013, tocmai 
la Constantinopol! Dar este adevărat că nici în 
1976 și nici în 1981, biserica din Fanar nu poseda 
încă moaște ale Sfântului Grigorie Teologul.                                                                                                                                       

Și, aici, s-ar cuveni pomenit și demersul pe 
care l-am întreprins pe lângă Sanctitatea Sa 
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, scriindu-i, cu 
câțiva ani în urmă, și rugându-l să dăruiască  
fragmente (părticele) din moaștele Sfântului 
Grigorie Teologul pentru parohia noastră, 
cu hramul Sfântului, din Olanda. Patriarhul 
Bartolomeu mi-a scris că regretă că nu ne poate 
dărui părticele din moaștele Sfântului Grigorie 
Teologul, restituite recent Patriarhiei ecumenice 
de către Biserica Catolică de la Roma, întrucât 
nu dorește să le mai fragmenteze și, în plus, 
dacă  ne-ar oferi, va trebui să satisfacă cererea și 
altor parohii tot cu hramul Sfântului. Firește m-a 
întristat răspunsul, dar am încercat să-l înțeleg 

și pe ,,Întâiul între egali’’ dintre Întâistătătorii 
Bisericilor Ortodoxe.  

De amintit că ambii patriarhi ecumenici, 
Dimitrios și Bartolomeu, au venit în România, ca 
oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române; primul în 
1987, 16-21 septembrie, iar al doilea, de multe 
ori, după 1989 și până în prezent, ultima dată 
în 2019. Mai ales în timpul Patriarhului Teoctist, 
când Patriarhul ecumenic Bartolomeu a venit în 
România de șapte ori (1995, 22-27 septembrie; 
1997, 11-16 octombrie; 1998, 26-28 octombrie; 
2000, 10-14 octombrie; 2004, 15-21 octombrie; 
2005, 4-7 martie). 

În fine, și predecesorul Patriarhului Dimitrios, 
adică Patriarhul Athenagoras, a venit în România 
în 1967, la 16-20 octombrie. Prilej cu care 
Patriarhul Athenagoras a venit și la Institutul 
Teologic Universitar din București însoțit de 
Părintele Patriarh Justinian. Și îmi amintesc că 
eram cu fratele geamăn, Nicolae, și cu alți colegi 
studenți, rânduiți pe marginea culoarului atât la 
intrarea cât și la ieșirea Patriarhului Athenagoras 
din aula Institutului Teologic din București. Dar 
și că Patriarhul Athenagoras a intrat în aulă și 
a ieșit din aceasta trecând prin fața noastră 
cam la o distanță de o jumătate de metru, 
binecuvântându-ne pe toți.                     

Zece ani mai târziu, când mă aflam în 
Belgia, la Universitatea Catolică din Louvain-
la-Neuve, să am putința de a intra în posesia 
voluminoasei carți a teologului ortodox francez, 
Olivier Clement, Dialogues avec le Patriarche 
Athenagoras, publicată la editura Fayard din 
Paris, în 1976, 600 pagini. Carte datorită căreia, 
evident, am putut mai bine cunoaște viața și 
activitatea Patriarhului Athenagoras.

NOTE
1) De notat că Patriarhul ecumenic Dimitrios, 

după urcarea sa pe tronul patriarhal în 1972, la 
24 iulie 1972, a înființat un un birou numit ,,Biroul 
patriarhal particular’’ (,,Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν 
Γραφεῖον’’). Iar ca prim director al biroului a fost numit 
Bartolomeu Arhondonis, cu rang de arhimandrit, 
devenit apoi și mitropolit al Filadelfiei, demnitate 
pe care o avea și în timpul vizitei noastre făcute 
Patriarhului Dimitrios. (Despre ,,Biroul patriarhal 
particular’’, a se vedea, Vasilios Th. Stavridis, Istoria 
Patriarhiei ecumenice (1453 - astăzi) (,,Ἱστορία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (1453 - Σήμερον’’), Ediția 
a II-a, Ekdotikos Oikos Adelfon Kiriakidi, Tesalonic, 
1987, p. 162).

2) Mitropolia Filadelfiei, din ținutul Lidiei, din 
Turcia de azi, a fost înființată de Patriarhia ecumenică 
în 1577. (A se vedea, Vasilios Th. Stavridis, Istoria 
Patriarhiei ecumenice (1453 - astăzi), Ediția a II-a, 
Tesalonic, 1987, p. 86).

Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Pe urma legendelor să umbli desculț și să asculți graiul 
pământului, astfel vei descoperi cetăți. Așa face 

introducerea, pentru articolul dedicat așezării Buridava, și 
profesorul doctor D. Berciu. În data de 24.08.2019, Buridava și 
ilustrul profesor, mentorul arheologilor ce au cercetat aici începând 
din anul 1961, au făcut obiectul seminarului științific desfășurat la 
Ocnele Mari și intitulat „Mesaje peste timp”, organizat cu sprijinul 
Primăriei din localitate, care susține și tabăra de cercetare ce 
anual are loc pe teritoriul unde a fost atestată Buridava dacică. 
Cercetările din anul 2012 sunt conduse de Universitatea Pitești 
sub coordonarea profesorului Constantin Augustus Bărbulescu.

Profesorul Dumitru Berciu s-a născut în 27 ianuarie 1907, 
la Bobaița, Mehedinți. În viața sa, cercetarea a fost motivație 
supremă a existenței, după absolvirea Facultății de Istorie a 
Universității București și anii de studiu, devenind decanul acestei 
facultăți. Muzeul de istorie din Giurgiu l-a numit director onorific, 
în același timp fiind și director al Institutului Român din Albania. 

REMEMBER
BURIDAVA	2019

Principala sa preocupare a fost studiul preistoriei în Romînia dar 
și în Europa. A avut contribuții importante în studiul neoliticului și 
a civilizației Hamangia unde a descoperit statuetele Gânditorul și 
Femeia acestuia, opere de artă unice în lume. El este cel care și dă 
fundament Artei Traco-Getice, luptând pentru afirmarea acesteia 
pe baza descoperirilor științifice unde elementul autohton 
primează. Mormântul de la Agighiol este altă importantă cercetare 
a sa. La simpozion a participat și fiica profesorului Berciu, Adina 
Bercea, aceasta rememorând sacrificiul făcut de tatăl său pentru 
cercetare, deplângând totodată lipsa de implicare a Facultății de 
Istorie din București în recunoașterea meritelor lui.

Mircea Ghițulescu de la Muzeul de Istorie Râmnicu Vâlcea a 

periodicizat descoperirile istorice, localizând folosirea sării în 

așezarea Buridava din perioada preistoriei prin brichetaj, procedeu 
prin care apa sărată se fierbe până la evaporare în vase conice 
de argilă cu grâu, rezultând pâinea de sare. Recoltarea sării era 
obținută apă din izvoare sărate. Ulterior acestei datări corelate 
cu etapele următoare se poate obține o continuitate a viețuirii 
neîntrerupte, trecând prin toate fazele aferente culturii de tip 

Coțofeni. De asemenea se poate observa o deplasare a populației 
între Copăcelu și Ocnele Mari, caracteristică culturii Glina.

Despre amploarea schimburilor comerciale a vorbit prof. 
Alexandru Nălbitoru, analizând influențele din zonă ale culturii 
Verbicioara. Din descrierea locurilor de patrimoniu, făcută de prof. 
Florin Epure, am aflat că sunt mari rezerve neolitice de cercetat, 8 
situri arheologice în Buridava, dar și multe așezăminte monahale, 
încât lista monumentelor de patrimoniu numără 13 obiective 
protejate. În legătură cu tehnicile moderne de caracterizare a 
materialului arheologic a luat cuvântul Alina Gabriela Plăiașu de 
la Universitatea Pitești. Aici intră studiul cu ajutorul microscopiei 
electronice, spectroscopiei care măresc gradul de precizie al 
datărilor, lucru de folos arheologiei.

Importanța așezării Buridava și valorificarea cercetărilor 
deschise de Dumitru Berciu atât pentru istorie cât și pentru 
potențialul turistic al zonei, necesită continuarea eforturilor și 
înființarea unei fundații sau asociații culturale care să valorifice 
potențialul existent și să implice lumea științifică în proiecte de 
mare anvergură.
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Duminică, 20 sept. 2020, la Călimănești s-a întâmplat 
un lucru grozav, date fiind aceste vremuri nesimțite, 

poporului român cerându-i-se de la cinci ani la nouăzeci de ani 
să poarte mască pentru a fi ferit de virusul Covid 19, un lucru 
aproape imposibil, întreaga populație a României neputând 
să respecte această hotărâre de guvern mai ales la țară unde 
încă nu s-au încheiat lucrările de civilizare, spălare cu săpun (vă 
aduceți aminte?...două minute și jumătate!) și legarea latrine de 
glie (adică nemutantă)! Să poarte cârpă chinezească (de ce?...
într-un an nu se putea face o mască românească, din moment 
ce indicația lege spune că ea trebuie aruncată după fiecare 
descoperire de gură și nas?), sintetică peste nas și gură, mai în 
toate locurile închise și chiar în atmosferă deschisă- în locurile 
aglomerate (repet, în condițiile cum se arată la televizor, sau 
cum sunt expuse graphic cam peste tot în spațiile publice…cu 
ce cheltuieli!); „lucru grozav”, fiindcă după atâta perioadă de 
abstinență culturală cetățenească, iată, Fenia Driva scrie o carte, 
o tipărește și o lansează în condițiile descries mai sus. Nouă chiar 
ne ruginiseră aparatele de înregistrat de atâta nefolosire. Sigur, 
ne-a fost greu să asistăm la eveniment, cu mască chinezească pe 
gură și nas dar a meritat evenumentul fiind atât de bine condus 
de preotul protopop Nicolae Laurențiu Ceaușu și valorosul preot 
de mir și cercetător istoric domnul Nicolae Moga. Cu alte cuvinte, 
după slujba religioasă, de Duminică - Sfânta Liturghie - părintele 
paroh a pus o masă în mijlocul naosului și a procedat la lansarea 
cărții Feniei Driva dedicată și dăruită Bisericii Sf Apostoli Petru și 
Pavel, alături fiindu-i chiar scriitoarea și părintele Nicolae Moga; 
care în discursul său a evidențiat cuvântul de început al cărții în 
care părintele protopop Nicolae Laurențiu citează din marele 
cărturar și duhovnic părintele Nicolae Steinhardt: „Dăruind vei 
dobândi”. Răstălmăcește bine preotul Nicolae Moga: „Când 
dăruim nu sărăcim, când dăruim ne-mbogățim”. Și așa a început 
„ultima” parte a Liturghiei de la Călimănești, lansarea cărții 
Feniei Driva: „Călimănești, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel 
la centenar, 100 de ani de la târnosire, 23 Septembrie 1920 - 23 
Septembrie 2020”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae. De la început 
trebuie să remarcăm frumusețea acestei Biserici, al cărui interior 
a fost pictat de Alexandru Sava Henția și care are o arhitectură 
interioară demnă de toată lauda. Ne-a plăcut că în biserica 
ortodoxă vâlceană au apărut scaunele (toate la fel și care fac parte 
din décor) și, la fel ca la Arhiepiscopia Râmnicului, domină aceste 
covoare roșii care au întipărite atât de frumos vulturul bicefal, 

SĂRBĂTOARE	LA	CĂLIMĂNEȘTI:	100	DE	ANI	DE	LA	TÂRNOSIREA	
BISERICII	„SFINȚII	PETRU	ȘI	PAVEL”

care, interesant, se află și în stema de stat a Rusiei („Vulturul 
bicefal a fost adoptat de Ivan cel Mare după ce prințesa bizantină 

Sofia Paleologu i-a devenit soție. Prințesa era nepoata ultimului 
împărat bizantin, Constantin al XI-lea Paleologul. Vulturul bicefal 
a fost simbolul bizantin al reunificării vestului și estului Imperiului 
Roman. După căderea Constantinopolului în 1453, Ivan cel Mare 
și urmașii săi au proclamat Cnezatul Moscovei ultimul bastion al 
adevăratei credințe și, prin urmare, urmașul Imperiului Roman. 
De aici și expresia A treia Romă, care desemna Moscova și, prin 
extensie, Rusia. Începând cu anul 1497, Rusia a fost proclamată 
egala Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană” - Wiki, 22 09 
20). Iertați-mi divagația, dar profit de ocazie și spun că în secolul 
XVI intră în circulație, deocamdată atâta știm, vulturul cu cruce 
în cioc, în timpul Sfântului Neagoe Basarab. Să ne întrebăm de 
ce oare vulturul?...și nu altă pasăre? Păi de la Moise citire, cel 
care pune bazele dreptului iudaic, legii, care spune: -  Israele ca 

Vulturul al ieșit din Egipt și ai lăsat în urmă un faraon învins…
Deci vulturul nu poate fi reprezentat decât cu aripile întinse și el 
însoțește pe învingător. Revenind la întâlnirea de la Călimănești, 
Pr. Nicolae Moga a prezentat în detaliu lucrarea semnată de Fenia 
Driva, după ce cu câteva minute înainte ținuse în fața poporului 
călimăneștean o foarte interesantă predică despre obiectul crucii, 
credincioșii fiind invitați să se gândească cu multă aplecare la 
acest extraordinar simbol al creștinătății, crucea pe care a fost 
răstignit Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, nădejdea 
oricărui credincios. Sigur, vorbind de cruce, noi nu puteam să 
nu ne urmărim gândul privind în memorie „Stela Nanai” din 
Egiptul mileniului 2 î. e. n. în care aflăm despre „cheia vieții” din 

mâna zeului Anubis, cel cu cap de lup, o cheie care este chiar 
crucea noastră, elementul vertical superior find un oval. Anubis 
ține cheia în spatele lui Osiris, judecătorul, care, cu fața la om, 
primește darurile acestuia: pâinea și vinul!... iată o prefigurare cu 
un mileniu jumătate, înainte, a Mântuitorului în sfânta scenă a 
„Cinei cea de Taină”… 

A prezentat cartea, după cuvântul preotului Nicolae Moga, dl. 
Ing. Romeo Diaconescu, un fin cunoscător al fenomenului cultural 
călimăneștean, din păcate acum! cunoscându-ne prima dată, în 
fond auzind unul de altul încă din perioada desfășurării noastre în 
marea producție industrială a țării, cea dinainte de 1989…

A prezentat cartea și fenia Driva, mai mult motivându-și actul 
creator, după care a venit cu surpriza…invitând doi poeți din 
orașul de sub Cozia să ilustreze momentul cu poezii religioase: 
Nicolae Ghinoiu din Călimănești și Vasian Mircescu alias Mircea 
Vasii cetățean onorabil și plurivalent din Jiblea Nouă…ce mai, o 
sărbătoare culturală și religioasă, care va rămâne multă vreme în 
memoria celor prezenți. 

Ziarul on line „Cultura Ars Mundi” va prezenta acest articol 
însoțit spre surpriza cunoscătorilor de înregistrările video care 
pot fi urmărite pe Video Arhiva siteului: www.culturaarsmundi.
ro... De câte ori ați urmărit până la această dată, începută în 
2004 și continuată mult mai profesional din 2012, o recenzie de 
eveniment cultural, muzică sau teatru, simpozion, exemplificată 
cu imagini video? Și totul unitar, în același ziar.

s-p	cickirdan

„FITECINE”	VS.	„MAREle”	
LINGVIST…

(Urmare din pag. 5)

Călătorind în Valahia, Moldova și Transil-
vania, Ferrante Capecci relatează pe la 1575 
că locuitorii acestor provincii se numesc pe ei 
înșiși „romanesci”. La 1574, Pierre Lescalopier 
scrie că cei care locuiesc în Moldova, Valahia și 
în cea mai mare parte a Transilvaniei „se consi- 
deră adevărații urmași ai romanilor și-și nu-mesc 
limba românește”, adică „română”. În 1542 

umanistul sas Johann Lebel relatează că „vala-
hii se numesc pe ei înșiși Romuini” iar în 1554 

istoricul polonez Orichovius (Stanislaw Orze-
chowski) că românii ”se numesc pe limba lor ro- 

mini după romani, iar pe limba noastră sunt nu- 
miți valahi, după italieni”. În fine, Primatul și diplo- 
matul maghiar Anton Verancsics scrie în 1570 
că „românii se numesc romani”, iar eruditul ma- 
ghiar transilvănean Martinus Szent-Ivaniy citează 
la 1699 expresii românești ca: „Sie noi sentem 
Rumeni” și „Noi sentem de sange Rumena”.

Așa-numitele „insulițe de românitate”, adică 

zone din Europa unde se vorbește și astăzi o ro-
mână „stricată” și care-i servesc drept argument 
lui M. Vinereanu au cu totul altă explicație decât 
cea pe care o crede el. Nu intenționez să i-o dau 
eu fiindcă, sincer, n-am niciun chef să deschid un 

subiect care precis va genera o nesfârșită dispu-
tă între noi, dar îi atrag atenția că acestea nu exis- 
tă doar în arealul în care el și D. Oltean pretind 
că se vorbea limba română în evul mediu, ci și 
în Elveția, nordul Italiei, Irlanda, Scoția, nordul Afri- 

cii (unele triburi berbere și angajați ai Mânăstirii 
Sfânta Ecaterina din Sinai – Egipt, nordul Indiei 
și al Pakistanului, estul Turciei, Siria, Liban etc.).     

M. Vinereanu își încheie atacul asupra 
mea apoteotic superior apelând la dictoanele 
latinești „dacă tăceai, filozof rămâneai” și „ceea 
ce era de demonstrat”, în original, convins 
fiind probabil că eu, în… incultura mea crasă, 
habar n-am ce-nseamnă. În realitate, primul 
dicton i se aplică fix lui tocmai prin bazaconia 
pe care a susținut-o privind aria de răspândire 
a limbii române în evul mediu European! În 
ceea ce privește QED, și aici a feștelit-o fiindcă 
n-a demonstrat nimic din ceea ce eu aș fi 
negat și se pare că habar n-are în ce context se 
poate folosi această expresie. Îl înștiințez doar 
că „demonstrația”, ca demers științific, este 
posibilă numai în domeniul științelor reale, unde 

experimentul practic, demonstrativ are un rol 
fundamental, alături de un aparat matematic 
adecvat de interpretare a datelor; întâmplător, 
știu ce spun fiindcă mi-am câștigat existența și 
pensia dintr-un astfel de domeniu, lucrând o 
viață în cercetarea științifico-tehnică aplicativă. 
Iar diferența între cercetătorii realiști și cei 
umaniști este aceea că primii, cu câteva mii 
de cărți citite și având abilitatea documentării 
riguroase, pot oricând aborda subiecte din 
domeniul umanist; invers – este imposibil! 
În cazul de față este ca și cum eu aș scrie un 
articol denigrator la adresa nemaipomenitului și 
extraordinarului lingvist Mihai Vinereanu  (așa 
se înțelege din autoaprecierea lui), articol care 
să poarte titlul: „Are Ecuația lui Schrödinger 
soluții aproximative?”. Mă amuză doar gândul la 
ce replică ar putea formula!



Prof.	dr.	Dumitru	LAZĂR,
Director	al	Bibliotecii	Județene	„Antim	Ivireanul”	Vâlcea	
(în	perioada	17	martie	1998	–	30	iunie	2006)

Toată lumea este de acord că istoria scrisului și a cărții vâl-
cene se pierde în negura vremurilor, că Vâlcea a reprezentat 

un ,,leagăn de cultură” pentru toți românii, contribuind (prin circu-
lația cărții, manuscrise sau tipărite aici, în tot arealul românesc) la 
păstrarea credinței strămoșești și a ființei naționale, la unitatea de 
limbă și de neam.

Pentru depozitarea, păstrarea și punearea în circulație a căr-
ților, cu timpul, s-a constituit biblioteca, ,,biserică culturală”, cum 
o numea Vasile Alexandrescu Urechia1, alături de școală și muzeu.

În județul Vâlcea, au existat biblioteci (în sensul de depozite 
de carte cu rafturi pentru păstrarea și utilizarea lor) de sute de 
ani, dar nu au funcționat distinct, într-un edificiu propriu, într-o 
clădire care să le aparțină doar lor.

