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Parcă ar fi vorba de cULTUra vâlceană în aL 13-Lea an

LA	ÎNCEPUT	DE	AN:	OAMENII	CUMSECADE	
DE	LA	„OBSERVATORUL“	

 
„ Lumea asta e pe dos / Toate merg cu capu’n jos” (ion creangă)

Mircea	TĂMAȘ, Toronto

Am recitit zilele trecute extrase luate, aproape la întâmplare, 
din articolele numerelor trecute tipărite ale „observatorului“. 

Spontan și fără vreun efort s-a cristalizat o opinie clară: oamenii din 
jurul revistei „observatorul“ sunt o echipă de oameni cumsecade. 
oricine citește revista realizează instantaneu că de-a lungul celor 25 de 
ani de existență pe pământ canadian „observatorul“ și-a impus să fie 
cumsecade, nu numai de formă (câți nu se laudă că sunt cumsecade!), 
ci de-adevăratelea. am putea spune că revista e o anomalie în lumea 
de astăzi. Se vede de la o poștă cum colaboratorii ei se feresc ca dracu’ 
de tămâie să introducă bârfe, pornografie, etalări de crime, critici fără 
acoperire, înjurături, știri așa-zise senzaționale, politică deșănțată, 
polemici stupide.

într-un fel, „observatorul“ ar putea juca rolul de etalon, de referință 
pentru alte ziare și reviste românești și nu numai. într-o lume pe dos, 
„observatorul“ se comportă cu o senină cumsecădenie, promovând 
cultura și educația, bunul simț și blândețea, ceea ce ar putea face pe 
unii să creadă că oamenii revistei sunt o trupă de profesori pensionari, 
care încearcă să-și omoare timpul în mod plăcut.

noi, care știm exact ce înseamnă „cUM Se cade” și tragicele sale 
consecințe, vom spune prompt că „observatorul“ nu promovează 
cumsecădenia ca un scop în sine, ci aceasta apare ca o consecință a 
programului pe care revista îl urmează, mai mult sau mai puțin bine, 
cum îl țin puterile.

„observatorul“ are în vedere elemente fundamentale: 1. credința 
în dumnezeu; 2. respectul față de adevăr; 3. iubirea de țară; 4. 
recunoștință pentru canada, țara de adopțiune.

revista noastră consideră că rugăciunea și credința în dumnezeu, 
astăzi, în lumea noastră pe dos, sunt mai necesare ca oricând. Și nu e 
vorba aici de bigotism sau mai știu eu de ce alte „isme”. așa cum nu e 
vorba de o credință teoretică și o rugăciune formală.

considerăm că existența nu are „căderea de a fi” fără principiul 
său unic, dumnezeu, și vom promova tradiția creștină, cu speranța că 
și cei care rătăcesc în lume, înșelați de „realizările științei” (care există, 
incontestabil, în domeniul pur grosier și material), vor deschide ochii. 
Sperăm în acest sens că slujitorii bisericii se vor lupta să infirme vechiul 
proverb românesc de „a face ce spune popa, nu ce face popa”, căci ne 
este imposibil să înțelegem ca vreun preot să transmită cuvintele lui 
Hristos, în biserică, și să considere aceasta doar un job.

așa cum nu credem că biserica trebuie să facă vreun compromis 
cu lumea modernă. ideea de a încerca, de pildă, de a împăca 
„creaționismul” cu „darwinismul” este ridicolă fiindcă nu există măsură 
comună. Pentru cei care înțeleg metafizica producerii existenței, este 
caraghios a încerca să raportezi două ordine diferite ale realității.

considerăm că smerenia și rugăciunea prin care tăiem avântul 
egoului și înfumurării atât de caracteristice zilelor noastre (priviți în 
jur!), duc la acea aparență de cumsecădenie de care vorbeam.

„observatorul“ are un respect deosebit pentru adevăr.
a fi onest și a spune lucrurilor pe nume, fără patimă, fără injurii, 

înseamnă a avea stimă pentru cititori, dar mai ales pentru adevăr. nu 
dorim să inventăm evenimente, dar dacă ele se întâmplă, oricât de 
dureros ar fi pentru egoul unora, e bine ca ele să fie spuse, căci altfel 
cum am putea îndrepta și ce rost ar mai avea revista noastră?

cumsecădenia de dragul cumsecădeniei e literă moartă. de aceea 
suntem oricând gata de a transmite opiniile cititorilor și a relata 
evenimente, fără măguliri sau atacuri inutile. a respecta adevărul nu 
înseamnă ceartă la colț de stradă, căci punctele de vedere sunt variate 
și noi le prezentăm ca atare, ci înseamnă a ne menține la un standard 
care să poată fi referință pentru alții. iubirea de țară promovată 
de „observatorul“ nu are nimic în comun cu laudele patriotarde și 
demagogice, nici cu criticile agresive și vindicative. 