Cu șaptezeci de ani în urmă, la 1 noiembrie 1950 (destul 
de târziu pentru vârsta cărții vâlcene și râmnicene!), a luat 
ființă, la Râmnicu-Vâlcea, Biblioteca Orășenească, devenită, 
ulterior, Centrală Regională, mai apoi, Raională și, în sfârșit, din 
1968, Județeană. La ceas aniversar, merită să fie amintit primul 
bibliotecar – întemeietorul: Eugen Ciorăscu (om prin excelență 
cultural, al muzicii, dar și al cărții), cel mai longeviv (1 noiembrie 
1950 – 28 februarie 1966) dintre directorii instituției, care i-au 
urmat: profesorii: Ioan Popa (1 martie 1966 – 31 august 1970), 
Gavril Popa (1 septembrie 1970 – 14 septembrie 1975), Ioan St. 
Lazăr (15 septembrie 1975 – 1 noiembrie 1983), Maria Tureac (1 
noiembrie 1983 – 1 septembrie 1990); juristul Marian Creangă 
(1 septembrie 1990 – 25 decembrie 1997), profesorii: Dumitru 
Lazăr (17 martie 1998 – 30 iunie 2006), Augustina-Sanda 
Constantinescu (1 octombrie 2006 – 31 martie 2014) și conf.univ.
dr. Remus Grigorescu (1 aprilie 2014 și în prezent)2. Fiecare dintre 
aceștia au adus și aduc, la rândul lor, un plus de valoare instituției 
(unul dintre ei – Marian Creangă – până la sfârșitul vieții).

Deși cartea vâlceană tipărită este mai veche de o jumătate 
de mileniu  (Liturghierul  lui Macarie – 1508 – este tipărit, foarte 
probabil, la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea), instituția bibliotecii 
publice vâlcene, secțiile sale au funcționat, mai totdeauna de la 
înființare, în condiții improprii, ,,în gazdă”, schimbând, destul de 
des, mai multe locații, fiind ,,chiriaș trecător”3.

De aceea,  construirea unui edificiu propriu al bibliotecii 
publice din Vâlcea a fost un vis al tuturor directorilor, al cititorilor, 
cărturarilor și, evident, al bibliotecarilor – slujitori ai cărții (din 
păcate, mai puțin al autorităților!), vis care întruchipa dorința de 
sute de ani a iubitorilor de lectură, a ,,dragului de carte”, de a se 
ajunge la construirea unui local propriu pentru odihna (sau, mai 
bine spus, pentru punerea în operă – la treabă) a cărților existente 
în Vâlcea din timpuri străvechi.

Momentul a venit foarte târziu – abia la sfârșitul secolului al 

BIBLIOTECA	JUDEȚEANĂ	DIN	VÂLCEA	LA	70	DE	ANI	DE	LA	ÎNFIINȚARE	
ȘI	LA	20	DE	ANI	DE	LA	DEMARAREA	LUCRĂRILOR	ACTUALULUI	

„TEMPLU	AL	CĂRȚII”
Memento: cum a devenit un vis realitate

XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea. În acest sens, primul act de 
importanță memorabilă a fost ,,Hotărârea Guvernului României 
nr. 403, din 31 mai 1996, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție Biblioteca Județeană «Antim 
Ivireanul» din municipiul Rm. Vâlcea”, cu finanțare prevăzută din 
,,fondurile bugetului local și din alte fonduri constituite cu aceeași 
destinație”.

S-a stabilit și terenul de construcție (pe strada G-ral Pra-
porgescu, între clădirea Universității ,,Spiru Haret” și Banca 
Română pentru Dezvoltare). S-a făcut și un proiect destul de 
generos, dar foarte costisitor, proiect care a devenit însă inutil 
în momentul în care terenul zidirii s-a dovedit a fi proprietate 
privată, revendicat și restituit, prin lege, proprietarilor. Consiliul 
Județean a făcut demersuri să achiziționeze terenul respectiv, 
însă proprietarii au pretins o sumă fabuloasă (157 $ / m.p.), motiv 
pentru care s-a renunțat la acesta.

După dispariția tragică a directorului bibliotecii, Marian 
Creangă, în decembrie 1997, domnul profesor Mihai Moldoveanu, 
inspector școlar general-adjunct la ISJ Vâlcea în acea vreme, mi-a 
sugerat să candidez pentru postul rămas vacant la Bibliotecă4. 
Fiind un nou domeniu de activitate (lucrasem mai bine de un 
sfert de veac în învățământ), am cerut timp de gândire. Ulterior, 
vizitându-l pe colegul meu de facultate – prof. Traian Dobrinescu 
– ca să-l consult (venisem în Râmnic, prin concurs, din județul 
Olt, abia la 1 septembrie 1997 și nu eram deloc familiarizat cu 
ambientul vâlcean), am găsit în biroul acestuia pe scriitorul Doru 
Moțoc, care, auzind că sunt indecis în a accepta să lucrez la 
Bibliotecă, mi-a spus că, de cîțiva ani, autoritățile locale doresc să 
construiască un local nou pentru bibliotecă și că este o idee bună 
să te numeri printre cititorii acesteia.

În momentul acela, mi-am amintit că, înainte cu mai bine 

de un deceniu (în anii ‘80 ai secolului trecut), fiind directorul 
Liceului Potcoava, Olt (cu profil de petrol-geologie), am avut un 
eșec în demersul meu de a construi un local nou, modern pentru 
școală (răspundeam, astfel, priorităților vremii, când mineritul și 
forajul, extracția și prelucrarea petrolului erau domenii prioritare 
în economie și în ceea ce privește pregătirea forței de muncă)5  

și am avut revelația de a accepta să mă prezint la Concurs, să 
preiau conducerea Bibliotecii și să-mi leg destinul de ea, făcând 
tot ce ține de director pentru a transforma în realitate visul atâtor 
generații de cititori, de bibliotecari și directori ai instituției (dintre 
care, menționez din nou pe Marian Creangă, predecesorul meu, 
care, din păcate, nu a apucat să-și vadă visul cu ochii).

În momentul în care am preluat funcția (17 martie 1998), se 
pare că, pentru autoritățile locale, hotărârea de a construi localul 
Bibliotecii intrase într-un blocaj6.

Imediat de la învestirea în funcție, fiind un om de acțiune, în 
paralel cu rezolvarea unor măsuri organizatorice7 și asigurarea 
unor drepturi legale stimulative pentru personalul bibliotecii8, 
impresionat neplăcut de starea fizică, dar și morală a spațiilor în 
care funcționa biblioteca și mai ales de insuficiența acestora, am 
acționat imediat cu propuneri concrete și practice către Consiliul 
Județean, pentru asigurarea unui spațiu distinct, corespunzător 
cerințelor actuale minimale, pentru desfășurarea în condiții 
optime a activității și în vederea creării condițiilor pentru 
dezvoltarea și modernizarea instituției și a serviciilor sale.

Încă din prima zi a preluării funcției, fiind invitat la TV ,,Vâlcea 
1”, am făcut un proces de intenție condițiilor improprii (sub mai 
multe aspecte), în care se afla și funcționa instituția. Aceasta a 
atras atenția autorităților și publicului. Imediat Consiliul Județean 
Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite (având sprijin 
total, necondiționat al președintelui său – ing. Anton Mițaru 
– și a vicepreședintelui – ing. Nicolae Jivan –, cărora le voi fi 
recunoscător întotdeauna, dar și al majorității consilierilor care 
s-au dovedit deschiși să accepte schimbările), a achiziționat de 
la IMPREST, spațiul în care funcționase BCR – circa 700 de mp 
–, în vederea amenajării pentru sediul Bibliotecii (contabilitate, 
administrație, sector informatizare, conducere) și pentru secțiile: 
,,Sala de lectură”, ,,Fond documentar” (Carte veche), ,,Periodice și 
Legislație” – secție nou înființată –, serviciul ,,Achiziții, Prelucrare, 
Dezvoltare” și, evident, pentru depozitele de carte și periodice 
aferente acestora.

Prin această locație, inaugurată în mod festiv la 26 septembrie 
19989 , Biblioteca Județeană intra într-o nouă fază de modernizare, 
dezvoltare și afirmare pe plan local, chiar dacă nu adunase toate 
secțiile acasă.

După această gură vitală de oxigen, am început ofensiva în 
vederea demarării investiției pentru construirea primului edificiu 
propriu al Bibliotecii (cel provizoriu, din strada G-ral Magheru –  
fostă Ana Ipătescu –  abia dat în folosință, aparținea Consiliului 
Județean).

1 V. A. Urechia (1834 - 1901) a fost istoric, scriitor, om  politic, membru fondator al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Spaniole, profesor la Universitățile din Iași și București.
2 Cu statut de directori interimari, au funcționat: ec. Constantin Neamțu (01 ianuarie 1998 – 16 martie 1998) și jurist Valentin Smedescu (1 iulie 2006 – 30 sept. 2006). Din 2002, s-a înființat postul de director adjunct-economic, 
primul titular fiind ec. Ecaterina Constantin (august 2002 – iunie 2008).
3 Am citat sintagma autocaracterizatoare a lui George Topîrceanu din „Balada chiriaşului grăbit”.
4 Propunerea a fost întărită şi de prietenul meu  ̶  Dumnezeu să-l odihnească!  ̶  Ion (Inel) Vărzaru (originar din judeţul Olt), fost profesor de matematică la Liceul Corabia,  transferat în Râmnicu-Vâlcea (pentru şcoala de handbal 
vâlceană, la care s-a format fiica sa, Cristina Vărzaru, devenită handbalistă de excepţie, campioană de mai multe ori cu echipa „Oltchim” Râmnicu-Vâlcea, cu echipa naţională, al cărei căpitan a fost, dar şi a Danemarcei, în calitate 
de antrenoare; în prezent, este secretar general al Federaţiei Române de Handbal), devenit inspector şcolar la I.S.J. Vâlcea.
5 Pentru acest obiectiv nobil, am întreprins toate diligențele posibile (și chiar imposibile!) ca să mi se aprobe finanțarea investiției de către Ministerul Petrolului. Menționez că în zonă funcționa Schela de Producție Petrolieră 
Ciurești (sub patronajul căruia funcționa Liceul pe care îl reprezentam), cu sediul la Potcoava (cu activitate în patru județe: Olt, Argeș, Vâlcea și Teleorman), întreprindere deficitară în forță de muncă. În consecință,  am reușit să 
obțin proiectul pentru noua clădire, precum și pentru internat și cantină. Proiectele trebuiau să fie aprobate de inspectorul școlar general al ISJ Olt – prof. dr. Elena Bărbulescu (fostă directoare a Liceului Sanitar și, apoi Agroin-
dustrial de la Scornicești, Olt), care, temându-se, probabil, de concurență (de faptul că elevii din zonă vor opta în viitor, pentru Liceul Potcoava, în defavoarea celui de la Scornicești), m-a descurajat, amânând sine die aprobarea 
proiectelor și, prin aceasta, investiția nu a putut fi realizată, ceea ce, pentru mine, a fost o înfrângere dureroasă în tentativa mea de a ctitori o școală.
6 Terenul zidirii se dovedise o himeră, proiectul, foarte costisitor, realizat pentru terenul respectiv, devenise inutil, bani pentru achiziția spațiului de zidire nu avea Consiliul Județean (mai ales după megacheltuiala pentru proiect).
7 Între acestea, menționăm reorganizarea, prin redimensionare, a Organigramei și înființarea, în concordanță cu aceasta , a unor noi compartimente (,,Informatizare”, ,,Informare bibliografică și documentară” etc.) și secții (,,Carte 
în limbi străine”, ,,Periodice și Legislație”, ,,Centrul de Informare Comunitară”– înfiinţat în clădirea nouă, imediat după inaugurare şi dare în folosinţă, amenajându-se un spaţiu special, la parter, accesibil publicului larg –, deve-
nit, ulterior, ,,Centru de Informare Europeană” şi, apoi, Centrul „Europe Direct”, pe care directorul actual al Bibliotecii – dl conf. univ. dr. Remus Grigorescu – îl menţionează ca fiind „un ... record”, „primul centru Europe Direct 
funcţionând într-o bibliotecă publică din România ... începând cu anul 2008” (vezi site-ul “Q Magazine”, din 11 iulie 2020), ,,Biblioteca de Etnologie « Mihai Pop» (aceasta fiind înființată, în localul nou, din inițiativa și cu aportul 
dlui prof. dr. Gheorghe Deaconu, reputat etnolog și folclorist, care a și dotat-o, în mare măsură,  cu unități de bibliotecă – numeroase cărți și periodice de specialitate, provenite din ,,moștenirea” pe care a lăsat-o vâlcenilor, graţie 
domnilor profesori Gh. Deaconu și Ioan St. Lazăr, marele prof.univ.dr. Mihai Pop de la Universitatea din București, care, chiar şi postum, a generat şcoală de etnologie și folclor), organizarea activității pe servicii și birouri, creșterea 
numerică a personalului bibliotecii (bibliotecari, nformaticieni și personal administrativ etc.) de la 36, la 65 de angajați.
8  Acordarea de sporuri de toxicitate și de risc bibliotecarilor, informaticienilor, personalului administrativ-gospodăresc, legătorului de carte etc. (adăugate la salariul de bază).
9 Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a ,,Zilelor Bibliotecii”. În această dată, s-a inaugurat și un spațiu nou pentru secția ,,Împrumut carte pentru copii”, iar în anul următor (martie 1999), s-a înființat și 
deschis secția de ,,Carte în limbi străine”. Tot în acest an, fondul de carte al secției ,,Împrumut pentru adulți” a fost transferat și pus la dispoziția cititorilor (la 26 septembrie 1999) într-un spațiu generos oferit de Seminarul Teologic 
,,Sf. Nicolae” (cu binecuvântarea P. S. Gherasim, Episcopul Râmnicului, vrednic de pomenire) în clădirea nouă, abia dată în folosință. Tot în acești primi ani, s-a amenajat, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean (președinte, 
ing. Anton Mițaru) un alt spațiu mai adecvat pentru Filiala ,,Ostroveni” în Casa Științei și Tineretului (unde funcționase și anterior, în condiții improprii). În aceeași perioadă, cu sprijinul Primăriei Râmnicului, a dlui primar Mircia 
Gutău, s-au făcut reparații capitale (înlocuire acoperiș, tencuieli interioare și exterioare, igienizări etc.) la Filiala ,,Goranu”, care funcționa în condiții jalnice. Drept mulţumire, ţin să amintesc că domnul Mircia Gutău (fără a avea 
vreo funcţie publică în vremea aceea, pe care să o valorifice în campanii electorale!) ne-a păsuit, fără să perceapă chirie sau despăgubiri, să ne desfăşurăm activitatea în vechiul spaţiu de pe strada G-ral Magheru, până la mutarea 
în spaţiul achiziţionat de la IMPREST şi amenajat pentru Bibliotecă.
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Valorificând a doua parte din art. 2  al Hotărîrii de Guvern nr. 
403 din 31 mai 1996, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție ,,Biblioteca Județeană” și 
anume: ,,Finanț area obiectivului de investiție se face ... și din alte 
fonduri legal constituite, cu această destinație)”, am înființat, la 
sugestia dlui George Rotaru, consilier județean, Fundația ,,Ctitorii 
Localului Propriu al Bibliotecii Județene «Antim Ivireanul» Vâlcea” 
(Președinte de Onoare: P.S. Gherasim, Președinte: ing. Anton 
Mițaru, Președinte executiv: prof. Dumitru Lazăr, vicepreședinte: 
ing. George Rotaru, împuternicit financiar și consilier: prof. 
dr. Gheorghe Deaconu care mi-a fost permanent, nu doar în 
perioada cât a condus Direcția de Cultură a județului – 2000-2004 
–, ci și ulterior, un sfetnic apropiat), având drept obiectiv prioritar 
colectarea de fonduri bănești și de materiale pentru construirea 
noii clădiri a Bibliotecii. Fundația a fost legiferată, prin Hotărârea 
judecătorească, nr. 179 a Tribunalului Vâlcea, la 28 iunie 1999, și 
inaugurată public în 3 august 1999, cu toate că activitatea acesteia 
se desfășurase cu multe luni înainte, cuvântul de ordine fiind 
,,Dați cât inima vă lasă/Ca să facem cărții casă” (slogan sugerat 
de poetul George Achim, inspirat, probabil, de sloganul „Un leu 
pentru Ateneu!”, din veacul al XIX-lea, care a ajutat la construirea 
Ateneului Român).

Este important de precizat că această organizație 
nonguvernamentală pe lângă colectarea –  prin donație – a unor 
sume de bani, a avut și un important impact psihologic, prin 
faptul că a creat o stare de spirit generală în rândul autorităților, 
favorabilă construirii bibliotecii (am atras în rândul membrilor 
fondatori aproape toate mărimile județului: ierarhul Episcopiei 
Râmnicului, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, 
primarul Râmnicului, șefi de instituții, directori, oameni de cultură 
și politici etc.) și al vâlcenilor, emulație generatoare de entuziasm 
și certitudini că visul de aproape o jumătate de veac va deveni 
realitate. Semnăturile autorităților pe ,,Actul de constituire” 
a Fundației le-a stimulat decizia și datoria de a-și asuma 
responsabilitatea investiției. Voința și hotărârea decidenților de a 
începe investiția a fost susținută și de media locală („Curierul de 
Vâlcea”, prin patronul său, Ioan Barbu, și jurnaliștii Marin Bulugea 
și Valentin Smedescu, ulterior, deveniți bibliotecari; „Viața Vâlcii” 
prin regretatul jurnalist și scriitor, Petre Tănăsoaica, TV „Vâlcea 
1”, prin patronul său, Emilian Frâncu, și TV „Etalon”, prin Mihăiță 
Mihai și Jana Sdreală ș.a.) și centrală (revistele ,,Biblioteca” 
prin redactorul-șef Emil Vasilescu, susținător permanent al 
demmersurilor noastre, „Biblioteca Bucureștilor”,  prin directorul 
instituției, Florin Rotaru – fost ministru al Culturii – ș. a., periodice 

care m-au făcut colaborator apropiat și pe care eu, la rândul meu, 
le-am făcut colaboratoare active și permanente).

Prin Scrisoarea inițiată de noi, nr. 1187, din 25 – 27 
septembrie 199910, adresată prim-ministrului din vremea aceea, 
Mugur Isărescu (vâlcean prin obârșie) și miniștrilor de resort ai 
Guvernului, solicitam să se repartizeze, în bugetul alocat județului 
Vâlcea, fonduri suplimentare pentru construirea noii biblioteci. 
Guvernul României, la 14 octombrie 1999, ne-a răspuns, 
solicitând autorităților județene inițierea unui Proiect de Hotărâre 
de Guvern, pe care Consiliul Județean l-a realizat îndată, dar care, 
din păcate, a rămas literă moartă, fără niciun efect.

Prin Scrisoarea nr. 1968, din 21 decembrie 1999, adresată de 
directorul Bibliotecii Județene Ministerului Culturii – Comisiei de 
Arhitectură și Urbanism București (scrisoare pe care am dus-o 
personal la Minister – cu trei zile înaintea Crăciunului 1999 – și 
am distribuit-o fiecărui membru al acestei comisii), se solicita, 
cu argumente plauzibile (susținute de documentația adecvată, 
întocmită de Consiliul Județean – Direcția Tehnică, prin dl ing. 
Nicușor Păușescu, care m-a însoțit la Minister), avizul favorabil 
pentru deschiderea finanțării lucrărilor la sediul Bibliotecii pe noul 
amplasament (situat în spatele Muzeului Județean de Istorie, la 
intersecția străzilor Carol I și Constantin Brâncoveanu), având în 
vedere că terenul pentru care se realizase primul proiect – încă 
din 1997 –, după cum am spus, intrase în posesia proprietarilor 
de drept, iar negocierile Consiliului Județean de a-l achiziționa 
de la aceștia au eșuat11. Documentația a fost analizată, în regim 
de urgență, și imediat, a doua zi, în 22 decembrie, prin Adresa 
nr. 3842, Direcția Monumentelor Istorice – Secția de Arhitectură 
și Urbanism – ne-a eliberat Avizul nr. 862 Z, favorabil amplasării 
Bibliotecii Județene pe Strada Carol I, nr. 26. Documentația, 
analizată și în ședința Secretariatului Tehnic al Comisiei Naționale 
a Monumentelor Istorice, a eliberat Avizul nr. 23M / 19 ianuarie 
2000 (cu unele modificări la proiect: înălțimea edificiului a fost 
micșorată de la patru etaje la trei, pentru a se încadra armonios în 
peisajul urbanistic din zonă).