(continuare în pag. 3)



Tanța	TĂNĂSESCU

Am așteptat cu deosebit interes și emoție reîntâlnirea cu 
Profesorul denis buican, renumitul autor al unei noi teorii 

evoluționiste, „Teoria sinergică a selecției multipolare” și al unei 
noi teorii a cunoașterii, „biognoseologia”, revenit în românia 
pentru a onora promisiunea făcută cu ocazia vizitei sale anterioare 
la bucurești. emoționanta revedere are loc în ziua de 5 octombrie 
2020, în spațiul generos al Muzeului Literaturii române, prezenți 
fiind, în actualele nefericite condiții generate de pandemie, 
oameni de cultură, cercetători, profesori universitari, care au avut 
ocazia să cunoască opiniile sale cu privire la problemele curente 
care frământă lumea.

remarc, de la bun început, că distinsul invitat al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din românia s-a acomodat mai bine cu 
restricțiile actuale, fiind parcă mai dezinvolt în expunere și mai 
generos în oferirea de argumente pertinente în dialogurile ad hoc 
inițiate cu unii participanți la reuniune, care i-au solicitat explicații 
suplimentare la întrebările formulate.

întâlnirea a fost prefațată de Președintele UZPr, domnul doru 
dinu Glăvan, care invită pe cei prezenți să formuleze întrebări 
celebrului universitar octogenar, potrivit dorinței exprimate de 
către acesta. 

reuniunea continuă cu un succint expozeu al scriitorului 
și jurnalistului Miron Manega, care insistă asupra acelor date 
biografice și contribuții științifice ale domnului denis buican care 
îl fac cunoscut în întreaga lume academică și științifică.

Profesorul denis buican își începe expunerea prezentând 
propriile aprecieri cu privire la elita intelectuală românească, 
pe mulți dintre exponenții săi valoroși cunoscându-i personal. 
constată că la formarea elitei intelectuale românești a contribuit 
inclusiv învățământul din românia, cotat ca fiind de nivel înalt, 
îndeosebi în perioada interbelică.  Se referă, în continuare, la unele 
aspecte de natură teoretică cons-
tatând că „evoluția biologică, cul- 
turală, științifică, politică, econo-
mică are la bază evoluția biologică 
a omenirii, însă este greșit a se  
afirma că la baza evoluției biolo-
gice a stat principiul selecției, ast- 
fel încât exemplarele cele mai capa- 
bile să se adapteze noilor condiții, 
adică au supraviețuit și au evoluat. 
această tară esențială a darwinis-
mului a făcut să apară o răsturnare 
a scării de valori, încât uneori în 
vârful ierarhiei sociale au ajuns să 
se posteze persoane netrebnice. 

Specia umană are această în- 
grozitoare calitate: datorită carac-
terului său adaptativ, creierul este superior celorlalte specii, 
dar nu își stăpânește creierul reptilian din care provine. omul 
moștenește trei feluri de rațiuni, una este a creierului reptilian, 
alta este specifică celorlalte mamifere și a treia provine din 
neocortex, care dacă va fi dezvoltat, cum se vrea de către unii, va 
transforma omul într-un robot cibernetic.

Un aspect al civilizației actuale - relevă în continuare vorbitorul 
-  este faptul că nu omul simplu este periculos ci cei care folosesc 
descoperirile savanților în scopuri distructive. din nefericire 
savanții nu pot decide cum anume să fie folosite invențiile lor, 
aceasta făcând-o discreționar politicienii. “

inițial a crezut că prin selecția multipolară specia umană are 
doar de câștigat, putându-se trata boli incurabile, dar părerea 
inițială s-a schimbat între timp, fiindcă vor fi probabil greșeli 
voluntare și involuntare, care vor avea efecte mult mai grave.

aceasta este problema oricărei cercetări științifice, faptul că 
nu savanții decid cum să fie folosite cercetările lor. aceasta o 
decid politicienii și oligarhii care doresc să câștige.