Din acest moment, demararea construcției ținea doar de 
voința Consiliului Județean. Ca efect al frecventelor intervenții ale 
directorului Bibliotecii (încă de la învestirea în funcție) în cadrul 
ședințelor Consiliului Județean Vâlcea12, cu voința expresă și 
îndemnul președintelui său, ing. Anton Mițaru, a vicepreședintelui, 
ing. Nicolae Jivan, și cu susținerea a numeroși consilieri județeni 
(dintre aceștia, menționăm pe frații George și Constantin Rotaru, 
ing. Mihai Sporiș, av. Petre Ungureanu, ing. Maria Ivănuș, medicul 
veterinar Vasile Grevuțu și mulți alții), Consiliul Județean – 

ordonatorul principal de credite al Bibliotecii Județene –, în 
ultima sa ședință din legislatura 1996 – 2000, emitea Hotărârea 
nr. 40, din 25 mai, prin care s-au repartizat trei miliarde de lei 
vechi pentru investiția la obiectivul „Biblioteca Județeană « Antim 
Ivireanul» Vâlcea” (o sumă mică, dar cât de mare pentru destinul 
viitor al primei ctitorii culturale a mileniului III a județului Vâlcea!). 
Hotărârea Consiliului Județean a fost comunicată Bibliotecii prin 
Adresa nr. 4044, din 5 iunie 2000. De acum, investiția se va derula 
în mod alert13, întrucât noua conducere a Consiliului, în frunte cu 
noul președinte, ec. Iulian Comănescu, om de acțiune, de fapte 
(și nu de vorbe!) s-a angajat decisiv și ferm pentru a executa și a 
termina construcția în patru ani. Săpăturile la fundație (și pentru 
descărcarea terenului de sarcini arheologice) au început în 10 iulie 
2000, iar la 13 septembrie 2000, mare eveniment14: s-a turnat 
prima șarjă de beton la temelia viitorului edificiu!

În continuare, totul s-a desfășurat normal, până în 2003, când 
derularea investiției intrase   într-un impas din lipsa fondurilor 
bugetare, moment în care Consiliul Județean, la inițiativa și 
susținerea autoritară a președintelui său – Iulian Comănescu –a 
apelat la credite bancare, grăbindu-se, astfel, ritmul lucrărilor  
ca să se ajungă la finalizarea lucrărilor și la inaugurarea edificiului 
în iunie 2004, înainte de încheierea mandatului consilierilor 
,,ctitori” din legislația 2000 – 2004, sub președinția dlui Iulian 
Comănescu.

Un merit deosebit în realizarea arhitecturii edificiului l-a avut 
constructorul, S. C. Conexvil  S. A., prin directorul său, dl ing. Petre 
Bădârcea, care a ținut să realizeze nu doar o clădire utilitară, ci și 
un monument arhitectural și, printre altele, a propus arhitectului, 
Maria și Alexandru Mulțescu (S. C. Proiect Argeș) executarea 
cupolei din structură metalică, poziționând vitraliul, realizat de 
artistul plastic vâlcean, Gheorghe Dican15, chiar în cupolă (având 
multiplă funcționalitate), acesta fiind, prin suprafață, poziție 
și complexitate (simbolistică) o premieră națională și chiar 
internațională, propus pentru „Cartea Recordurilor”.

Biblioteca, având toate secțiile acasă, și-a deschis porțile 
pentru cititori între 25 – 27 septembrie 2004, cu prilejul „Zilelor 
Bibliotecii” și ale sărbătorilor, devenite tradiționale, consacrate 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ocrotitor spiritual al 
Municipiului Râmnicu-Vâlcea, luna septembrie având, de-a lungul 
directoratului meu, un rol fast în evoluția și destinul Bibliotecii 
ocrotită de Sfântul patron, care „ne-a dat puterea să ridicăm 
Bibliotecă-monument, durabilă Casă a Cărții”16.

*

(Continuare în pag. 15)

10 Scrisoarea (semnată de prefectul județului – Nicolae Curcăneanu –, președintele Consiliului Județean –Anton Mițaru –, episcopul Râmnicului – P. S. Gherasim –, Primarul Râmnicului – Sorin Zamfirescu – și directorul Bibliotecii 
– Dumitru Lazăr) a fost elaborată la ,,Zilele Bibliotecii” și cu prilejul „Primei Prăznuiri a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul” ca ocrotitor spiritual al Râmnicului, eveniment de largă respirație județeană, care a prilejuit așezarea 
Pietrei de Temelie a edificiului propriu al Bibliotecii, ritual care s-a desfășurat în contextul procesiunii religioase și cultural-spirituale al momentului, la care au participat sute de vâlceni, simpli cetățeni ai Râmnicului, personalități 
ecleziastice, oameni de cultură și de știință notorii din țară și locali (academicieni, profesori universitari, scriitori etc.).
11 Acest spațiu, care putea să găzduiască una dintre cele mai importante instituții culturale a județului, este, și în prezent, gol, ca o rană deschisă, dar şi ca “blestem”, în mijlocul orașului, acoperit de bălării.
12 Era nevoie, mai mult ca oricând, de a menţine vie în dorinţa şi hotărârea autorităţilor administrative, ideea întrupării Bibliotecii atunci şi nu mai târziu (“timpul nu mai avea răbdare!”). Nu trebuia pierdută oportunitatea 
actualităţii, de aceea, s-au intensificat demersurile pentru a se construi Biblioteca în orice condiţii şi cu orice preţ.
13 Cu unele poticneli, cum a fost episodul ,,Magazinul Rex”, al cărui proprietar a refuzat, timp de mai bine de o jumătate de an, să părăsească terenul de zidire, importunând, astfel, turnarea fundației, în cele din urmă fiind obligat, 
prin executare silită de Hotărâre Judecătorească, să elibereze suprafața ocupată.
14 Apropo de evenimente deosebite, dl Ion Soare, în articolul “Lumina cărţii la Râmnic” (care dă şi titlul volumului semnat de dumnealui şi Aneta Bardaşu, apărut la Editura Conphys din Râmnicu-Vâlcea, în 2001, şi care, credem 
noi, trebuia să se constituie într-un articol de fond, or, acesta are mai degrabă caracter publicitar, nu doar prin dimensiune – acoperă mai puţin de o pagină A5 –, ci, mai ales, prin conţinut), consideră momentul cultural, deosebit 
de important al anului 2000, „un eveniment de excepţie, dintre acelea care lasă urme adânci în viaţa localităţii, în viitorul spiritual al membrilor unei comunităţi” (vezi Ion Soare şi Aneta Bardaşu, în vol. Lumina cărţii la Râmnic, 
pag. 43). La prima vedere, gândul te duce la un eveniment epocal, însă, din conţinut, afli că este vorba despre întâlnirea “de gradul «zero»” (spune autorul), „aici” cu vâlcenii, a „trei dintre stelele de mărimea întâi ale culturii 
româneşti: Virgil Ierunca, Nicolae Manolescu şi Gabriel Liiceanu”, moment care, în fapt, s-a consumat în doi, primul dintre cei trei nefiind prezent. “Întâlnirea” a fost prilejuită de – spune autorul – un „adevărat «festin cultural»”: 
„inaugurarea unei librării ... a celei mai prestigioase edituri – HUMANITAS”, „care să poarte numele lui VIRGIL IERUNCA”. Nu am fi luat în seamă cuvintele mari referitoare la personalităţile evocate (şi, departe de a minimaliza 
importanţa “inaugurării” unei librării – de fapt, aceasta fiinţa dinainte, atunci doar s-a botezat!) dacă articolul, pentru a-şi justifica titlul, inclusiv al cărţii, ar fi consemnat, printre altele, şi evenimente din viaţa Bibliotecii „în facere” 
(după cum au fost frecvent mediatizate în presa scrisă şi audio a timpului), care, „prin excelenţă”, pune în „lumină” „cartea la Râmnic” şi în judeţ: spre exemplu, aşezarea Pietrei de Temelie a edificiului, la 26 septembrie 1999, 
şi, mai ales, prima zi în care demarează construcţia Casei Cărţii – 13 septembrie 2000 –, când s-a turnat prima betonieră la fundaţie. “Omisiunea” ne surprinde cu atât mai mult cu cât omul „de carte”, Ion Soare, este utilizator 
frecvent al bibliotecii şi, aderând ca membru fondator al „Fundaţiei Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii ...” dorea întruparea noului „Palat al Cărţii”.
15 Vitraliul, unic în ţară şi, după toate datele, şi în lume, a stârnit interesul public, al vizitatorilor şi al presei. Acesta a stat în atenţia mass-mediei, în mod deosebit, în ultimii ani, când autorul, dl Gheorghe Dican, a făcut demersuri 
pentru includerea lucrării în Cartea Recordurilor, un demers firesc şi de apreciat. S-a scos În presă, s-a scos  în evidenţă unicitatea acesteia, prin dimensiune (142 m p), prin tematică şi simbolistică, prin construcţie şi poziţionare 
în cupolă, prin multifuncţionalitate etc.
Departe de a minimaliza rolul dlui Gheorghe Dican, trebuie să precizez că s-a strecurat, în media on-line, o eroare grosolană, a cărei sursă (cine a generat-o?) nu o cunoaştem (ar fi interesant de aflat! până astăzi, după câte ştim, 
nimeni nu a dezminţit-o, nici măcar autorul vitraliului! dacă lucrurile stau altfel, mi-ar plăcea să fiu contrazis), eroare la care ne vom referi, în continuare, apelând (selectiv!) la informaţiile din presă .
Încă din 17 ianuarie 2018, pe site-ul „stiritvr.ro”, sub titlul „Vitraliul cupolei Bibliotecii Judeţene din Râmnicu-Vâlcea are şanse să intre în Cartea Reordurilor”, se fac aprecieri privind opera, arătându-se meritele autorului, dl 
Gheorghe Dican, care a executat lucrarea cu o echipă de şase persoane, pe care a coordonat-o. Printre altele, se spune că „el a suportat şi costul materialelor, 30.000 de dolari” (Andrei Marinaş, corespondent TVR, reporter, 
Gabi Cârjaliu), ceea ce este total neadevărat, întrucât toate chetuielile investiţiei le-a asigurat Consiliul Judeţean Vâlcea – ordonatorul principal de credite –, prin aparatul financiar-contabil al Bibliotecii, plăţi efectuate către 
antreprenorul general S.C. Conexvil S.A., care, la rândul său, repartiza subcontractanţilor sumele cuvenite.
Ştirea a apărut, în aceeaşi zi (17 ianuarie 2018), şi pe site-ul „www.ziaruldeiasi.ro”, sub acelaşi titlu şi cu exact aceeaşi precizare.
În „Realitatea de Vâlcea”, din 12 ianuarie 2019, sub titlul „Vitraliul Bibliotecii Judeţene Vâlcea în Cartea Recordurilor” (articol semnat de Lucien Turtoi), se strecoară aceeaşi informaţie falsă.
Pe “adevărul.ro” (8 aprilie 2020), sub titlul „Cea mai mare cupolă de vitralii din lume se află în România”, cu subtitlul „Cum arată creaţia proaspăt inclusă în Cartea Recordurilor”, falsul se repetă, cu final puţin nuanţat: „... aproxi-
mativ 30.000 de dolari americani”. Aici mai apare încă o inexactitate, şi anume că vitraliul “a fost executat în 2005”, or, noul edificiu al Bibliotecii, în totalitatea lui, a fost inaugurat în 21 iunie 2004 şi dat în folosinţă utilizatorilor 
în 27 septembrie 2004, la sărbătoarea “Zilelor Bibliotecii” şi a prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ca ocrotitor spiritual al Râmnicului.
În „ziarulnatiunea.ro” din 14 aprilie 2020, sub titlul „Record mondial – Cea mai mare cupolă de vitralii din lume se află în Vâlcea/România”, redacţia reproduce fragmente din interviul dlui Gheorghe Dican, în care artistul spune: 
„Era puţin probabil ca în anul 2005 (sic!), când s-a realizat (vitraliul, n.n.), să mai fie un nebun care să facă o lucrare pe domeniul public într-o astfel de tehnică veche, combinată cu ceva nou”. Şi în această publicaţie se repetă 
eroarea: “tot el a suportat şi costul materialelor – aproximativ 30.000 de dolari americani” şi dl Dican, nici acum, nu a simţit, dacă nu nevoia, datoria de a dezminţi (cel puţin, din acest context, nu reiese!).
Şi pe „www.destiut.ro” din 8 iunie 2020, sub titlul „Cea mai mare cupolă cu vitralii: Biblioteca Judeţeană Râmnicu-Vâlcea (corect, “Vâlcea”, n.n.) întră în Cartea Recordurilor” şi reapare înformaţia: „De asemenea, artistul a suportat 
şi costul materialelor, 30.000 USD”, datându-se realizarea lucrării tot în 2005 (eroare justificată prin faptul că însuşi autorul a greşit situarea în timp). 
 Precizarea referitoare la finanţarea „materialelor”, regăsibilă în toate sursele citate mai sus, supralicitează contribuţia autorului, al cărui merit, ca artist, nu-l poate contesta nimeni.
Ceea ce ni se pare „parti-pris” şi nedrept este că, în toate aceste articole cu valoare publicitară (evident, de substanţă!) binevenită, nu se evidenţiază (nici măcar în interviul dlui Gheorghe Dican) suficient sau deloc rolul 
celorlalţi – mulţi – actanţi care au contribuit la “naşterea” vitraliului (constructorul – S.C. Conexvil S.A., condus de dl director ing. Petre Bădârcea, proiectantul – S.C. Proiect Argeş S.A., prin arhitecţii Maria şi Alexandru Mulţescu, 
finanţatorul – Consiliul Judeţean Vâlcea, cu “motorul” său, ec. Iulian Comănescu, preşedinte, prin aparatul de specialitate tehnico-economic – etc. Dacă domnii ing. Petre Bădârcea şi ec. Iulian Comănescu (numit, undeva, “Ion 
Miţaru”) sunt amintiţi tangenţial, cel care răspundea de investiţie, făcând eforturi şi sacrificii deosebite (şi, drept răsplată, timp de doi ani a fost terorizat cu nenumărate şi diverse controale tendenţioase, unicul scop al acestora 
fiind doar de a se găsi / inventa  nereguli, pentru a se justifica demiterea sa, din interese politice) – directorul Bibliotecii – iese total din algoritm, nu numai că nu este amintit, dar nici nu este sugerat că ar fi existat (în consecinţă, 
cititorii articolelor puteau crede că Biblioteca a fost „casă fără stăpân”, şi, de aceea, artistul „a fost nevoit să plătească” dumnealui lucrarea), cu toate că situaţiile de lucrări şi plăţile erau verificate, semnate şi efectuate de ordo-
natorul terţiar de credite, recte de directorul instituţiei, prof. Dumitru Lazăr, şi de directorul-adjunct economic, ec. Ecaterina Constantin (evident, cu avizul autorizat al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi 
al diriginţilor de şantier).
16 Am citat din „Documentul de înfăptuire”, încheiat la 9 iunie 2004, semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea – ec. Iulian Comănescu  –, episcopul Râmnicului – P.S. Gherasim Cristea –, directorul Bibliotecii Judeţene 
– prof. Dumitru Lazăr –, directorul S.C: Conexvil S.A. – ing. Petre Bădârcea – şi proiectantul general S.C. Proiect Argeş S.A. – ing. Eugeniu Dumitrache (vezi revista „Jubileu”, Nr. 2 / 2005, coperta 4), document încorporat (alături 
de „Documentul de ctitorire” din data de 26 septembrie 1999, când s-a sfinţit locul zidirii şi s-a pus Piatra de Temelie a viitorului aşezământ cultural) în zidul Bibliotecii.



Mihai	SPORIȘ

Autoportretul este un fel de imagine mișcată într-o oglindă, 
nu întotdeauna… dreaptă. Pare ciudat să te constați, pe 

tine însuți, să dai sentințe, apoi, în mod paradoxal, să te consideri 
obiectiv. Ochiul unui aparat de luat imagini privește în mod direct 
ceea ce vede, pe când tu, cel ce vrei să-ți faci autoportretul, trebuie 
să privești obligatoriu o oglindă și să te prezinți intermediat, ceea 
ce aceasta te arată. Portretul, dincolo de o dorință orgolioasă, ne 
supraviețuiește inerțial și devine un dar pentru lumea noastră 
cu nevoia ei de … memorie. Chipul, ca semn de recunoaștere 
intermediată a dumnezeirii, are în spatele său tainele, greu de 
surprins fără spovedanie. Iar aceasta, ca o danie făcută cu mare 
fereală și intimitate, se adresează celui ce are harul și puterea să 
reflecte duhul, din văzduhul(!) firii noastre – aceea care se arată 
cum este, prin bătăile inimii, devenite vorbe de taină. Cu inima 
bună  mergi la judecător să-ți cântărească faptele, nu părerile 
personale.  Ferice de cel sărac cu duhul!, cred că de aici își trage 
cel mai bine sensul.

Când m-a născut, mama fiindu-mi și  moașă, era într-o 
duminică de Sânziene, la ivirea  zorilor. Poate că de aici am purtat 
cu mine bucuria ivirii soarelui și puterea de-a mă aduna după 
multe rătăciri de drumuri, ori tenebre ale nopților. Mama, la 
cei aproape patruzeci de ani ai ei, avea respectul întreg pentru 
viață: v-am făcut pe toți, câți mi-ați fost dați de Dumnezeu!, 
spunea adesea, iar eu mă constatam al optulea. Mi-a spus apoi, 
la vârsta altei priceperi: o să ai noroc în viață că te-am făcut la 
zi mare! În 1951, Sânzienele  calendarului popular, însemnau 
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din calendarul bisericesc și se 
potriviseră chiar dumineca, să întărească zisa mamei, pe care am 
păstrat-o cuvânt de întărire permanentă, generator de optimism, 
încredere, imbold, chiar în lucrurile fără sorți de izbândă, la prima 
vedere. M-am considerat un norocos toată viața, fără a putea 
acum, aici, în clar, să pot spune ce e norocul.

Din multele șanse pe care le-am avut unele se pot numi, prin 
înrâurirea vieții mele, norocul ce nu mă va fi părăsit niciodată. 
Dar nu știu cum ar trebui definit norocul, atunci când ceea ce 
ți se întâmplă, cu aparența că trebuie să ți se întâmple, că ar fi 
dinainte sorocit într-o foaie de parcurs a sorții tale. Cum altfel? Mi 
se spusese că am fost un dar făcut părinților la zi mare și că acest 
fapt, reținut de spiritul comunității, însemna norocul… garantat 
al copilului. Eu eram darul, făcut mamei mele într-o dimineață de 
vară, când nimeni nu se afla în preajma ei. Peste timp, când chipul 
mamei se vedea în mine, dar al unei eugenii evidente, întregul 
sat confirma: ești leit maică-ta!, ori ești leit lelea Ioana! Acum, 
când mama este demult plecată în tărâmul rădăcinilor, cei ce 
au cunoscut-o și mă întâlnesc se bucură ca de o întâlnire cu cea 
care a fost: ce femeie lelea Ioana! Mi s-a spus apoi că la tombola 
ursitoarelor voi fi ales o carte de școală cu coperțile colorate, 
probabil vreun abecedar. Da! Trebuie să spun! Am iubit cartea ca 
pe nimic altceva. Am avut-o în traista de păr de capră, ghiozdanul 
școlii mele primare. În ranița cu merinde, când mergeam cu vitele 
la păscut. La capul patului, pe noptieră, în rafturile, din ce în ce 
mai grele ale bibliotecilor pe care mi le-am putut permite, ori a 
celor ale prietenilor, a celor publice. Am devenit dependent de 
acest obiect și aș putea defini norocul și prin această dulce robie.