revenind la selecția multipolară a valorilor, denis buican spune 
că nici în mediul universitar, nici în cel politic nu sunt aleși cei mai buni. 
de asemenea, spune că folosirea selecției multipolare are riscurile 
sale, de exemplu, poți gândi că înlocuirea unui organ al omului, în 
urma unui accident, printr-un mecanism artificial este benefică, 
dar a acționa pentru realizarea omului cibernetic poate duce la dis- 
pariția speciei umane și apoi a întregii biosfere.

o interesantă manieră de interpretare a dictaturii comuniste 
precum și a demagogiei capitaliste face ca audiența expunerii sale 
să atingă cote sporite de interes. face cunoscut că „în momentul 

O	ZI	MEMORABILĂ
Reîntâlnire	cu	ilustrul	savant	de	origine	română	DENIS	BUICAN

în care a început să critice demagogia și 
abuzurile franceze a început să fie denigrat”. 
Mai spune că „lumea a cunoscut mai multe ti- 
puri de dictaturi: comunistă și fascistă, care sunt  
dictaturi piramidale, dictaturi militare și dema-
gogii oligarhice și plutocratice (orientale sau occi- 
dentale), care ascund de fapt dictaturi secto-
riale, cum ar fi de exemplu, prefectura de poliție 
din Paris, care este stat în stat, fiind o putere 
ocultă, nealeasă și prin urmare incontrolabilă”. 
deplânge faptul că la Paris s-a desființat catedra 
de istorie a biologiei, fără de care nu se poate 
face istoria științelor biologice.

răul, susține denis buican, este universal, și 
dă ca exemplu pe eminescu care vorbea despre 
pericolele care planează asupra „bietului ro- 
mân...” Și fiindcă este menționat numele inega-
labilului eminescu, jurnalistul și scriitorul Miron 
Manega reacționează prompt, solicitându-i profesorului buican să 
releve  „cum se poate face o selecție a valorilor în cultură?”

răspunsul este la fel de prompt: « Mă ridic împotriva  afirmației 
„homo sapiens”, fiindcă ar trebui să i se spună speciei umane 
ori „homo homo” ori „sapiens sapiens”. evoluția este neliniară. 
din acest punct de vedere nu sunt nici ateu nici credincios. Sunt 
agnostic fiindcă „știu că nu știu nimic”, fiindcă nu știu nimic despre 
mine însumi. Lumea este ca un aisberg, în care o parte infimă 
este deasupra oceanului și restul dedesubt. eu nu mi-am permis 
sa vorbesc despre domenii pe care nu le cunosc, despre filosofie, 
în special, deși am terminat în țară și o facultate de filosofie, 
cu media 10. dar ca inginer agronom știu și ceva chimie, fizică, 
matematică. deși am 86 de ani nu mă tem de moarte, nu merg cu 
botniță pe față. »

Mulțumește celor prezenți pentru atenția care i-au acordat-o 
și îi invită să formuleze întrebări.  

Profesorul florin colceag dialo- 
ghează de fapt cu domnul denis 
buican. reținem din cele spuse 
de către acesta „că umanitatea a 
ajuns la un grad de metamorfoză, 
care poate produce schimbarea. 
deocamdată, este în stadiul larvar. 
deși este consumatoare de mediu, 
omenirea încă mai gândește diho- 
tomic pe logică bivalentă. dezvol-
tarea umanității se va face dacă  
va începe să gândească  logic: tri- 
valent, tetravalent, polivalent, mul- 
tivalent. eu am dezvoltat teoria 
fractaliilor care funcționează de 
la trivalent pâna la septavalent, 

făcând cu acestea modelări matematice, care pot arăta cu 
acuratețe cum se dezvoltă și se va dezvolta în continuare 
umanitatea. în clipa actuală avem trei nivele: de la supradotați 
la genii, de la inteligența mediu superioară la supradotare, și de 
la inteligența mediu inferioară către mediu superioară. Practic 
avem trei straturi umane. La aceste trei nivele de dezvoltare a 
inteligenței avem comportamente total diferite, care funcționează 
în același timp. aveți dreptate în ceea ce privește formele de 
tiranie, dar eu vă propun o altă paradigmă, la care țin foarte mult: 
rețeaua profesioniștilor, care colaborează și pot prelua și duce mai 
departe ideile bune. dacă vă interesează, rămânem în contact.”

domnul Profesor denis buican răspunde: „M-ar interesa, dar 
problema este că ei pot fi utilizați de către guverne și de cei care 
conduc. Un exemplu este acela al specialiștilor în coronavirus, 

care se contrazic întrei ei, deci a te lua după 
profesioniști poți greși. desigur, și între genii 
pot exista discuții sau controverse, cum a fost 
aceea dintre n. bohr și einstein, respectiv 
dintre nedeterminismul Școlii de la copenhaga 
și determinismul teoriei relativității, enunțate 
de fizician în celebra frază: dumnezeu nu se 
joacă cu zaruri !”