Student fiind am primit în dar de la mama o Biblie, tipărită 
pe la Caransebeș, să mă uit prin … ea! Nevinovată sugestie, dar 
ce complicitate a putut avea limba română și ea… maternă! De 
la faptul de-a  frunzări o carte cu mii de pagini, la cel în care devii 
prizonier, captiv în afara timpului, uitare de sine, complicitatea 
inefabilului a lucrat pentru împlinirea celor ursite. Am descoperit 
atunci alt sens al cuvântului carte. Biblia este o carte cu cărți. 
Este o carte de bază, ridicată la puterea  numărului trecerilor 
înțelegătoare prin ea, care îți devine o necesitate personală. Am 
găsit în darul mamei multe căi de dumerire, lucru pentru care, 
cartea cărților, locul tuturor răspunsurilor căutate, îmi putea fi o 
formă concretă a manifestării norocului, prin iubirea, în general 
a cărții. La scurtă vreme după primirea acestui inspirat dar, sunt 
chemat urgent acasă, pentru… un lucru foarte, foarte important,… 
de bine!, după cum se scria în foarte sumara telegramă, din 
motive de costuri și bani drămuiți. Am fost seminarizat dacă știu 
crezul,  scris cu creion chimic, pe o hârtie de dictando și pus între 
paginile Bibliei, fără vreo altă indicație. Mama știa Crezul-simbol al 
credinței.  Îl auzisem chiar pe când îl spunea, cu maximă trăire, în 
biserică. Era evident că îmi sugerase să-l învăț. Mi s-a încredințat 
sarcina să fiu naș de botez pentru un băiețel blond, cu ochii 
albaștri, din familia unor fini cununați de părinții mei. Cine cunună 
și botează are noroc în viață! Dixit mama! Iată că aici mă întâlneam 

DESTĂINUIRI
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(I)

cu un noroc pe care și-l face fiecare, mă străfulgeră un gând. Pe 
acest fin al meu, ținut în brațe la botez, îl voi fi condus la cununie, 
în biserica din Șelimbăr, eu, nașul lui de botez Mihai, luându-mi 
părtaș la nășie pe Mihai, fiul meu… pe atunci student. Trebuie să 
botezi, mamă! Că te-ai născut în ziua Sfântului Ioan Botezătorul! 
Dar, nu mă cheamă Ion, ci Mihai, i-am spus, adăugând că puteam 
fi numit și Petru, după ziua trecută în certificatul de naștere. Lasă 
că e bine așa! Noi nu aveam un arhanghel al nostru în neam… ; 
apoi cum vă deosebeam pe unii de alții, că ai un frate Ion, altul 
Petre, o soră Ionela? Ce nu-ți place că de Sfinții Voievozi, tot satul 
nostru serbează hramul bisericii? Am intuit aici intenția mamei, 
izvorâtă dintr-o iubire imensă, să mă apropie, prin tot ceea ce 
putea ea întreprinde, de Dumnezeu. Acest lucru este o investiție 
rară, poate chiar cea  care nu te lasă să rătăcești calea…

Datorez norocul cărții, m-am convins mai apoi! Sub această 
definiție, într-o relativitate sub atâtea speculații, norocul se mai 
conjugă cu moda vremii, care iubește ori nu, pe știutorii de multă 
carte; iubește ori nu: adevărul, morala, valoarea etc. Era o mare 
problemă pe vremea celor ce-l arestaseră pe Dumnezeu și îi 
fixaseră domiciliul forțat în casa… ignoranței, să respecți tradiția 
și trăirea religioasă. Am putut să-mi văd de drum, cu convingerile 
desprinse din toate cărțile, revistele, evenimentele în care voi fi 
fost implicat, ascultându-mi părinții, susținându-mi norocul cu 
multe botezuri, sub ocrotirea… Botezătorului, cu multe cununii 
în fața altarelor, sub paza arhanghelilor. Acceptasem de mult 
protecția lui Dumnezeu și nu mai aveam  alte temeri.

Cartea mi-a dat o meserie și mi-a întărit credința. Mi-a mai 
dat recunoașterea semenilor care au venit spre mine să-i ajut, 
după puterile mele. Mi-am ajutat colegii, vecinii, nepoții, pe cei ce 
m-au solicitat, să poată deprinde învățătura. Din școala generală 
și mult după terminarea studiilor superioare, am împărtășit din 
ceea ce cartea îmi dădea celor ce mă căutau. Am fost antrenat 
și instituțional să predau cursuri: liceale, postliceale, universitare, 
postuniversitare, să îndrum studii doctorale. Să susțin conferințe, 
să conduc colocvii, simpozioane, mese rotunde. Mi s-a întâmplat, 
foarte des, ca lumea din vecinătate să observe profesorul, din 
activitățile auxiliare asumate, pe lângă profesia de bază, ingineria, 
pe care nu o voi fi trădat niciodată. Este o mare bucurie să te 
constate lumea prin ceea ce simte ea și nu prin prezentarea 
diplomei, ori a cărții de vizită. Ești aici ceea ce te oglindește lumea, 
prin ceea ce-i poți pune, pregnant, în față. Este o impresionantă 
carte de vizită informală să fi considerat profesor! Vorbind însă 
de… modă, cum rămâne oare cu norocul profesorului de pe la noi, 
de după 2000, răstignit uneori de elevii, ajunși sus, sus, departe 
de realitatea simțurilor? Paradoxal cred, și în această situație 
dramatică, tot în norocul dascălilor, cei cu carte, și îi nefericesc pe 
elevii… neterminați, deveniți călăi de ocazie, tocmai pentru că nu 
au avut șansa iluminării. Cred că norocul celui cu carte se vădește 
mai bine în sincronizarea cu nevoile de lumină ale aproapelui. 

Prin anii 2000, în iureșul atâtor transformări care cuprinseseră 
România și a blestemului, mai la vedere ca oricând, că nimeni 
nu poate să fie profet în țara lui, prea multa carte, prea marea 
dorință de-a arăta unde ne aflăm, vor fi fost precum spusele 
tragicei Casandra, ale nefericitului Laocoon, ale tuturor celor 
hărăziți să vadă, dar blestemați să nu fie crezuți. Urmasem cursuri 
de perfecționare postuniversitare, doctorale, specializări în țară 
și străinătate. Adusesem, prin contribuție directă, ce impunea 
câștigarea credibilității unor parteneri externi, importante 
avantaje materiale pentru România, (înnoirea turbinelor de la 
Lotru cu bani elvețieni, școlirea specialiștilor din hidroenergetica 
românească cu ajutor canadian etc.), publicasem articole, cărți de 
specialitate, de atitudine civică. Devenisem, probabil, un pericol… 

public, știam prea multe. Trebuia să fiu imediat penalizat! 
Intențiile mele, și nu numai ale mele, nu mai corespundeau cu 
socotelile celor ce își hrăneau lăcomiile și își puteau satisface, în 
disprețul bunului public, toate poftele. Acolo unde arbitrii neutrii, 
observaseră spiritul proactiv, înnoitor, politicienii altor interese 
(de cele mai multe ori, străine, străine de Dumnezeu!) vor fi găsit 
obstacolul ce trebuia grabnic înlăturat. Ca să taie pădurea, pentru 
că nu eram un caz singular din păcate, se vor fi găsit imediat cozile 
de topor. Doamne!, câte au putut să fie, și să îmi spună: bucură-te 
că suntem noi și nu alții!, ca și când avea importanță pentru cel 
condamnat, cine este călăul cu gluga pe cap! Acoperiți desigur 
cu toate… intențiile bune și utopice.  Cred aici că norocul pe care 
ți-l dă Dumnezeu nu va fi recunoscut niciodată de… Satana. Totul 
pare nenoroc, nenorocire, dacă te raportezi greșit la cele morale. 
Între a urma neabătut calea și a lua-o pe o scurtătură spre cele 
materiale, îndrumat de Mefisto, se punea dilematicul noroc. 
Într-o regulă a jocului imoral, patronată de uzurpator, mai poți fi 
alături de cel ce îți va fi trasat calea și îți va fi definit altfel norocul? 
Mă gândesc la pățania înțeleptului Iov, când va fi fost încercat de 
Satana. Nu a cedat ademenirilor, cum de altfel s-au arătat toate 
încercările, pentru oamenii puternici ai umanității. Cred aici 
că,  în ilegalitatea vremii cu lumina cărții, nesemnarea pactului 
faustic cu arginții, în schimbul sufletului, preț al conformărilor 
necondiționate, este norocul autentic. Vor fi fost prin istorie: 
martiri, deportați, deținuți întemnițați între ziduri, în cenzuri, 
disidenți oprimați, dar libertatea crezului lor nu le va fi  putut fi 
luată niciodată.

Se spune că atunci când o iei prea în față, ceva te frânează 
pentru a fi în cadența mulțimii căreia îi aparții. Legea de mișcare, 
reglată sistemic, te trage înapoi, punându-ți piedică, ori luându-
te târâș dacă rămâi în urmă. Când lucrurile își inversează sensul, 
abrupt, credința înrădăcinată, chiar prejudecată fiind, nu o poate 
face. Nu poți trăda ceea ce te întemeiază, cu atât mai mult atunci 
când cartea ți-a fost călăuză. Ce inadaptabili par dascălii care 
educă oamenii, arătându-le ce este bine și rău, când vin elevii 
necopți și le spun că nu au dreptate! Dacă ai învățat să iubești 
oamenii, nu poți deveni peste noapte –că numai la întuneric 
stau duhurile rele și lipsa de luciditate!- cel ce-i duce la eșafod. 
M-am aflat lângă oameni ca lângă frații mei, chiar dacă o notă 
de sobrietate a menținut o anumită distanță. Probabil orizontul 
vecinătății își potrivește distanța pentru vederea limpede.

Pe la școlile prin care am trecut, inclusiv armată, întreprinderi, 
organizații social-politice și culturale am fost un lider  formal, iar 
în societatea civilă, am fost solicitat să iau inițiative, să conduc 
fără angajamente formale. Eram doar prin clasa a șaptea, într-o 
școală în Hunedoara și eram comandant la cinci sute de pionieri. 
În liceu lider de tineret, în studenție vicepreședinte prin căminele 
studențești din Regie și 303. Profesional am fost permanent pe 
un nivel ierarhic, într-o ascensiune continuă, până când politicul, 
prin 2000, va confunda competențele profesionale, abilitățile 
manageriale cu implicarea politică și cârdășiile pentru prăduirea 
bunului public. Atunci voi fi fost scos de pe un traseu de carieră 
profesională, evident fără explicații, în baza unor reglementări 
invocate prin literă și niciodată prin spirit, pretexte de acoperire 
a unui nociv bun plac, agresiv și spoliator. M-am aflat în situația 
deținutului politic, care și-a expus întreaga familie acestui blestem 
al uzurpării. Șocul acestei nedreptății, abuzul fiind evident, l-a 
preluat solidar, mica mea familie, păstrând frustrările în interiorul 
ei, pentru a nu supăra mai departe familia cea mare și pe cei din 
vecinătate. Soția va sta, deși cu domiciliul stabil în Râmnicu Vâlcea, 
ani buni în regim de detașare, anual cu tracasările dosarului, 
examene câștigate, timp pierdut în toate vacanțele, în luptă cu 
regulile anacronice și cu piața subterană a meritelor, la taraba 
celor numiți pentru căpătuirea lor și prosperitatea partidelor 
susținătoare. Fiul aflat student, crescut pe principii de moralitate 
și respect al valorilor, va prelua șocul în plin. Dintr-un elev și 
student eminent, cu o personalitate marcată, se va debusola și 
își va asuma o haiducie care îl va îndepărta de cursuri, examene, 
profesori, toate considerate inutile. La ce îți folosesc ție maldărele 
de diplome, spui îndelung și foarte muncite, când vine un neica 
nimeni, cu diploma cumpărată și-ți spune ție ce ai de făcut, ba… îți 
dă și ordine? S-a retras în sine, spre natură, unde se mai întrezărea 
o licărire din ordinea pentru care legile, altfel decât ale oamenilor, 
aveau un sens. Da! Am avut și acest noroc să mă lămuresc, prin 
experiență proprie, asupra schimbării unui macaz, care într-o 
măsură rimează cu un necaz aparent -al neadaptării personale, la 
orbirea celor din preajmă! Am înțeles astfel istoria lumii, pe care o 
îndrăgisem ca pe un obiect de studiu preferat, grație unor dascăli 
cu har. (Va urma)
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Potrivit Sinaxarului Bisericii Ortodoxe, volumul V, tipărit 
la Salonic în anul 1996, Sfântul Mucenic Fanurie a trăit 

în insula grecească Rodos, care se crede că era chiar patria sa. 
Datorită minunilor sale mai presus de fire, Biserica Ortodoxă de 
pretutindeni îl prăznuiește cu profundă evlavie, în fiecare an, la 27 
august.   Sfântul Mucenic Fanurie s-a făcut cunoscut în secolul al 
XIV-lea. Atunci, în vreme ce muncitorii lucrau la ridicarea zidurilor 
fortăreței din Rodos, au descoperit o frumoasă biserică în ruină, 
sub lespezile căreia au găsit numeroase icoane. Dintre acestea, 
singura care nu era degradată înfățișa chipul unui tânăr ostaș care 
ținea în mâna dreaptă o cruce, deasupra căreia se afla o făclie 
aprinsă. În jurul icoanei erau reprezentate 12 scene care ilustrau 
martirajul său. Episcopul locului, Nil (1355–1369), descifrând 
inscripția de pe icoană, a descoperit următorul nume: „Sfântul 
Fanurie”, care înseamnă „arătare” sau „descoperire”; el nu se 
găsește în martirologiile și sinaxarele vechi. De atunci, Sfântul 
Fanurie a săvârșit numeroase minuni, îndeosebi pentru regăsirea 
lucrurilor și animalelor dispărute.

În anul 1500 după Hristos, niște păstori pășteau turmele 
în valea unor munți prăpăstioși. Tot timpul, vârful unei râpe 
înfricoșătoare era luminat de o lumină care nu se stingea deloc. 
Când păstorii și-au adunat bani din destul, s-au gândit să se 
reîntoarcă la casele lor, aflate la mari depărtări. Însă, mai înainte, 
unii dintre ei, crezând că în vârful acelui munte era o comoară, 
s-au legat cu frânghii groase și ceilalți i-au ajutat să se suie la acea 
înălțime. Acolo era o peșteră, unde se găseau sfinte moaște, și 
ardea o făclie mare, aceea pe care o văzuseră tot timpul păstorii, 
iar pe pieptul sfintelor moaște era o piele de animal pe care era 
scrisă toată viața Sfântului Mare Mucenic Fanurie.   

Conținutul vieții este următorul:
În cetatea părinților acestui sfânt era un mare negustor, tatăl 

acestui sfânt, cel mai bogat din acele locuri, care avea 13 băieți, 
dintre care cel mai mare era Fanurie, care avea atunci 12 ani. 
Potrivit obiceiului local, acesta urma filosofia; era blând, silitor la 
carte, foarte milostiv, dar era păgân ca și întreaga sa familie. Mama 
lui era bună și frumoasă, avea tot ce-i trebuia, dar nu voia să știe 
despre treburile și averea soțului ei. Într-o zi, soțul ei înapoindu-
se cu mulți bani și lucruri, a fost atacat, ucis și jefuit, iar datornicii 
îndată ce au auzit aceasta, deși ei aveau de dat înapoi, au venit să 
ceară ce nu li se cuvenea. Astfel, în scurt timp, mama lui a rămas 
săracă, locuind într-o bucătărie, dar și acolo era năpăstuită, fără 
nici un mijloc de a hrăni cei 13 copii.

Într-o zi, Fanurie a povestit unui copil că mama sa era o sfântă 
pentru că toată ziua plânge și se roagă, iar ei, copiii, au mâncare 
și sunt îngrijiți, însă nu știe de ce mama lui se îmbracă în haine 
tot mai sărăcăcioase. Copiii nu o supărau, dar ea plângea toată 
ziua. Atunci prietenul său i-a spus acestea: „Urmărește pe mama 
ta într-o seară și să-mi spui mie a doua zi când ne vom vedea 
la școală dacă e sfântă sau nu”. Atunci copilul Fanurie a pândit-o 
și a văzut că seara, după ce mama sa le-a dat să mănânce și i-a 
culcat pe toți, fiind sigură că toți copiii ei dorm, și-a spălat fața, 
s-a uns cu aromate, și-a pus vălul și haine scumpe cum nu mai 
văzuse niciodată Sfântul Fanurie și a plecat. Copilul a urmărit-o 
și a văzut-o că a intrat într-o casă de noapte, de petrecere, unde 
cei mai mulți oameni erau beți. Mama lui juca în această casă și 
în timpul jocului cânta plângând, căci n-ar fi vrut ca să afle copiii 
ei prin ce jertfă le câștigă hrana de toate zilele. Iar oamenii din 
casă o credeau beată și în această stare în care se afla era mai 
mult decât frumoasă. Atunci Fanurie s-a apropiat și a strigat o 
dată tare: „Mamă!”. La glasul copilului, mama, de groază și de 
durere că a fost descoperită de fiul ei cel mai mare, a căzut jos.

Plecând din casă, Fanurie a părăsit cetatea și zdrobindu-și 
picioarele de pietre în fuga lui deznădăjduită, a ajuns la malul unei 
ape mari, care curgea în apropierea acelei cetăți. La malul apei, a 
văzut niște păstori care voiau să treacă pe celălalt mal cu o corabie 
și i-a rugat să-l treacă și pe el dincolo. Apoi, păstorii plecând în ale 
lor, Fanurie a rămas singur pe țărm. În acea pustietate sălășluia 
un pustnic bătrân care de 65 de ani nu mai văzuse chip omenesc, 
fiind foarte îmbunătățit și plăcut Domnului. Acelui pustnic i-a 
apărut Domnul și dându-i un toiag, i-a zis: „Du-te repede la malul 
apei și ia de acolo pe plăcutul lui Dumnezeu Fanurie, căci fiind 
ales de Mine, are să fie ajutător celor în nevoi”.

Dar de la chilia sfântului și până la malul apei era cale de 
trei zile, având de coborât un munte foarte anevoios. Însă, prin 
puterea lui Dumnezeu, sfântul a ajuns lângă Fanurie după un ceas 
și a spusei copilului: „Vino la mine, Fanurie!”. Iar copilul, auzind 
numele său, a răspuns: „Au tu ai cunoscut pe tatăl meu?”. Apoi 

SFÂNTUL	MUCENIC	FANURIE
(Tânărul,	mare	făcător	de	minuni)

a mai zis așa: „Dacă ai fi cunoscut tu pe mama mea, mai bine aș 
fi rămas aici să mă mănânce fiarele sălbatice”. Sfântul mirându-
se întru sine, a tăcut. Și iarăși, prin minune, au suit muntele cel 
cumplit într-un ceas, drum care cu piciorul nu se putea face decât 
în opt zile, fiind foarte stâncos și prăpăstios.

Acolo, în peșteră, bătrânul a trebuit să se lupte cu asprimea 
firii lui Fanurie, ca să-l facă creștin și ca să-l facă să ierte pe mama 
sa. După botez, l-a slobozit pe Fanurie să se ducă în cetate ca să ia 
iertăciune de la mama sa și să vadă ce fac frații săi. Dar, înapoindu-
se în cetate, a aflat că mama lui nu căzuse leșinată, ci chiar moartă 
în acea noapte, iar frații săi, după ce a fost îngropată ea, s-au 
împărțit între neamuri, fără să știe unde se găsește fiecare. Deci, 
Fanurie s-a întors înapoi în pustie, nemaiavând nici o legătură cu 
cele lumești. Și atât a sporit în cele duhovnicești după aceea, încât 
a întrecut chiar și pe acel sihastru, cu post și rugăciuni. Și era atât 
de milostiv, că lucrând ogoarele, alerga adunându-le și hrănea pe 
drumeți, aducând pe spatele său și apa de băut.   