Geo călugăru, membru al UZPr și al Uniunii 
Scriitorilor, mulțumește distinsului oaspete 
pentru cartea care i-a fost dăruită, cu autograf 
în anul 2008 și roagă să se aducă lămuriri cu 
privire la raportul dintre selecția multipolară și 
patrimoniul ereditar.

„într-un mediu ideal - i se răspunde concis 
- genomul ar putea fi bine reprezentat, însă 
în realitate, acest mediu nu există niciodată 
[....]. Mediul ostil poate distruge chiar 50% din 

patrimoniul genetic”.
„ascultându-l pe savantul denis buican - spune jurnalistul 

și scriitorul corneliu vlad, învăluind cu privirea auditoriul  - am 
avut impresia că îi aud pe profesorii mei de la facultate, George 
călinescu sau Tudor vianu, de aceea pun următorea întrebare 
mai degrabă poetului denis buican dar și savantului: în ce măsură 
participă și poezia la efortul de cunoaștere al omului ? La propria 
cunoaștere sau la cunoașterea realității ? Sau participă și poezia la 
așa ceva?” 

denis buican răspunde: «desigur, Poezia, ca și celelealte arte, 
contribuie la cunoașterea umană, la cunoașterea proprie și la cu-
noașterea altora. în acest sens, domnia sa îl evocă pe eminescu, 
din care citează câteva versuri: „Joacă unu și pe patru...”. de ase- 
menea, amintește celebra imagine transmisă de filosofia plato-
niciană,  a omului și a umbrei din peșteră, demonstrând că cunoaș- 
terea este de fapt doar relativă sau cum spunea eminescu „umbre 
pe pânza vremii”. Scriind poezie te analizezi pe tine însuți, te cu-
noști mai bine. dacă prin poezie nu te dăruiești pe tine însuți, aceas- 
ta este doar „o încâlceală de cuvinte”, o retorică ce nu are nimic 
de a face cu poezia. am văzut că poezia devine atât la bucurești, 
Paris sau în alte părți „o moară de palavre sau un deșert de idei”. 
Poezia este o adâncire de sentimente. de aceea eminescu este 
intraductibil. nu cred că știința noastră poate să cunoască adevărul 
absolut, de aceea eu sunt un agnostic, fiindcă incognoscibilul este 
mai mare decât cognoscibilul », a mai spus savantul român.

după evocarea profesorului ion Haineș privind opera poetică 
a savantului și recitarea câtorva din poeziile sale, publicate în 
revista certitudinea, acesta stăruie asupra câtorva repere ale 
biografiei acestuia. 

denis buican a mulțumit pentru observațiile și aprecierile 
făcute la adresa operei sale poetice și științifice referindu-se în 
continuare la unele repere autobiografice: „după anul 1989, când 
am venit în românia, mulți considerau că sunt mult prea critic, 
atunci când vorbeam despre occident, acum mi se reproșează că 
sunt prea puțin critic vorbind despre occident. dar eu am rămas 
critic fiindcă democrație nu există nicăieri. am dat interviuri prin 
jurnale și mi s-au reproșat diverse lucruri.”

aplauzele prelungite răsplătesc răspunsul său colorat și plin de 
miez, care denotă aceeași vervă și spontaneitate și în dialogurile 
cu scriitorul Lucian ciuchiță, stabilit în franța și artistul Sergiu 
cioiu. 

a fost un nou privilegiu de a-l avea iarăși ca invitat de onoare 
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din românia pe savantul denis 
buican, rămânând cu toții mai bogați în cunoștințe după ce i-am 
audiat extraordinara expunere și am savurat răspunsurile la 
întrebările formulate de unii participanți la întâlnire.

vine-un tren de la Predeal, măi 
vine-un tren de la Predeal
încarcat tot cu stejar, măi!