La început, vreme de trei ani, hrana lui a fost din trei în trei zile, 
mâncând atâta pâine muiată cât lua cu două degete dintr-o sticlă, 
stăpânindu-se mult a nu lua nici apă; iar după aceea a început a 
mânca numai sâmbăta, și atunci destul de puțin. El se împărtășea 
des cu dumnezeieștile Taine, cerceta pustnicii din acea pustie și se 
ostenea mult cărând cu mâinile rădăcini pentru hrană și scoțând 
pietre de pe puținul pământ din preajma chiliei lor pustnicești, 
unde semăna puține legume. Și cine va putea spune privegherile 
lui de toată noaptea, arșița și gerul pe care le îndura, căci coliba 
lui nu avea acoperiș, iar el cerea Domnului Dumnezeu, ca prin 
această răbdare, să-i dea și lui, dincolo de moarte, un acoperiș 
în cerul Său cel dumnezeiesc. Si atâta milostenie avea, încât și pe 
fiarele care se luptau între ele le împăca, îngrijindu-le dacă erau 
rănite și încropindu-le culcușuri bune; că nu de puține ori l-a găsit 
pustnicul cel bătrân culcat alături de vreun șarpe mare, care în 
timpul somnului lui Fanurie îl păzea în gura vizuinii ca să nu-l atace 
vreo altă fiară. Iar atunci când fiarele de prin pustietăți atacau pe 
cineva, sfântul avea darul să le certe pe ele și să le poruncească 
lor a se sălășlui mai departe într-o prăpastie și să nu mai supere pe 
vreun om, încât și fiarele cele mai de temut, când erau atacate de 
om sau de altă fiară mai puternică, deși nu aveau grai, întorceau 
ochii spre coliba lui Fanurie și îndată erau scăpate. Deci s-a făcut 
iubit de toate pustiile din împrejurimi și mai departe, iar toți 
locuitorii pustiului mulțumeau lui Dumnezeu că le-a trimis lor pe 
acel tânăr prea îmbunătățit, care și fiarele le îmblânzește și pe 
oameni îi tămăduiește.

Era în apropierea acelei pustii o cetate mare și frumoasă, cu 
oameni foarte înrăutățiți și plini de boli și lucruri necurate. La 
rugăciunea celor buni, Sfântul a fost chemat să se ducă și să le 
ajute lor în neputințe și în boli. Și deși nu voia să părăsească pustia, 
totuși pentru cei nevoiași și pentru rugămintea cuvioșilor pustnici 
de a-i milui, de a-i mângâia și de a-i tămădui, s-a supus și s-a dus în 
acea cetate. Și cine va spune marea lui bunătate către cei săraci, 
mai ales către văduve și orfani; căci gândindu-se la frații lui și la 
mama lui, niciodată nu lăsa vreo rugăminte a acelora neascultată, 
ci vindeca bolile cele mai cumplite, dregând și îndreptând ochii 
orbilor, ajutând surzilor să audă, precum și muților din naștere să 
vorbească. Și aceasta o făcea numai cu rugăciunea sa cu lacrimi 
către Dumnezeu, nemâncând niciodată până nu se împlinea 
rugăciunea, neodihnindu-se pe patul său și vărsând multe șiroaie 
de lacrimi, căci și hainele și le uda de la lacrimi. Și așa spunea 
fericitul în rugăciune: „Miluiește, Doamne, pe acești necăjiți, că 
zidirea Ta sunt, deschide ochii lor, ca să vadă frumusețea cerului 
Tău și lumina zilei, și să nu mai aibă ei picioarele zdrobite de 
pietre, nici să nu fie rușinea neamului lor”.

Așijderea, cu lacrimi multe se ruga pentru muți, pentru care 
spunea: „Deschide buzele lor cele închise, luminează-le mintea, 
ca să Te slăvească pe Tine, și cu buzele lor să sărute chipul Tău 
cel nefăcut de mână și cu lacrimi să spele intrările în biserică, ca 
astfel să se proslăvească numele Tău cel sfânt”. Iar pentru surzi se 
ruga cu mai multe lacrimi, zicând: „Auzi-mă pe mine, Doamne, în 
ceasul acesta de acum și cercetează și deschide auzul robilor Tăi, 
ridică greutatea surzeniei, ca auzind să audă glasul clopotelor Tale 
celor sfinte, sunetele roților și toate sunetele de pe pământ”.

Și atât de mare era rugăciunea lui către Dumnezeu și plângerea, 
că uneori, și păgânii plângeau auzindu-i rugăciunile și văzându-i 
lacrimile. Și atât de fierbinte se ruga către Dumnezeu, încât și 
pruncii cei sugari se apropiau de dânsul cu mâinile lor nevinovate 
și necuvântător îi spuneau: „Mai rabdă puțin, Fanurie, și Tatăl tău 
cel din ceruri te va mângâia în curând, împlinind cererile tale”.

Deci, un an de zile a mers în toate laturile cetății, vindecând, 
mângâind și botezând și în-vățându-i dreapta credință, iar 

diavolul, urătorul binelui, 
foarte s-a mâniat, fiindcă toți 
robii lui îi luase și-i îndreptase 
minunatul Fanurie. Deci, pre- 
făcându-se într-un tânăr stră-
in, a venit la împăratul acelei 
cetăți, spunând minciuni des- 
pre sfântul și zicând că acela 
s-a sălbăticit și dorește ca toată 
cetatea să fie de partea lui și pe 

împărat să-l înlăture și că toate cele făptuite de el nu sunt cu pu-
terea lui Dumnezeu, ci cu vrăji, ca poporul să fie cu el și să poată 
înlătura pe împărat. Aceasta o spuneau și răuvoitorii mincinoși, 
înțelegând buna credință a împăratului, că de când era Fanurie, ei 
nu mai puteau să fure din visteria cetății și nici să mai facă răutățile 
lor. Iar după multe stăruințe și vorbe mincinoase, ei au hotărât ca 
împăratul să-l piardă și să-i taie capul, însă poporul, care văzuse 
atâtea minuni de la sfântul, văduvele, orfanii și cei tămăduiți, chiar 
și nevrând sfântul, l-au trecut la o altă cetate, făcându-se plângere 
mare cum nu se mai văzuse, pentru că se lipseau de bunătatea 
sfântului și de marele lui ajutor, fără de nici o plată.

Pentru aceasta, poporul care cunoscuse dreapta credință prin 
Sfântul Fanurie, a făcut plângere de patruzeci de zile, cu post și 
rugăciune și nu se putea mângâia, pentru că sfântul nu mai era 
cu dânșii. Astfel, și în cea de a doua cetate, sfântul a tămăduit, a 
povățuit și a mângâiat oamenii, ca și mai înainte, neprimind nici 
măcar pâine pentru ostenelile sale, ci hrănindu-se în pustie cu 
rădăcini. Și iarăși a ridicat război satana și la fel a hotărât și acel 
împărat, după sfatul sfetnicilor săi, ca să-l dea la moarte. Dar ca și 
în prima cetate, poporul cu plângere tot atât de mare l-a trimis cu 
forța peste hotar în altă țară, unde în zilele acelea se întâmplase 
ca singura fiică a stăpânului cetății să moară. Și fiind chemați de 
mai multe ori vracii și toți slujitorii idolești, împăratul a hotărât să 
dea jumătate din împărăția sa celui ce o va aduce la viață, însă nu 
numai că nu au adus-o la viață, dar fiind de mai multe zile moartă, 
ea începuse a putrezi și deși se vărsau multe mirodenii și se ardea 
multă tămâie, mirosul ajungea până departe.

Iar una din slugile împăratului i-a spus: „Împărate, este un 
tânăr frumos care vindecă orice boală, ba chiar și morții îi învie, 
făcând rugăciuni către Hristos, despre Care am auzit că a fost 
spânzurat pe lemn. Și nu le dă bolnavilor sau morților nici un 
fel de doctorie, nu se atinge de ei și nu primește ca plată nici 
măcar o bucată de pâine”. Acestea auzindu-le împăratul, degrab 
a trimis să-l aducă înaintea sa, trimițându-i careta împărătească 
și făcând pregătiri de mare ospăț. Dar Sfântul Fanurie n-a primit 
nici măcar călare să vină, deși era drum anevoios, ci ostenindu-
se cu picioarele sale mai multe zile de drum, a venit înaintea 
împăratului. Și a fost dus în camera moartei, unde poruncind să 
stea numai părinții, el și moarta, ca să nu vină popor, a lăcrimat 
către Dumnezeu mult, rugându-se de dimineață până la miazăzi. 
Și era foarte mâhnit întru sine că nu era ascultat de Dumnezeu. 
Și atâtea lacrimi a vărsat, că se făcuse o baltă în jurul lui, încât 
și împăratul și împărăteasa se mirau de marea lui bunătate și 
de multa lui rugăciune. În acel ceas, o rază a strălucit deasupra 
moartei. Atunci sfântul s-a ridicat în picioare, a prins mâna 
celei moarte și putrede și i-a zis: „În numele lui Hristos Iisus 
Cel răstignit, scoală-te și vino înapoi la părinții tăi!”. Și deodată, 
moarta cea putredă a sărit drept în picioare, lepădând legăturile 
de pe dânsa și a strigat cu glas mare: „Mare este Dumnezeul lui 
Fanurie, căci din iadul cel mai de jos unde mă chinuiam împreună 
cu cei ce s-au închinat idolilor și eram batjocura și chinul dracilor, 
iadul m-a vărsat afară cu mare frică, temându-se la auzul numelui 
lui Fanurie. Deci, tată, mare este credința și mare este Dumnezeul 
creștinilor, iar toți dumnezeii păgânilor sunt draci”.

Și a vrut împăratul să-i dea jumătate din împărăție sfântului, 
dar el n-a primit nimic. S-a făcut deci sărbătoare în toată cetatea 
împăratului, care a iertat robii și a slobozit pe cei din temniță, căci 
aceasta a fost plata pe care a cerut-o Sfântul Fanurie. Iar împăratul 
cu toți oamenii săi au cerut botezul și s-au făcut creștini. Apoi 
sfântul a plecat prin cetate și a vindecat și a tămăduit ca și în 
celelalte cetăți. Deci s-au mâniat pe el toți vracii și cei ce făceau 
vrăji, căci i-a rușinat pe ei în fața împăratului, că nimic, nici vrăjile, 
nici leacurile lor nu au reușit să o învie pe fiica lui, iar sfântul a 
înviat-o numai cu cuvântul.

Pentru aceasta, pâră mare au pornit împotriva lui, numindu-l 
mare vrăjitor și spunând împăratului că Fanurie a ucis pe fiica lui 
cu vrăjile ca apoi să pretindă că a înviat-o, ca astfel poporul să-l 
numească pe el împărat. 

(Continuare în pag. 15)



Tanța	TĂNĂSESCU	

Cuza-Vodă este un nume simbol al 
împlinirilor în mersul românilor către 

înfăptuirea unității lor național-statale și așa va 
rămâne pentru eternitate. Domnia sa începe în 
1859 într-un moment de renaștere națională  
și se încheie brusc șapte ani mai târziu într-un 
climat tensionat de contradicții între politicienii 
români și de dispute între marile puteri 
europene pentru spațiul est-european.

Domnul „Micii Uniri” – Alexandru Ioan 
Cuza – dezvoltă un program politic ambițios. Se 
dovedește hotărât în realizarea unor schimbări 
fundamentale în organizarea politică, socială și 
economică a țării. Este un reformator în înțelesul 
deplin al termenului, dar un reformator care 
intră, nu după multă vreme de la înscăunare, 
într-un carusel de contestări, intrigi și încercări 
de blocare a inițiativelor sale legislative.

Încă de la începutul domniei sale, domnitorul 
Cuza se simte încorsetat în inițiativele sale 
îndeosebi de opoziția tot mai accentuată a 
Adunării Legislative, dominată de liberalii radicali 
și de conservatori. Reformele electorală și agrară 
în principal, dar și altele, sunt puse în pericol. 
Era periclitată astfel înaintarea țării pe calea 
modernismului, iar el, ca om dinamic și ambițios, 
nu mai are timp de așteptare. La 14 mai 1864 
dizolvă Adunarea Legislativă, promulgă o nouă 
lege electorală și o nouă constituție, cunoscută 
sub numele de Statutul dezvoltător, care îi 
facilitează aplicarea în practică a programului 
său economic și social.

La fel de ambițios se arată Ioan Cuza-
Vodă și în înzestrarea României cu instituții 
moderne (promulgarea noului Cod civil și a 
Legii educației în 1864, sporirea controlului 
statului asupra Bisericii Ortodoxe ș.a.). Ambițiile 
sale moderniste, justificate de altfel, nu sunt 
agreate de oponenții săi, cum nu este agreată 
nici maniera autoritară pe care o imprimă 
activității guvernului, forțat fiind de accentuarea 
manifestărilor opozanților săi.

Oricât de bine intenționat era și oricât de 
puternică îi era voința de a conferi un sens 
modern evoluției societății românești, inimosul 
domn constată cu mâhnire că este neînțeles în 
demersurile sale reformatoare. De aici și până 
la frustrare (cu efecte asupra stării sale psihice 
și morale) și renunțarea treptată la pozițiile 
combatante nu a fost mare distanță. Adversarii îi 
urmăresc însă cu atenție „mișcările” și sesizează 
că este într-un moment de cumpănă care trebuie 
exploatat. Pregătesc în mare taină scenariul 
înlăturării de la putere a domnului. Un rol 
important îl joacă un grup de ofițeri care reușesc 
(și nu este greu de imaginat prin ce mijloace) să 
atragă de partea complotiștilor pe militarii din 
garda palatului. Cuza este astfel complet lipsit 
de apărare în urma trădării acestora. Grupul de 
complotiști care pătrunde în dormitorul său în 
fatidica noapte de 10 spre 11 februarie 1866 îl 
forțează să abdice. 

Complexă a fost criza  politică din Principatele 
Unite anterioară detronării lui Cuza-Vodă, dar 
extinderea prezentării acesteia în relație cu 
atitudinea adoptată de domn ar însemna să ne 
îndepărtăm de la obiectivele noastre. Înainte să 
le abordăm, sunt de observat câteva aspecte 
legate de unele faze premergătoare înlăturării 
lui de la putere. 

UN	SUBLIM	GEST	DE	ÎMBĂRBĂTARE	ȘI	CREDINȚĂ	AL	OȘTIRII	
ROMÂNE	FAȚĂ	DE	CUZA-VODĂ	ÎNAINTE	DE	„NOAPTEA	CONJURAȚIEI”

Motto: „Astfel, cu privire la domnia lui Cuza-Vodă, n-avem încă memorii. Doar când, dăunăzi, s-au serbat cincizeci de ani de la   
  întemeierea României, unii ofițeri de-ai lui au vorbit, în ziarele jubilare, cu privire mai ales la crima împotriva onoarei pe  
  care au făcut-o militarii conjurați din Fevruarie 1866. Mărturisirile au provocat polemici, cuprinzând alte mărtirisiri, și cu   
  toatele vor fi de folos acelui care va fi în măsură a scrie pe larg și temeinic despre acea zi nenorocită.”  (Nicolae Iorga)

Lovitura de stat pregătită de conjurați timp 
de peste opt luni, între care se numără și câțiva 
ofițeri (coloneii D.Crețulescu și I.Călinescu, 
maiorul Lecca, căpitanii Candiano-Popescu, 
Pilat, Hondoca și Costescu), se pare că a fost 
bine securizată. Domnul Cuza receptează unele 
semnale despre pregătirea ei, dar rămâne 
impasibil. Nepăsător rămâne și la atentatele 
organizate împotriva sa ca și la avertismentele 
pe care le primește din partea unor rude, 
diplomați străini și cunoștințe. Pe diverse canale 
aflase că se pregătea detronarea sa de care nu 
erau străine unele mari puteri europene. Era 
tot mai mult convins încă înainte de conspirație 
că cea mai bună soluție atât pentru țară cât și 
pentru el, ca domn, era abdicarea voluntară. 
În ianuarie 1866, când cumnații săi Dimitrie 
și Teodor Rosetti își exprimaseră îngrijorarea 
pentru conspirația ce se pregătea, “Cuza le 
răspunde nepăsător, că nu mai există motiv de 
conspirație, fiindca el avea să abdice peste 2 
luni, spre împlinirea cerințelor divanului-ad-hoc” 
(Titu Maiorescu). Nu-l „mișcă” prea mult nici 
avertismentul unui „băiat de prăvălie” cu câteva 
ore înainte de pătrunderea în dormitorul său în 
noaptea de zece spre unsprezece februarie (pe 
stil vechi) a conjuraților care îl arestează.

Detașarea colonelului Al.I.Cuza față de 

evenimentele care se precipitau 
și amenințau cu eliminarea sa 
din  din viața politică a țării, 
surprinde pe foarte multă lume, 
inclusiv pe complotiști. Nu 
credem că nu a realizat că nu 
numai tronul era în pericol ci 
și propria sa viață. Resemnare, 
blazare sau sfidare față de 
amenințări sau toate la un loc  ar 
putea justifica atitudinea inertă 
în acele momente decisive ale 
existenței sale. Este, credem, 
o „purtare deplin explicată” de 
“răsfrângerea acelor împrejurări 
asupra sufletului său”, după cum aprecia istoricul 
A.D.Xenopol. Era “purtarea” unui om politic 
care considera că a lucrat  în favoarea țării și nu 
a dușmanilor ei și, dacă alții îl apreciau diferit, 
lăsa cale liberă pentru noi și poate mai bune 
făptuiri pentru țară. Se simțea, desigur, adânc 
rănit de ridicarea împotriva sa a unor ofițeri ai 
Armatei Române, pe care o slujise cu dragoste 
și credință. Îl încălzea gândul că erau doar câțiva 
rătăciți și nu oștirea întreagă l-a trădat. Dovada 
de suflet pe care o are cu numai cinci săptămâni 
înainte de detronare este un mișcător imn 
primit în semn de adâncă prețuire din partea 
„soldaților români” (pe care îl prezentăm în 
versiunea originală precum și retranscris  pentru 
facilitarea înțelegerii textului).

Imnul era emanația  „soldaților români”, adi-
că a trupeților sau “opincarilor”, care constituiau 
„talpa țării” și nu al ofițerilor, deși nu toți puteau 
fi învinuiți de trădare față de capul statului, cum 
de altfel așa s-a și petrecut. Nu este exclus ca 
autorul sau autorul „imnului” (de fapt o odă de 
slăvire) să fi fost chiar ofițer, ceea ce conduce la 
prezumpția că cel puțin unii dintre ei cunoșteau 
existența versurilor și au fost de acord cu 
conținutul lor. Un semn că posibil a fost așa îl 
conțin versurile celei de a doua strofe: “Oastea-
ntreagă e-n picioare,/ Și prin noi la al seu Domn,/ 
Ea trimite salutare,/ Și credință pentru Tron. “

Deci întreaga oaste este de partea Domnului 
căruia îi reconfirmă credința ei în slujirea celui 
ales în 1859. Și este susținătoare a domnului 
Cuza care a “sdrobit relele multe,/ Ce-apăsa al 
tău Popor” (strofa a 4-a)  și ” Ai făcut și-n noi 
să bată/  Inimi nobili, Românești “ (strofa a 5-a).

Întregul conținut al „imnului“  este, fără 
îndo-ială, incitant și merită întreaga noastră 
atenție. Nu dorim însă să ne îndepărtăm prea 
mult de ceea ce ne-am propus să relevăm în 
relație cu dramaticul sfârșit al domniei celui 
care a fost omul providențial pentru români la 
mijlocul veacului al XIX-lea.  

Spuneam ca Alexandru Ioan Cuza, intr-un fel, 
nu era străin de ceea ce îi pregăteau adversarii 
săi, care îl invinuiau de autoritarism în actul  de 
conducere a țării și de unele măsuri legislative 
care ar fi lovit interese economico-financiare 
ale boierimii în proces de îmburghezire și ale 
clerului. Știut este că domnitorul, care a înțeles 
necesitatea utilizării mijloacelor criptografice 
pentru camuflarea inițiativelor sale diplomatice, 
ar fi cunoscut și prin mijlocirea lor existența unor 
contestări la adresa politicii sale și a acțiunilor 
care le însoțesc, menite să-l compromită  și sa-l 
elimine din viața politică. 