BIETELE	LEMNE Și-nc-un tren pleca cu brad, măi
Și-nc-un tren pleca cu brad
Până dincolo de-arad, măi...

austriecii cântau, măi
austriecii cântau
numa’ românii plângeau, măi

Polițaiul ce-mi făcea, măi
Polițaiul ce-mi făcea
oprea iute sania, măi
oprea iute sania
c-o creangă de brad pe ea, 

                        măi măi, măi... (cantec din folclor, Sinone bănulescu - resetat)
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Gheorghe	PANTELIMON
    

În luna noiembrie 2020, în republica Moldova au avut loc 
alegeri cruciale, care vor produce o schimbare radicală 

în evoluția țării, mai ales în domeniul politicii externe. în cursa 
pentru prezidențiale s-au înscris opt candidați, cinci cu orientare 
pro-europeană și trei cu viziune pro-rusă. Primul tur s-a desfășurat 
pe 1 noiembrie, iar al doilea pe 15 noiembrie, în condiții speciale, 
impuse de pandemia de covid-19. 

Președintele în exercițiu, igor dodon, candidat independent 
susținut de Partidul Socialiștilor (PSrM), era favorit în sondaje 
în bătălia electorală cu Maia Sandu, fost premier de dreapta al 
republicii Moldova, președintă a Partidului acțiune și Solidaritate 
(PaS). Practic s-a reeditat finala din 2016, câștigată de liderul de 
la chișinău, igor dodon, cu 52%, în fața Maiei Sandu, cu 48%. în 
sondajele de opinie, realizate înainte de primul tur al scrutinului 
din 2020, favorit era igor dodon cu puțin peste 23%, Maia Sandu 
ocupând locul al doilea cu aproape 20%. Ultimul sondaj de 
referință, comandat de institutul de Politici Publice, susținea că 
în eventualitatea unui tur doi cu finaliștii dodon și Sandu, primul 
ar câștiga alegerile prezidențiale cu o diferență infimă, mai mică 
de 1%, fapt care, alături de miza uriașă a scrutinului, a generat o 
situație electorală foarte tensionată.

igor dodon s-a bazat pe voturile din regiunea transnistreană, 
pentru a înclina balanța în favoarea sa. în Transnistria s-au deschis 
un număr nejustificat de mare de secții de votare, manevră care a 
determinat opoziția, pe susținătorii Maiei Sandu, să afirme că se 
va încerca manipularea votului celor de pe malul stâng al nistrului 
și au amenințat că în cazul fraudării alegerilor, în republica 
Moldova, va fi reeditat scenariul protestelor din belarus. 
igor dodon a refuzat să participe la dezbateri electorale cu 
contracandidații săi și a continuat retorica pro-rusă, antiunionistă, 
împotriva naTo, menținându-și planul de federalizare a țării, care 
constituie o prioritate a formațiunii politice care l-a susținut – 
Partidul Socialiștilor (PSrM).

deși toate sondajele de opinie, dar și cele efectuate la 
ieșirea de la urne, îl plasau pe președintele dodon cu un avans 
de minimum 10 procente, în primul tur, pe 1 noiembrie 2020, 
Maia Sandu a obținut 36,16% din voturi, iar igor dodon 32,61%, 
participarea la vot fiind modestă, de numai 42,76%. rezultatul 
constituie o surpriză. decisiv a fost votul diasporei, care a ieșit 
masiv să-și exercite acest drept constituțional, depășind toate 
recordurile de participare, cu peste 149.000 de voturi exprimate, 
răsturnând astfel ierarhia stabilită de votul din țară. aceasta în 
condițiile în care unii alegători au parcurs sute de kilometri, au 
cheltuit sute de euro sau dolari pentru a ajunge la secțiile de 
votare și au stat ore întregi la rând să voteze.

Moldovenii au dorit schimbarea. în cei patru ani care au trecut 
de la alegerile prezidențiale din 2016, numărul susținătorilor lui 
igor dodon s-a redus cu peste 240.000 de votanți. între cele 
două tururi ale alegerilor prezidențiale, stafful electoral al lui igor 
dodon a desfășurat un adevărat război informațional la adresa 
contracandidatei sale, Maia Sandu, vehiculând numeroase știri 
false. în presă s-a vorbit inclusiv despre pregătirea unui așa-zis 
„Maidan Moldova”, după modelul euro Maidan din 2014 din 
Ucraina, împotriva opoziției. de asemenea s-au adus critici, 
înclusiv Statelor Unite ale americii, pentru politica de susținere a 
unor țări din vecinătatea federației ruse, printre care și republica 
Moldova.