Nu vrem să forțăm nota apreciind că între cei 
care au contribuit la elaborarea “Imnului” (des-

pre care nu avem informații până 
în prezent în afara documentului 
prezentat, tipărit cu litere au- 
rite) s-a aflat și un cunoscător 
al criptografierii textelor. Ne re- 
ferim doar la un posibil și ciu-
dat “mesaj”rezultat din citirea 
succesivă a primelor versuri ale 
celor 9 strofe (al căror număr 
este apropiat sau identic cu nu-
mărul lunilor necesare organi- 
zării complotului împotriva dom-
nului Principatelor Române):

„Doamne  - ascultă  - astă cân- 
tare,/ Oastea-ntreagă e-n picioa- 

re,/ Salutare aducem ție,/ Ca Român avuși 
Virtute,/ Până ieri noaptea domnise,/ Astfel li-
beri, c-altă dată,/ Cale nouă ne așteaptă,/ Steaua 
noastră protectoare,/ Să trăiești dar Înălțime”.  
Că oștirea română a avut altă atitudine față de 
Domnul sub care s-a înfăptuit unirea Moldovei 
cu Țara Românească o relevă A.D.Xenopol 
precum și alți iluștri cărturari români.

“Oricât ar fi căutat să se îndreptățească 
în ochii lor (ofițerii complotiști – n.n.) și oricât 
căutară ziarele favorabile mișcărei a-i îndreptăți 
încă în urmă, este peste putință ca ei să nu fi 
simțit o umbră lăsându-i-se pe conștiință, când 
călcară pragul palatului” – aprecia Xenopol. “Și 
lucrul a fost așa privit în sferele militărești  - releva 
acesta în continuare – se vede din protestarea 
unui număr destul de mare de ofițeri între 
care doi generali, Florescu și Manu, 7 colonei, 
7 locotenenți-colonei, 12 maiori, 40 capitani, 
38 locotenenți și 48 sublocotenenți, care cer 
de la principele Carol reabilitarea onoarei 
armatei, prin o cercetare care să constate care 
sunt ofițerii care s-au făcut vinovați de trădare 
în noaptea de 10-11 Fevruarie? Prin urmare nu 
este exact ceea ce spune Românul (subl.în text- 
n.n.)“ -  și suntem întru totul de acord cu opinia 
marelui istoric - “Că nația întreagă și armata erau 
indignate de purtarea domnitorului și doria a lui 
răsturnare. Dacă lovitura a izbutit, s-a întâmplat 
numai mulțumită ghibăciei cu care conjurații au 
știut să pună mâna, în acea noapte, pe toate 
elementele cărora domnul încredințase paza lui 
personala “.

Rămân defitiv încrustate în memoria timpului 
rostirile marelui Eminescu la adresa făptuitorilor 
actului de la 10/11 februarie 1866, care sfârșesc 
în chip lamentabil o epocă eroică inaugurată 
de Revoluția de la 1848: „Vor trece veacuri și 
nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul 
de rușine de câte ori va răsfoi istoria neamului 
sau la pagina lui 11 februarie și stigmatizarea 
acelei negre felonii va răsări pururea în memoria 
generațiilor, precum în orice an răsare iarba 
lângă mormântul vândutului Domn. […]”

La moartea fostului Domn, care a îndoliat 
o țară întreagă, Mihail Kogălniceanu rostea 
solemn: “Nu greșelile, ci faptele lui Cuza-Vodă 
aduseseră a lui detronare.“ 

     
Note:
Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Craiova, 2009, 

p. 226.
A.D.Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, 

vol.XIV (Domnia lui Cuza Voda 1859-1866), Partea 
a doua, Editura “Cartea Românească”, București, 
pp.85-86, 89. 

Titu Maiorescu, Istoria Contimporană a României 
(1866-1900), București, Editura Librăriei Socec&Co., 
1925, p.7.

“Timpul” din 27 februarie 1882.
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Încă de la căderea celor dintâi oameni în păcatul neascultării 
de Tatăl ceresc, aceștia au auzit blestemul adresat diavolului 

care luase chipul șarpelui: „Pentru că ai făcut aceasta, blestemat 
să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului; pe 
pântecele tău să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții 
tale!” (Facerea 3, 14). În același timp, Dumnezeu a dat și o veste 
bună, numită protoevanghelie, arătând că după cum păcatul 
a intrat în lume printr-o femeie, tot prin femeie se va naște 
Mântuitorul Hristos și spunând șarpelui: „Dușmănie voi pune 
între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta 
îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul” (Facerea 3, 15).

Mii de ani de-a rândul a așteptat omenirea în necazurile și nea- 
junsurile sale, cu mare dor, venirea acelei femei, care avea să 

aducă binecuvântarea asupra neamului omenesc în locul bleste-
mului, moștenit de la Eva. Cu multă nerăbdare a așteptat omenirea 
împlinirea cuvintelor sfântului prooroc Isaia, care a spus: „Iată, 
Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui 
Emanuel” (Isaia 7, 14), care înseamnă „Dumnezeu cu noi”.

Și iarăși sute de ani trecură până se împliniră aceste cuvinte ale 
marelui prooroc Isaia, până când Dumnezeu a ales doi soți care 
locuiau în Nazaret, capitala provinciei Galileea, și care proveneau 
din două seminții alese ale poporului biblic: Ioachim din seminția 
lui Iuda, prin David, și Ana din seminția lui Levi prin neamul lui 
Aron. Acest Iuda pe care l-am amintit nu trebuie confundat cu  
Iuda, cel care l-a vândut pe Iisus, el fiind al patrulea fiu al lui Iacov, 
născut de soția sa Lia și aceștia trăind în secolul al XVIII-lea înainte 
de Hristos. Ioachim și Ana erau oameni înstăriți, aveau tot ce le 
trebuia pentru îndestulare, dar în același timp erau credincioși, 
plini de evlavie, cu frică de Dumnezeu și împlinitori ai cerințelor 
iudaice în sinagoga din cetatea Nazaret. La sărbătorile mai mari, 
mergeau ca pelerini la templul din Ierusalim.

Amândoi erau însă bătrâni și nu aveau copii, aceasta fiind ma-
rea mâhnire a sufletului lor, pentru că le lipsea binecuvântarea 
cerului. De tineri sperau în venirea pe lume a unui moștenitor și, 
sosind bătrânețele, sufletul era chinuit de singurătate. Dar ei nu 
încetau să-L roage pe Creator să ridice blestemul strămoșesc și să 
intre și ei în bucuria vieții cu un urmaș. Este cunoscut faptul că la 

poporul ales, cel care nu avea copii era considerat blestemat de oa- 
meni și urât de Dumnezeu. Femeile care nu aveau copii erau dis- 
prețuite de toată lumea. Totdeauna, în toate familiile și la toate 
popoarele, venirea pe lume a unui prunc era considerată o minu-
ne, o binecuvântare, un rod bogat și cel mai mare dar al familiei. 
Schimburile de cadouri, surprize deosebit de plăcute între oameni 
nu pot și n-au putut să se ridice vreodată la valoarea unei ființe 
umane. Câți soți în această lume nu au tot ce le trebuie, chiar pri- 
sos, dar dacă n-au copii, tot săraci sunt. Și invers, familii fără posi-
bilități materiale, dar cu copii mulți, uită neajunsul și traiul rău 
pentru cele mai gingașe flori ale familiei, care sunt pruncii. Câtă 
trudă, câtă renunțare, cât sacrificiu fac părinții în a crește, în a 
educa, în a da oameni demni societății. Atâtea cazuri se cunosc, 
când mamele și-au sacrificat viața, și-au dăruit sângele sau unele 
organe pentru transplant numai să trăiască sau să știe că au lăsat 
viața lor copiilor. Dragostea până la sacrificiu pentru a avea copii 
arată pe oamenii de suflet față de cei egoiști, izolați, răi, zgârciți 
sau avari. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Dacă un cuplu refuză 
acest dar prin avort și alte practici împotriva vieții, cei doi soți, 
care își satisfac doar plăcerile trupești, într-un târziu, după mulți 
ani de căsătorie sau concubinaj, se văd singuri și neputincioși. 
Atunci ei ar dori să aibă un copil, dar Dumnezeu nu le mai dă, din 
cauza păcatelor lor. Poporul român, în înțelepciunea sa, spune că 
oamenii sterpi trebuie evitați, pentru că ei nu știu cum se nasc și 
cum se cresc, cum se educă copiii, și acestora nici nu trebuie să 
le dai copii spre adopție (spre înfiere), pentru că se vor purta urât 
cu ei. Pentru cei care trec în lumea de dincolo fără să aibă urmași, 
poporul nostru are aceste proverbe: „Averea strângătorului 
apucă pe mâna risipitorului” și „Nu moare strângătorul până nu 
se naște risipitorul”.

Sentimentul de a proteja pe prunci este comun tuturor 
viețuitoarelor. Se cunosc atâtea cazuri, când animale-mame au 
adoptat și au crescut copii. Și invers, pui de animale crescuți de 
oameni, care apoi își dau viața pentru părinții sau stăpânii lor. 
De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că orice credincios știe 
că toate viețuitoarele au același Stăpân și Părinte: Dumnezeu-

NAȘTEREA	MAICII	DOMNULUI
Creatorul, iar pentru oameni și Izbăvitorul și Sfințitorul lor. Cu 
toate că erau înaintați în vârstă, Ioachim și Ana au trăit permanent 
cu sentimentul acesta, că Dumnezeu le va da un urmaș. Ei se 
rugau permanent cu ardoare, nu atât de mult pentru ca să scape 
de disprețul lumii, ci mai mult încă pentru ca să știe și ei că Bunul 
Dumnezeu nu este supărat pe dânșii, ci îi iubește și va pogorî 
binecuvântarea sa dumnezeiască și asupra lor. Aveau conștiința 
nimicniciei în fața lui Dumnezeu, știau că Domnul a răzbunat de 
șapte ori pe Cain și pedepsește păcatele părinților prin copii și că 
părinții mănâncă aguridă și se sterpezesc dinții copiilor, precum și 
faptul că stingerea neamului era considerată blestem și coborâre 
în șeol (în întuneric, în iad). Stăruiau totuși în rugăciune, iar 
nădejdea în Dumnezeu le ținea cumpăna vieții, dar trecuse de 
mult primăvara tinereții, toamna nostalgiei vârstei imprimase pe 
chipul celor doi greutatea bătrâneții, albeața părului, gârbovirea 
trupului, diminuarea vederii, numai spiritul lor și dragostea față 
de Dumnezeu erau aprinse.

Venind la Ierusalim pentru a oferi daruri la templu, Ioachim 
a fost înfruntat de arhiereul Isahar, spunându-i-se că se află sub 
blestem și l-a pedepsit să stea la ușa curții, împreună cu bolnavii 
și cerșetorii, pentru că nu avea moștenitori. Ana, soția sa, de 
asemenea a fost certată și nu i s-a primit jertfa. Ca doi bătrâni 
prinși în ursite rele, soții au plecat cu sufletul tulburat spre casa 
lor din Nazaret, împărțind turmele și hainele și dându-le familiilor 
tinere sau celor cu copii mulți. Apoi au postit 40 de zile, implorând 
pe Dumnezeu să asculte rugăciunea lor, fiindcă și Adam și Eva au 
avut copii, deși călcaseră porunca  Ziditorului și gândindu-se că 
și Avraam și Sara au avut copil la bătrânețe. În cugetul nepătat al 
Anei nu și-a făcut loc îndoiala față de Ziditor, ci totdeauna a crezut 
în voia Sa; n-a blestemat și nu a învățat la rău pe nimeni, cum 
făcuse soția lui Iov; nu s-a revoltat și nici nu s-a îndoit de puterea 
lui Dumnezeu, cum făcuse femeia lui Lot. Ana dovedea adâncă 
smerenie, mărturisind în fața slujnicei sale Iudit pentru neamul 
ei că este nelegiuită. „Nu ne părăsi, Doamne, până în sfârșit”, se 
auzeau suspinele rugăciunii lor. Iată un model și pentru noi de 
statornicie în rugăciune, de credință și de dragoste. În dorința lor 
fierbinte, Ioachim și Ana au făgăduit că dacă li se va naște un copil, 
fie băiat fie copilă, ei îl vor închina templului din Ierusalim, ca să 
slujească lui Dumnezeu viața întreagă.

Rugăciunea celor doi soți a fost ascultată, pentru că ei erau 
drepți și cu frica lui Dumnezeu. Ana a rămas însărcinată împotriva 
firii, pentru că ceea ce nu este cu putință la oameni este cu 
putință la Dumnezeu, care pune început și sfârșit vieții fiecăruia 
dintre noi. Când venim pe acest pământ, nici un fir de păr de pe 
capul nostru nu crește fără știrea lui Dumnezeu. Și Ana a născut 
o pruncă. Ne putem închipui cât de mare a fost bucuria drepților 
și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana în acea zi! Blestemele 

s-au ridicat, ura oamenilor s-a transformat în bucurie, arhiereul 
Isahar a cerut iertare, firea era copleșită, părinții priveau uluiți 
rodul pântecelui lor și cu lacrimi rosteau: „Mare ești, Doamne, și 
minunate sunt lucrurile Tale!”. Rudele celor doi au umplut casa 
cu daruri, toți așteptau neliniștiți însemnarea (punerea numelui) 
copilului. Și parcă proorocind, Ioachim și Ana au rostit: Miriam 
să-i fie numele, fiindcă este darul lui Dumnezeu, este liniștea 
sufletească, este mângâierea duhului, este plinirea rugăciunii, 
credinței și nădejdii, este ridicarea blestemului din neamul 
nostru, sfârșitul durerii, este fericirea noastră. Miriam era un 
nume feminin foarte des întâlnit în lumea iudaică și în Sfânta 
Scriptură a Vechiului Testament. În limba română el se traduce 
prin numele de Maria și acest nume va primi în Noul Testament 
alte semnificații: „cea bine mirositoare”, cea plăcută, „Doamnă”, 
„Stăpână”, „Steaua mării”. Când i-au pus acest nume, părinții 
ei nici nu visau că această copilă a lor va fi Maica trupească 
a Mântuitorului lumii și că va ajunge cândva la o mărire atât 
de mare, încât toate neamurile o vor preamări cu sfințenie, 
numind-o: „cea mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de 
asemănare decât serafimii”.

Să fie oare o simplă întâmplare faptul că părinții Maicii 
Domnului până la nașterea ei au fost sterpi? Să fie oare fără 
însemnătate faptul că, sterpi fiind, ei aveau totuși o aprigă dorință 
să le bucure Dumnezeu viața cu un copil? Să n-aibă nici un înțeles 
apoi faptul că, în dorința și în încrederea lor fără margini, au mers 
până acolo, încât fiecare din ei s-a retras într-un loc singuratic, 
s-au rugat, au postit, au lăcrimat și și-au sfărâmat inima fiecare 
în felul său, până ce li s-a trimis răspuns că Dumnezeu le-a primit 
cererea? Nu, de bună seamă toate aceste amănunte nu sunt fără 
rost. Ele au un tâlc neînchipuit de însemnat, arătând că pruncii 
care vin pe lume ca odrasle dorite de părinții lor, ca niște copii 
ai dragostei și ai rugăciunii, vor fi niște oameni deosebiți, cu o 
calitate superioară și cu misiune înaltă în ochii lui Dumnezeu.

Simțindu-și sfârșitul, Ioachim și Ana dăruiesc toată avuția lor 
templului din Ierusalim și oferă „darul lui Dumnezeu”, pe Sfânta 
pruncă, arhiereului Isahar care-i batjocorise și, acum, în genunchi, 
le cerea iertare. Văzând pe Maria, credea că privește un înger în 
trup și deodată s-a deschis catapeteasma templului și a înțeles 
că nevrednicia sa ținea în brațe cheia Împărăției lui Dumnezeu. 
Fecioara Maria, abia în vârstă de trei ani, a fost închinată în Sfânta 
Sfintelor, cea de-a doua încăpere a templului Vechiului Testament, 
care era rezervată spre slujire Arhiereului și în care acesta intra 
numai o dată pe an, când aducea jertfa împăcării cu Dumnezeu, 
pentru sine și pentru păcatele poporului. Prin aceasta s-a dezlegat 
sufletul arhiereului Isahar, hula s-a iertat și Maria a rămas aici. Așa 
se încheie evenimentul Nașterii Maicii Domnului, numit în popor 
și Sfânta Maria mică și sărbătorit la 8 septembrie. Anul bisericesc, 
care începe la întâi septembrie și se încheie la 31 august, este 
marcat de Sfânta Maria mică, sărbătorită la 8 septembrie, și de 
Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului), sărbătorită la 
15 august.

Cumințenia și credința ortodoxă a poporului român o numește 
pe Maica Domnului „Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea 
și pururea fecioară Maria”. Prea curata Fecioară este așadar maica 
Stăpânului de sus, Maica Domnului. Prin urmare, ea este într-
adevăr o stăpână, o doamnă, o împărăteasă în împărăția îngerilor 
și a sfinților. De aceea și puterea și trecerea în această împărăție 
trebuie să fie foarte mare. În același timp, ea este și o maică 
îndurerată pentru noi toți. Ea cunoaște suferințele pământenilor, 
pentru că și ea singură a suferit nespus de mult și ajută pe cei ce 
sunt în nevoi. Ea este cu adevărat limanul celor înviforați, scutul și 
apărarea orfanilor.

În cinstea Preacuratei Maria, Născătoarea de Dumnezeu 
după trup, s-au ridicat celebre monumente și înalte locașuri de 
cinstire. Primele orfelinate, spitale și aziluri au fost înființate sub 
patronajul Maicii Domnului. Toate formele de artă au închinat 
Sfintei Fecioare măiestria lor. În cele mai cunoscute muzee ale 
lumii cu valori inestimabile tronează chipul Sfintei Fecioare în 
rugăciune, alături de Fiul ei, dar și cele mai modeste căsuțe de 
creștini sunt protejate de chipul blajin al Preacuratei. Italienii o 
numesc „Madona”, spaniolii „Seniora”, rușii „Vladeceța”, românii 
„Precesta”, toate popoarele creștine cinstind-o ca fecioară, mamă, 
protectoare, ajutătoare. Mihai Eminescu încheie rugăciunea sa 
cu invocarea Maicii Domnului: „Privirea-ți adorată asupră-ne 
coboară, o, Maică Preacurată și pururea fecioară, Maria!”
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Gheorghe	PANTELIMON

Anul trecut, la prestigioasa editură „Lite-
ra” din București, a apărut o carte valo-

roasă „Pământul nelocuibil; viața după încălzirea 
globală”. Autorul lucrării – David Walace – Wells 
este membru al fundației New American, 
editorialist pe probleme de climă al acesteia, 
și editor - adjunct la revista The New York, iar 
anterior a fost editor-adjunct la The Paris Review.

Pe baza unei ample documentări, care 
cuprinde 732 de lucrări științifice, realizatorul 
ne prezintă imaginea înfricoșătoare, autentică a 
haosului climatic care a cuprins planeta noastră, 
cauzele care l-au generat, formele de manifestare 
și urmările acestuia. Specialiști cu notorietate 
au aprecieri elogioase: este o carte puternică, 
evocatoare, sclipitoare, stringentă și umană, 
fascinantă și înspăimântătoare, oportună și 
provocatoare, puternic argumentată, cea mai 
cuprinzătoare relatare de până acum a modurilor 
în care schimbările climatice vor transforma 
toate aspectele vieții noastre, o relatare 
implacabilă, aproape de nesuportat a răului pe 
care îl facem planetei, o evaluare impresionantă 
a ceea ce ne așteaptă din cauza schimbărilor 
climatice, dacă nu schimbăm direcția, o analiză 
magistrală a motivelor pentru care, cu atâtea 
soluții la îndemână, alegem pieirea, etc. 

În opinia noastră este și o carte – avertisment 
care ne demonstrează că omenirea se află la o 
mare răscruce, iar perpetuarea vieții depinde, în 
mod fundamental, de modul în care comunitatea 
internațională va acționa. Cartea nu este despre 
știința încălzirii, ci despre cum influențează acest 
fenomen periculos modul în care trăim pe Terra. 

Autorul atrage atenția asupra erorilor pe care 

le comit cei care consideră că evoluția lentă a 

schimbărilor climatice este un basm, că acestea nu 

se întâmplă sau sunt prezentate într-un amalgam 
de iluzii liniștitoare, nu ca o criză copleșitoare. Prin- 
tre „argumentele” lor se află și acelea că arde-rea 
combustibililor fosili, poluatori, este prețul unei 
creșteri economice continue, iar aceasta și tehno- 
logia pe care o produce vor pregăti inevitabil o 
cale de scăpare din dezastrul ecologic.

Lucrarea, de peste 300 de pagini, cuprinde pa- 
tru capitole: Efecte în cascadă, Elemente ale hao- 
sului, Caleidoscopul climatic și Principiul antropic. 
Cea mai mare întindere o are cel referitor la hao- 
sul climatic care a cuprins planeta. Sunt abor-
date efectele încălzirii globale, ale căldurii morta- 
le, seceta și foametea, creșterea nivelului mări-
lor și inundațiile, incendiile devastatoare de vege- 
tație, taifunurile, tornadele și uraganele, ploile 

catastrofale, criza apei, moartea faunei oceane-
lor, criza aerului, epidemiile care apar în urma 
încălzirii, colapsul economic pe care îl generează, 
creșterea probabilității unor conflicte armate, 
crize ale sistemelor, migrația unor populații.

Deși tangențial se fac referiri, și tăierea abu-
zivă a pădurilor are o contribuție însemnată la pro- 
cesul încălzirii globale și merită o abordare distinc- 
tă. Datele și informațiile furnizate duc la conclu-
zia că situația este gravă, mai mult decât credem.

Pentru susținerea ei vom prezenta câteva 
subiecte cuprinse în lucrare. Se știe că Pământul 
a trecut prin cinci extincții în masă, înainte de cea 
pe care o trăim în prezent. Generațiile care au 
absolvit liceul mai demult au aflat că extincțiile 
au fost provocate de asteroizi. Însă toate, cu 
excepția celei care a dus la dispariția dinozaurilor 
au implicat schimbări climatice produse de gaze 
cu efect de seră. Cea mai cunoscută a avut loc 
acum 252 de milioane de ani și a început când 
dioxidul de carbon a încălzit planeta noastră cu 
50C, s-a accelerat când încălzirea a declanșat 
emisii de metan, gaz cu efect de seră și a dus la 
dispariția completă a vieții terestre.

În prezent se adaugă carbon în atmosferă 
într-un ritm mult mai accelerat, rata fiind de 
100 de ori mai rapidă decât în orice alt moment 
din istorie, înainte de începutul industrializării. 
În prezent în atmosferă există cu o treime mai 
mult carbon decât în orice perioadă din ultimii 
800.000 de ani, poate din ultimii 15 milioane 
de ani. Atunci nu existau oameni, iar valurile 
oceanelor depășeau 30 de metri înălțime. Ca 
toate mamiferele, oamenii generează căldură și 
trebuie să se răcorească încontinuu. Dar pentru 
ei căldura poate fi mortală. La o creștere  a 
încălzirii de 70C, în zona ecuatorială și tropicală, 

un om ar fi copt de viu. La una de 11 sau 120C, 
peste jumătate din populația lumii, așa cum este 
distribuită astăzi, ar muri de căldura directă, iar 
la o creștere a temperaturii de 50C, părți întregi 
ale globului vor fi letale la propriu. Dar o încălzire 
de 5 sau 60C, este puțin probabilă până în anul 
2100. Un lucru este cert: arderea de combustibili 
fosili duce inevitabil la încălzirea globală. Dacă va 
continua emisia gazelor cu efect de seră, în can- 
titățile actuale, Grupul Interguvernamental al Na- 
țiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (IPCC) 
preconizează o încălzire medie de 4 sau 50C, un 
sceanariu care ar putea transforma planeta într-
un spațiu nelocuibil – „Pământul-Seră”.

Ajungând la un acord politic, în anul 1992, 
ONU a prezentat lumii întregi, pe baza consen-
sului științific, cadrul schimbărilor climatice, însă 

omenirea  a făcut mult rău planetei, în cunoș-
tință de cauză. La semnarea Protocolului de la 
Kyoto – Japonia, în 1997, o încălzire globală cu 
20 C era considerată pragul catastrofei: valuri de
căldură, fenomene meteorologice extreme, sece- 
te distrugătoare, orașe inundate etc. În cei 23 de 
ani care au trecut de atunci, în ciuda programelor 
de susținere a climei și a legislației în domeniul 
energiei verzi, s-au produs mai multe emisii de 

gaze cu efect de seră decât în cei 20 de ani de dina- 
intea protocolului. În 2016, Acordul de la Paris a 
limitat creșterea încălzirii globale cu 20C, scenariu 
înfricoșător, dar nicio forță industrială nu pare 
hotărâtă să-și îndeplinească angajamentele 
luate, iar SUA au ieșit din acord. Măsurile pentru 
reducerea încălzirii globale sunt anemice, la 
mijloc fiind interese economice și politice

Cel mai recent raport IPCC spune că dacă vor 
fi puse în aplicare toate angajamentele luate la 
Paris, care nu au fost implementate, vom avea 
probabil o încălzire de 3,20C, sau de trei ori mai 
mare decât la începutul industrializării. Aceasta 
va duce la topirea calotelor de gheață ale 
planetei, la inundarea orașelor Miami și Dhaka, 
Shanghai, Hong Kong și a altor 100 de orașe 
din lume. Punctul critic pentru acest colaps se 
situează în jurul a 20C, dar potrivit unor studii 
recente, chiar și după întreruperea rapidă a 
emisiilor de carbon vom ajunge la acest nivel al 
încălzirii, până la sfârșitul acestui secol.

Criza economică provocată de pandemia de 
COVID-19 va determina o scădere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, o diminuare a poluării și 
vom vedea efectele asupra încălzirii globale.

Comisia Europeană și-a propus ca până în 
anul 2050 să fie reduse la zero emisiile de dioxid 
de carbon. Rămâne de văzut dacă în condițiile 
actualei pandemii se vor găsi fondurile financiare 
care să fie alocate în acest scop.

Națiunile Unite estimează că planeta noastră 
va avea nevoie de două ori mai multă mâncare 
în 2050 decât în prezent, la nivel global cerealele 
constituind 40% din dietă. Specialiștii spun 
că pentru fiecare grad de încălzire, producția 
de cereale scade cu 10%, criza hranei fiind 
o realitate. Dacă planeta va fi cu cinci grade 

mai caldă la sfârșitul secolului, foamea va face 
ravagii. În 2018, Banca Mondială a estimat că 
emisiile de carbon vor diminua drastic condițiile 
de trai a 800 de milioane de oameni din Asia de 
Sud. O sută de milioane se vor confrunta din 
nou cu sărăcia extremă cauzată de schimbările 
climatice în următorul deceniu.

Se știe că la începutul anului 2011, circa 
un milion de refugiați sirieni s-au împrăștiat în 
Europa, din cauza unui război civil agravat de 
schimbările climatice și de secetă, iar șocul a 
generat panică. Proiecțiile ONU sunt sumbre: 
din cauza schimbărilor climatice, până în 
2050, numărul  refugiaților va ajunge la 200 
de milioane, cât era întreaga populație a lumii 
la apogeul Imperiului Roman. De asemenea, 
cercetătorii afirmă că pentru fiecare jumătate 
de grad de încălzire globală, societățile se 
vor confrunta cu o creștere între 10 și 20% a 
probabilității unui conflict armat.

Foarte interesante sunt informațiile din 
carte despre „epidemiile încălzirii”, care se 
referă la boli străvechi și la flagelurile existente 
relocate, refăcute sau chiar transformate, în 
urma încălzirii. Oamenii de știință consideră că 
planeta s-ar putea să găzduiască peste un milion 
de virusuri încă nedescoperite. În prezent, în 
gheața din zona arctică sunt izolate boli produse 
de agenți patogeni care nu au circulat în aer de 
milioane de ani, iar sistemul nostru imunitar 
nu va ști să lupte cu aceste maladii preistorice, 
când vor ieși din gheața topită. Spre exemplu, 
în Alaska, cercetătorii au descoperit rămășițele 
virusului gripal din 1918, care a infectat 500 de 
milioane de oameni și a ucis 50 de milioane, 
circa 3% din populația lumii, aproape de șase ori 
mai mulți decât muriseră în războiul mondial. 
De asemenea, oamenii de știință suspectează 
că vărsatul de vânt și ciuma bubonică sunt 
prinse în gheața siberiană, împreună cu alte 
microorganisme nimicitoare. Un scenariu teri-
fiant ar fi acela ca pandemiei de COVID-19, care 

devastează în prezent omenirea, să i se supra-
pună sau să-i urmeze și alte pandemii provocate 
de efectele încălzirii globale. Încălzirea globală  
este un fenomen ireversibil și va avea urmări 
asupra economiei mondiale, sănătății publice 
și mentale, producției de hrană și bunuri de 
consum, vieții de zi cu zi a oamenilor și va genera 
noi tensiuni sociale, conflicte, chiar războaie.

Se pune firesc întrebarea dacă omenirea 
este pregătită să facă față acestor provocări, 
în condițiile în care globalizarea, în loc să 
unească națiunile le dezbină. Încălzirea climei 
generează fenomene meteorologice extreme 
a căror frecvență crește. Aceasta și efectele 
pandemiei de COVID-19 vor face mult mai 
grea viața oamenilor, guvernele statelor lumii 
având obligația să întreprindă măsurile care se 
impun. În același timp, toți locuitorii trebuie să 
înțeleagă că viitorul planetei depinde de fiecare 
dintre noi. Cu cât încălzim mai mult planeta, cu 
atât efectele vor fi mai grave.

PĂMÂNTUL	NELOCUIBIL

(Urmare din pag. 2)

La un moment dat ești zăpăcit de multitudinea de oferte și nu 
mai știi pentru care să optezi, fiindcă toate erau extraordinare. 
Însă tot ce am văzut până acum era prea puțin față de ce urma să 
vedem o dată cu venirea serii. Într-adevăr, se poate spune că nu 
ai văzut nimic interesant dacă nu ai văzut parcul Tivolli noaptea.

Pentru că toate aceste plimbări ne-au obosit și mai ales în 
urma senzațiilor pe care le încercasem în cursul după amiezii, fiind 
ora mesei de seară, ne-am oprit la un restaurant chinezesc numit 
Pagoda. Urma ca după cină să vedem adevăratele frumuseți ale 
acestui parc.

Nu se poate reda în cuvinte dacă nu vezi cu ochii tăi, adevărata 
splendoare ce se afla aici. Ești pur și simplu fascinat de modul în 
care ți se dezvăluie și se pune în valoare acest minunat loc de 
agrement. Feeria bogățiilor de culori este și mai mult pusă în 
valoare în timpul nopții, prin jocul de lumini de o diversitate cum 
nu am mai văzut niciodată. Fiecare plantă sau aranjament floral 
este iluminat în diverse moduri, cu becuri obișnuite, halogen sau 
raze laser. Parcă nu poți să crezi ceea ce te înconjoară, simțindu-
te transportat într-o lume ireală, ca și toți turiștii care scoteau 
exclamații de admirație în toate limbile pământului de ceea ce li 
se oferea.

Am trecut pe la tot feluri de standuri cu jocuri distractive în 
care turiștii erau atrași de o mulțime de premii care erau puse 
în joc. Am savurat câteva feluri de înghețată de cea mai bună 
calitate. Vizita a fost finalizată la „Grota Fantomelor”, cu ajutorul 
unor bărci ce se deplasau prin niște canale care duceau în câteva 

grote și peșteri unde erai întâmpinat ba de un dragon fioros, ba de 
niște pitici care strănutau pe tine sau de niște uriași ce își zornăiau 
lanțurile, băgându-te în răcori la figurat, că la propriu eram destul 
de răcoriți. La un moment dat eram speriați că trebuia să trecem 
printr-o perdea de apă ca un fel de poartă, prin care apa curgea 
cu presiune. Numai că apa se oprea instantaneu în momentul 
apropierii. Noi oricum am închis ochii si ne-am zis: „cu Dumnezeu 
înainte!”, dar am rămas uimiți că am trecut fără să ne undăm 
câtuși de puțin.

Așa s-a încheiat o zi cu impresii de neuitat în această grădină 
a Edenului, pe pământul unei țări nordice, în care clima nu este 
un aliat prea bun al omului, care să permită astfel de frumuseți, 
dar unde hărnicia, pasiunea și dragostea pentru frumos suplinesc 
cu brio potrivnicia vremii. Ca o concluzie, parafrazând un dicton 
italian care zice că „vedi Napoli e poi muori”, pot spune că „vedi 
Tivolli e poi muori”. (Va urma)

DISTRACȚIE	LA	SUPERLATIV	ÎN	PARCUL	
DE	AGREEMENT	TIVOLLI
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(Urmare din pag. 11)

Iar împăratul auzind aceasta, s-a umplut de mânie și strigând 
pe toți sfetnicii lui cei necredincioși, care toți erau împotriva 
lui Fanurie, a hotărât să-i taie capul, dar crezând că este mare 
vrăjitor, a chemat pe toți călăii cetății, și a tras la sorți pe trei, 
dintre cei mai fără de milă, care nu-și mâncau pâinea lor până nu-
și muiau mâinile în sânge, ca să-l muncească pe sfânt. Și cine va 
putea spune batjocurile, bătăile cu pietre, scoaterea șuvițelor de 
piele de-a lungul trupului, smulgerea dinților, loviturile cu palme, 
scuipările și înțepăturile cu sulița peste tot trupul, peste care s-a 
turnat sare și oțet, ciuntirea chipului; adică tăierea mâinilor, a 
degetelor de la picioare și a urechilor, încât sângele de la față al 
mucenicului se împreuna cu cel de la picioare și uda țărâna.          

Și fiecare păgân se străduia cum să-l chinuiască mai rău, 
iar sfântul se ruga Domnului, ca și mucenicul Ștefan: „Iartă-le 
lor păcatele acestea că nu știu ce fac, că mai mult îmi este mie 
cununa mucenicească pentru care eu le mulțumesc”. Pentru 
aceasta s-a pornit plângere mare de către poporul creștin și de cei 
tămăduiți de către sfântul, pentru că l-au chinuit așa de cumplit 
pe el, care nu făcuse decât bine tuturor. Dar sfântul era vesel că 
merge mai degrabă la iubitul său, Hristos. Astfel a pornit Sfântul 
Fanurie la locul de osândă, având vârsta de 19 ani. Și mergea cu 
mare bucurie, ca să ajungă cât mai curând către Hristos cel prea 
iubit, că îi ajungea lui călătoria pe acest pământ.

Iar de o parte mergeau creștinii cei tămăduiți, văduvele și 
orfanii cetății, cu plângere spunând: „Cum vom pierde pe cel 
ce ne-a iubit pe noi? Cum se vor închide ochii prea frumoși 
care au deschis ochii noștri orbi din naștere? Cum se va închide 
gura cea de miere curgătoare care ne-a dat graiul nouă, celor 
fără de glas? Cum se vor astupa urechile celui ce s-a milostivit 
de plângerea și durerea noastră, miluind pe orfani, mângâind pe 
văduve și aducând bucurie pe fețele celor ce n-au cunoscut decât 
întristarea și lacrimile?”. Și cine va spune plângerea lor, cuvintele 
cele cu mare durere, căci și dintre păgâni au început să verse 
lacrimi; pentru că cei ce veniseră împotriva lui erau foarte mulți și 

strigau să se sfârșească cât mai degrab cu acest vrăjitor și vrăjmaș 
al împăratului.

Iar Sfântul Fanurie a cerut atunci voie să-și facă ultima 
rugăciune și s-a rugat astfel: „Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce 
ai miluit pe aceștia care au făcut plângere și strigare, fă ca tot 
cel ce va face o turtă cu ulei și zahăr, sau o plăcintă, și o va da 
săracilor, să fie ascultat în orice durere va avea. Aceasta zic să fie 
pentru iertarea păcatelor mamei mele, care a murit păcătoasă”. 
Și atunci s-a făcut tunet din cer și s-a auzit glasul Domnului astfel: 
„Fie, Fanurie, după cuvântul tău și tot cel ce te va chema pe 
tine în ajutor să fie ascultat de Mine și tu vei fi ajutorul celor din 
nevoi”. Atunci, cei necredincioși care strigaseră asupra lui, văzând 
minunea, mulți au cerut să fie botezați și să-i facă și pe ei creștini. 
Dar sfântul nu avea nimic cu sine și nici apă primprejur. Deci, s-a 
rugat a doua oară Domnului să-i ajute pe cei ce vor să ia credința 
creștinească. Și iată, minune mare, că a plouat numai pe cei ce 
voiau să ia botezul, iar cei ce n-au cerut botezul, deși se aflau 
lângă cei dintâi, nu s-au udat nici măcar cu o picătură de apă.

Între cei ce s-au botezat au fost și cei trei călăi, care acum nu 
mai voiau să-l ucidă. Însă Sfântul Fanurie le-a făgăduit lor că dacă 
vor împlini porunca împăratului, astăzi vor fi împreună cu el în 
Rai. Deci, au tras la sorți, care să-i taie capul. Iar plângerea călăilor 
era mai jalnică decât a poporului creștinesc, și cuvintele lor erau 
pline de durere, căci ei luaseră viața oamenilor, iar sfântul le 
dăduse viață; ei luaseră pâinea văduvelor și orfanilor, iar sfântul le 
purtase de grijă și-i miluise; vărsase pâraie de lacrimi și ei, sânge 
nevinovat.

Apoi Sfântul Fanurie și-a plecat capul pe butuc și a fost tăiat. Iar 
după tăiere, nu a curs sânge, ci lapte și – o, minune! – capul a mers 
în jurul trupului și limba a grăit astfel: „Așa cinstește Hristos pe cei 
ce cred în El”. Deci, întorcându-se poporul, atât cel creștin cât și 
cel necredincios, unii strigau de bucurie că au scăpat de sfânt, iar 
cei întorși la dreapta credință, precum și vechii creștini, au făcut 
plângere mare, ocărând pe împărat, pentru nerecunoștința lui, și 
i-au zis: „Oare ai uitat învierea fiicei tale, tămăduirea bolnavilor 
și a celor îndrăciți? Pentru ce te-ai mâniat asupra lui, care nici 
răsplată n-a luat și în hotarele tale adusese pace?”.

Spăimântându-se împăratul pentru acestea, a poruncit ca 

mai întâi să fie omorâți călăii. Iar primul dintre ei nefiind destul 
de întărit în credință, se temea. Atunci a apărut Sfântul Mucenic 
Fanurie în văzul tuturor, într-o strălucire asemeni sfinților celor 
din veacuri, îmbrăcat în armură de roman, cu părul creț și negru, 
iar în mână ținând o făclie mare aprinsă. Și a căzut frică mare 
peste împărat și peste toți sfetnicii lui mincinoși, temându-se de 
sfântul, să nu-i răpească din lumea aceasta, răsplătindu-le lor 
nedreptatea.

Iar după tăierea primului călău, din cer s-a pogorât o cunună 
de trandafir care s-a așezat pe capul lui tăiat, umplându-se tot 
pământul de mireasmă, iar din trupul lui a izvorât mir, deși cu 
puțin înainte vărsase sânge nevinovat, însă pentru credința și 
întoarcerea lui la Hristos. 

Asemeni s-a întâmplat și cu ceilalți doi călăi. Iar trupurile lor 
au fost îngropate pe un maidan și oricine cădea între tâlhari și 
își întorcea ochii către locurile acelea, era scăpat. De atunci, nu 
s-a știut ce s-a făcut cu sfintele moaște ale Sfântului Mucenic 
Fanurie, până când el a vrut să se arate din nou în anul 1500 după 
Hristos, cum s-a spus la început. Mult ajutor a adus creștinilor 
acest mare sfânt, când au cerut ajutor, făcând turtă și plăcintă, 
și s-au rugat sfântului pentru orice nevoie dreaptă ce aveau. 
De aceea i se spune sfântului: „Arătare”, căci cei ce au credință 
mare și nu se îndoiesc, sunt ajutați grabnic de către Sfântul Mare 
Mucenic Fanurie. Turtele se pot face, în afară de Duminica, în 
orice zi, de nouă ori și se împart numai săracilor. Iar după ajutorul 
primit, cel în nevoie ostenindu-se cu mâinile sale, face pentru 
sfântul o plăcintă mai mare, care tot la săraci trebuie împărțită, 
cu mulțumită sfântului.

Multe sunt minunile sfântului după ducerea de la noi, 
atât pentru cei din veacurile acelea, cât și pentru noi, care ne-
am învrednicit a-l pomeni cu turte și plăcintă, căci cu adevărat 
„Arătare” este, pentru că celor ce îl cheamă cu credință, li s-a 
arătat ori sfântul, ori împlinire în cererile lor.

În rândul credincioșilor, se vorbește și de alte minuni săvârșite 
de Sfântul Fanurie, pentru care se bucură de o deosebită evlavie 
atât în Grecia, cât și în celelalte țări ortodoxe.

Cine se roagă Sfântului Fanurie, acela primește grabnică 
ajutorare.

(Urmre din pag. 9)

La ceas aniversar –  la 70 de ani de la fondarea Bibliotecii ca 
instituție culturală și la 20 de ani de la turnarea primei șarje de 
beton la temelia primului său edificiu propriu –, cinstim memoria 
directorilor (cu o mențiune specială pentru ctitorul Eugen 
Ciorăscu) și a bibliotecarilor care ne-au părăsit, odihnindu-se în 
„Paradisul lui Borges”17, și adresez felicitări și mulțumiri directorilor 
(sau compasiune celor care nu mai sunt printre noi) care m-au 
precedat (fiecare având partea lor de contribuție la succesele pe 
care le-a înregistrat Biblioteca în mandatul meu) și care mi-au 
urmat, precum și bibliotecarilor (menționând, în mod special, pe 
dl Marin Bulugea, șef Serviciu „Relații cu publicul”, care, printre 
multe alte activități, în ultima parte a derulării investiției, m-a 
secondat la întâlnirile săptămânale de analiză a stadiului lucrărilor 
și de stabilire de noi măsuri pentru bunul mers al șantierului, 
inițiate și prezidate de președintele Consiliului Județean, dl ec. 
Comănescu Iulian, cu participarea aparatului tehnico-economic 
din subordine, a constructorului: S.C. Conexvil S.A. (director, ing. 
Petre Bădârcea, alături de colaboratorii săi) și S.C. IMSAT S.A. 
(director, ing. Dan Dragomir) și, mai ales, personalului financiar-
contabil și administrativ-gospodăresc al Bibliotecii (cu o mențiune 
specială pentru directorul-adjunct economic, ec. Ecaterina 
Constantin, care a gestionat fondurile instituției pentru toate 
activitățile financiar-contabile, de gestiune și, de multe ori, chiar 
tehnice, fiind angajată la un efort suplimentar pentru construcția 
noului sediu; de menționat că derularea creditelor bugetare 
și bancare s-a efectuat prin Bibliotecă, reușind închiderea, din 
punct de vedere contabil, a investiției și predarea edificiului în 
proprietatea Consiliului Județean Vâlcea, Bibliotecii stabilindu-i-se 
dreptul de a-l administra. Misiunea directorului adjunct economic, 
Ecaterina Constantin, a fost și foarte grea și foarte importantă, 
activitățile, în această perioadă, fiind numeroase, reușind cu un 
efectiv de personal sub normativ – doar un contabil, un referent și 
un administrator – cu mult efort, să le finalizeze în condiții foarte 
bune), care au susținut flacăra vie a casei de suflet care se cheamă 
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum și tuturor 
celor care au contribuit la edificarea actualului local (autorităților 
județene, arhitecților, constructorului, artistului plastic etc.), care 
reprezintă „cea mai frumoasă bibliotecă județeană din țară” (l-
am citat pe academicianul Răzvan Theodorescu din aprecierea sa 

în urma vizitării Bibliotecii la 23 iunie 2004). Aprecieri elogioase 
au făcut, la 50 de ani și un lustru, o serie de personalități care 
au participat la sărbătoare, în casă nouă, sau au vizitat biblioteca 
noastră: doamna Victoria Stoian, Consilier în Ministerul Culturii și 
Cultelor spunea: „mai mult decât un reper urbanistic, biblioteca 
(din Vâlcea, n.n.) este un reper spiritual al urbei”18.

Prof. univ. dr. Mircea Regneală, Președintele Federației 
Asociației Bibliotecilor din România, Directorul Bibliotecii Centrale 
Universitare din București, afirma că „Biblioteca Județeană 
«Antim Ivireanul» dispune astăzi de un local nou, cum puține 
orașe-reședință se pot lăuda”. ,,Totul aici a fost construit cu migală 
și dăruire, spre binele locuitorilor din Vâlcea”19.

Emil Vasilescu, redactor-șef al revistei „Biblioteca” din 
București, aprecia că „Prin Biblioteca Județeană «Antim 
Ivireanul»”, „într-o haină nouă, pe măsura aspirațiilor cetățenilor 
urbei”, ,,strălucitele tradiții cărturărești ale Vâlcii se regăsesc într-o 
nouă substanță modernă”20.

„Casa Cărții Vâlcene, clădire impozantă, modernă și funcțio-
nală” (Constantin Poenaru), „adevărat palat al cărții”, este „un dar 
pentru miile de cititori”, un „templu” îndeosebi pentru „tineri” 
doritori „a așeza «pietre pentru templul» lor”, este, așadar, „o casă 
pentru generațiile următoare” (prof.dr. Gheorghe Deaconu21).

Ion-Dan Erceanu – director general al Bibliotecii Naționale a 
României numea Biblioteca Județeană a Vâlcei „una dintre cele 
mai importante biblioteci din spațiul bibliologic românesc”, ea 
fiind „«plămânul cultural» al comunității”. 

Directorul Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu, Ion Onuc Nemeş 
„privind elegantul Templu al Cărții” din Râmnic, „Suprapunere 
miraculoasă de Idee și Cuvânt ziditor”, se gândea „cât de potrivit 
ar fi să se adauge pe frontispiciul bibliotecii un înscris inspirat din 
opera Mitropolitului Antim – «Fiore di Virtù –  Floarea darurilor» 
(subl. aut.) ”22.

Un alt director, al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” 
Bihor, redactor-șef al revistei „Familia Română” din Oradea – 
conf.univ.dr. Constantin Mălinaș spunea admirativ că „Biblioteca 
nouă de la Râmnic” – de unde „ni se trage” „potirul cel de viață 
dătător (subl. aut.)”– „oferă un model de lucru, fiind una dintre 
cele mai bune proiectate și construite biblioteci publice județene 
din România”23.

Scriitorul Paul Eugen Banciu (membru al Uniunii Scriitorilor) – 
directorul Bibliotecii Județene Timiș –, în același an, 2005, spunea 

că, și în zilele noastre, „Există în spiritul vâlcenilor ceva din voința 
de întemeiere a înaintașilor, din voința de statornicie a generațiilor 
cu suflet nobil, ce s-au urmat în timp... Un semn de temeinicie 
este și noua clădire a bibliotecii din Râmnic, ridicată pe potriva 
renumelui cărturăresc al locului, pe dimensiunea spiritului sacru 
al acestui spațiu mirific românesc, aflat la interferența dintre mit 
și realitate...”24.

La 29 octombrie 2004, cu prilejul Sesiunii solemne de 
comunicări științifice, „Centenar Aurelian Sacerdoțeanu”, 
desfășurată în noua clădire a Bibliotecii Județene Vâlcea, prof.univ.
dr. Corneliu Mihail Lungu, directorul general al Arhivelor Naționale 
din România, s-a rugat pentru noi: „În semn de recunoștință, 
ne îndreptăm Ruga către cel Atotputernic pentru sănătatea, 
liniștea și dăinuirea în timp a Bibliotecii și a slujitorilor ei, care își 
îndeplinesc misiunea sub patronajul spiritual al preaiubitorului de 
carte: ANTIM IVIREANUL”25.

Construcția edificiului Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” 
Vâlcea va fi, multă vreme, un model de ambiție și dorință de 
colaborare între beneficiar și ordonatorul de credite, un etalon 
și o emblemă pentru constructor, o mare izbândă pentru cei ce 
i-au dat viață și un record între instituțiile de cultură de profil, 
poate chiar național, în ultimii 20 de ani, în ceea ce privește 
monumentalitatea ei.

*

Slavă tuturor, celor de ieri și de azi, și la mulți ani, cu spor și 
succese în continuare!

Urez directorului actual al Bibliotecii – conf. univ. dr. Remus 
Grigorescu – să aibă împlinirile și satisfacțiile pe care le-am trăit 
eu în cei aproape opt ani și jumătate, osteniți în instituția pe care 
am sărbătorit-o la 50 și 55 de ani, căreia am avut marea șansă să-i 
dedic o ,,casă” unicat. 

Citius, altius, fortius!

17 Scriitorul argentinian Jorge Luis Borges afirma: „Mi-am imaginat întot-
deauna Paradisul un fel de Bibliotecă”.
18 Vezi rev. „Jubileu” Nr. 2/2005 (1950 – Biblioteca Județeană „Antim Ivi-
reanul” Vâlcea  – 2005), p. 8. 
19 Vezi Idem, p. 9.
20 Vezi Idem, p. 10.
21 Vezi Idem, p. 15, respectiv, 13.
22 Vezi Idem, p. 15.
23 Idem, loc.cit.
24 Idem, p. 14.
25 Idem, p. 21; citat de istoricul prof. Dumitru Andronie, Directorul 
Direcției Județene Vâlcea a Arhivelor Naționale.

SFÂNTUL	MUCENIC	FANURIE

BIBLIOTECA	JUDEȚEANĂ	DIN	VÂLCEA	LA	70	DE	ANI	DE	LA	ÎNFIINȚARE	ȘI	LA	20	DE	ANI	DE	LA	DEMARAREA	LUCRĂRILOR	ACTUALULUI	„TEMPLU	AL	CĂRȚII”
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

Emil	MANZUR

DOBÂNDIREA	CETĂȚENIEI	CANADIENE

Fiind o țară primitoare, cu o economie dezvoltată, Canada 
oferă multe oportunități de a-ți face o carieră și de a avea 

o viață decentă. Pentru cei care au ales să-și continue viața în 
această țară o perioadă mai lungă sau definitiv, un pas foarte 
important este obținerea cetățeniei canadiene și implicit a 
pașaportului canadian (unul din cele mai puternice pașapoarte 
globale; poți vizita peste 155 de țări neavând nevoie de viză).

Anual, mai mult de 150.000 de rezidență permanenți devin 
cetățeni canadieni, ceea ce aduce cu sine o serie de beneficii, cum 
ar fi dreptul de a alege și de a fi ales.

Pentru a deveni cetățean canadian trebuie să îndeplinești 
următoarele cerințe: u să ai cel puțin 18 ani; u să ai un statut legal 
de rezident permanent în Canada; u să declari impozitul pe venit; 
u să vorbești una din limbile oficiale ale Canadei; u să fi trăit în 
Canada cel puțin trei din ultimii patru ani înainte de a aplica. 

De aceea, pentru cei care călătoresc mult în afara granițelor 
este bine să țină un jurnal cu datele de ieșire și intrare în Canada 
pentru a putea calcula mai ușor perioadele de prezență efectivă.

Când toate aceste criterii sunt îndeplinite, următorul pas este 
obținerea și completarea dosarului de aplicare pentru persoane 
cu vârsta mai mare de 18 ani și, dacă este cazul, pentru copii mai 
mici de 18 ani. Aplicația pentru copii poate fi făcută simultan 
cu aplicația părinților. La dosar, pe lângă formulare se vor atașa 
fotocopiile tuturor actelor originale cerute în formularul de 
aplicare. Aplicația poate dura până la 12 luni. Dacă dosarul nu 
este complet sau dacă în dosar trimiteți mai mult de o cerere, dar 
una dintre ele este incompletă, tot pachetul de documente va fi 
trimis înapoi pentru completare.

Un alt pas este achitarea taxei de procesare pentru care aveți 
nevoie de formularul de achitare – IM 5401 – formular care se 
atașează la dosar după achitarea taxelor.

După procesarea dosarului se va primi o confirmare a recep-

ționării cererii dumneavoastră și o copie a ghidului „Descoperiți 
Canada – drepturile și responsabilitățile cetățeanului“, care va fi 
de foarte mare ajutor la examenul de cetățenie, unde va trebui să 
prezentați toate actele în original din dosarul de cetățenie. Testul 
de cetățenie este susținut în formă scrisă de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 18-55 de ani, dar în cazuri speciale poate exista și 
un interviu cu un judecător de cetățenie. 

În cadrul testului va fi examinată abilitatea de comunicare 
într-una din limbile oficiale și cunoștințele despre drepturile 
și responsabilitățile unui cetățean, istoria socială, culturală și 
politică a Canadei, geografia fizică și politică.

Pentru a verifica abilitățile dumneavoastră de comunicare 
într-o limbă oficială vor fi întrebări simple despre activități 
cotidiene, anumite evenimente, care să dovedească bagajul de 
cuvinte și expresii pe care îl aveți, suficient pentru o comunicare 
zilnică. În cazul în care testul scris nu a fost concludent o să fiți 
informat despre data la care va trebui să susțineți un interviu cu 
judecătorul de cetățenie.

Dacă examenul a fost susținut cu succes, iar judecătorul de 
cetățenie a decis că dumneavoastră corespundeți cerințelor de a 
deveni cetățean, primiți invitația de a participa la ceremonia de 
obținere a cetățeniei canadiene, în cadrul căreia se va depune 
jurământul ( „Jur că voi fi credincios și voi fi fidel și devotat Majestății 
Sale Regina Elisabeta a II-a, Regina Canadei, moștenitorilor și 
succesorilor ei și că voi respecta cu fidelitate legile Canadei și îmi 
voi îndeplini îndatoririle de cetățean canadian“.) și apoi veți primi 
certificatul de cetățenie canadiană. La ceremonie sunt invitate 
persoanele cu vârsta mai mare de 14 ai. Certificatele de cetățenie 
pentru copii mai mici de 14 ani se înmânează părinților acestora.

Se poate obține cetățenie și prin descendență, dacă cel puțin 
unul dintre părinți a fost cetățean canadian la nasterea copilului, 
aceasta aplicându-se doar la prima generație (doar părinți, nu 
și bunici). După obținerea cetățeniei se poate aplica pentru un 
pașaport canadian, prin completarea unui formular și anexarea 
de acte cerute în aplicație, plus o taxă de aproximativ 200 de 
dolari canadieni.

Felix	SIMA

„Întrucât sunt poate singurul care mai am 

anumite amintiri și am reținut multe din po- 
vestirile strămoșilor, cercetând și documentele 
istorice care s-au referit la aceste locuri și tim- 
puri trecute, învățând scrierea chirilică pentru 
a putea descifra documentele vechi, am con-
siderat că sunt obligat față de conștiința mea, de 
osemintele miilor de consăteni aflate în cimitir, 
de antecesorii mei, care au purtat numele de 
MICUȚ, să împiedic ca uitarea să pulverizeze 
memoria lor în neant.

Ca atare, am socotit utilă întocmirea acestui 
documentar cu indicarea surselor de informare, 
cu speranța că vor fi cercetate și aprofundate de 
cineva din generațiile următoare.

M-am preocupat, atât cât mi-a permis 
timpul și posibilitatea de documentare, să 
alcătuiesc acest succint istoric al bisericii din 
sat, cu motivația sentimentală că pe aici au 
trăit și strămoșii mei, care mi-au transmis și 
numele de MICUȚ pe care înscrisurile îi atestă 
pe la sfârșitul anilor 1700. Tot peisajul geologic, 
dendrologic, bazinul hidrologic, configurația 
drumurilor, ulițelor s-a schimbat în cele patru 
secole de atestare. Singurul insemn care a rămas 
neschimbat a fost biserica. Pictura este intactă 
de la începutul secolului al XVII-lea, în interior 
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existând și câteva icoane din acele timpuri. 
Mai sunt de asemenea și dalele de piatră 
adâncite de pașii miilor de săteni care veneau la 
rugăciune. Pe aceste dale au stat în genunchi și 
înaintașii mei care au privit cu smerenie aceiași 
sfinți pictați pe pereți, cum fac și eu în prezent, 

au sărutat aceleași icoane, la fel cum procedez 
și eu acum. Aici s-au botezat, cununat, la fel 
ca mine, și tot de aici au trecut spre veșnicie. 
În biserică este singurul loc unde mă întâlnesc 
cu respirațiile, bătăile inimilor, cu murmurul 
rugăciunilor strămoșilor mei. În cimitirul acestei 
biserici se află și osemintele înaintașilor mei. 
Preiau din biserică spiritul lor, îl transfigurez cu 
inima mea, să îl transmit apoi urmașilor.

Mai sunt apoi dator urmașilor mei, ca aceștia 
să-și cunoască vigoarea rădăcinilor, robustețea 
și puterea genelor care merg  în trecut cu mii 
de ani”.

Acestea sunt frazele de final al cărții „Schiță 
monografică a satului Bârsești din comuna 
Mihăești, județul Vâlcea” alcătuită de d-l Ion 
Micuț, fiu al acestor meleaguri încărcate de 
istorie, meleaguri pe care le iubește cu toată ființa 
sa, onorându-i pe înaintași cu toată noblețea 
sufletului său harnic și darnic... Cuvintele „glie” 
și „țarină” ne sunt bine cunoscute nouă, celor de 

o vârstă mai înaintată, dar ce ne facem cu noi- 
le generații care nu cunosc semnificația aces-tor 
cuvinte și a altora, precum „bucium”, „coșco-
geamite”, „baniță”, „pătul”... Acestea rămân 
cuvinte ieșite din uz, le întâlnim cu ocazia vizitării 
muzeelor de etnografie și folclor. 

Autorul regretă că a pierdut „destule opor-
tunități din perioada copilăriei și adolescenței, 

cu toate că am fost primul din cele câteva 
generații care a parcurs spirala majorității 
treptelor de învățământ și am avut posibilitatea 
să obțin informațiile și datele necesare de la 
străbunii mei și de la ceilalți săteni pe care i-am 
cunoscut și ascultat și care veneau de la sfârșitul 
secolului al XIX- lea, însă interesul meu în acele 
perioade era destinat desăvârșirii pregătirii 
profesionale și intelectuale”. El face, prin această 
carte în care și-a alcătuit și arborele genealogic, 
o „danie” către urmașii săi pe care regretă că nu 
îi va cunoaște, însă este sigur că firul pe care l-a 
adus până aici va merge mai departe, prin fii, 
nepoți și strănepoți, va continua, așa cum prin 
vicisitudinile vremurilor nu s-a întrerupt...

Din sat au crescut și s-au format, la școli 
superioare, mai multe personalități, printre 
care: Vîrtej D. Gheorghe, Vîrtej D. Dumitru, 
învățători, Vîrtej V. Grigore, Drăguțescu V. Elena, 
ingineri chimiști, Micuț I. Ion, magistrat, Micuț I. 
Gh, economist, prof. Anghelescu Cristina, prof.  
Anghelescu Alina și mulți alți contemporani sau 
trecători prin veacuri ce și-au lăsat amprentele 
pe placa de bronz a memoriei satului Bârsești, 
comuna Mihăești...

Cartea domnu lui Ion Micuț se adaugă zecilor 
de cărți de acest fel din țară, ele toate alcătuind 
fresca neamului românesc care, încă, rezistă sub 
vremuri.  
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