Maia Sandu a adoptat o oratorie constructivă, îndemnând 
cetățenii să se mobilizeze și să iasă în număr mare la vot și în turul 
al doilea. de asemenea a încurajat diaspora, căreia i-a transmis 
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că votul lor este mai puternic decât încercările de fraudare a 
alegerilor în favoarea contracandidatului său și a cerut celor de la 
guvernare să renunțe la șantajarea primarilor și a funcționarilor. 
Totodată, în turul al doilea a fost susținută și de patru dintre 
contracandidații săi de dreapta, din primul tur.

în turul al doilea al prezidențialelor, pe 15 noiembrie 2020, 
prezența la urne a fost de 52,72%, din totalul 
persoanelor cu drept de vot (1.646.240 de 
alegători), mai mare cu 10 procente față de 
turul anterior. Printr-o victorie categorică, 
Maia Sandu – candidata pro-europeană și re- 
formistă a devenit prima femeie care va de-
ține cea mai înaltă funcție în stat, în republica 
Moldova. ea a întrunit 57,74% din voturi, 
în timp ce igor dodon a obținut 42,26%. 
Moldovenii din diaspora s-au mobilizat 
exemplar, s-au prezentat la urne în număr 
record, peste 250.000 și au votat în proporție 
de 90% cu Maia Sandu, demonstrând că au o 
orientare pro-occidentală. Pe 15 noiembrie 
Maia Sandu și moldovenii au scris istorie 
și mulți consideră această schimbare un 
moment astral pentru republica Moldova.

Maia Sandu promovează o politică pro-europeană și de 
apropiere față de românia, fără să menționeze, din rațiuni 
politice, subiectul unirii celor două state, care nu se poate face 
fără acordul Uniunii europene, susține românizarea instituțiilor 
din învățământul din Moldova, se declară împotriva controlului 
justiției, militând pentru independența acesteia. are conexiuni 
strânse cu Statele Unite ale americii și participă la activitățile 
onG-urilor sponsorizate de americani. a fost primită de multe 
ori la bucurești și la bruxelles, fiind susținută și de Germania. în 
noua sa calitate, de președinte, Maia Sandu a primit numeroase 
mesaje de felicitare din partea președintelui româniei, Klaus 
iohannis, a premierului Ludovic orban, care au promis sprijin 
pentru parcursul democratic și european al republicii Moldova. 
Și președintele federației ruse, vladimir Putin, care i-a trimis 
o telegramă de felicitare prin care își exprimă speranța că 
activitatea acesteia în fruntea statului „va contribui la dezvoltarea 
constructivă a relațiilor dintre cele două țări”.

Schimbarea de la chișinău s-a produs în condiții cu totul 
speciale, când criza provocată de pandemia de covid-19 a generat 
haos, incertitudine, neîncredere, la scară planetară. victoria clară 
a Maiei Sandu în alegerile prezidențiale nu înseamnă schimbarea, 
în mod automat, a realităților complexe din țară, dar generează 
speranță, în primul rând pentru moldoveni, care vor să-și decidă 
singuri prezentul și viitorul.

Sunt multe dificultăți pe care trebuie să le depășească. La 
începutul mandatului său prezidențial Maia Sandu va fi obligată 
să coabiteze cu un guvern socialist și un parlament în care nu 
deține majoritatea. Se pronunță pentru organizarea unor alegeri 
anticipate, dar până când vor avea loc va trebui să demonstreze 
calitățile unui bun negociator, pentru a putea să-și promoveze 
proiectele. analiștii consideră că deși are puține competențe 
constituționale are șanse mari să genereze schimbarea, resetarea 
agendei politice interne și externe. în acest scop are intenția 
lăudabilă să demareze consultări cu toate partidele politice pentru 
a găsi soluții adecvate la toate problemele urgente ale cetățenilor. 
de fapt, Maia Sandu a declarat că „am votat pentru o Moldovă de 
care cu toții vrem să fim mândri”. în acest proces complicat are 
un aliat puternic reprezentat de moldovenii a căror mentalitate 
s-a schimbat, s-au maturizat politic și vor o democrație autentică. 

Se vor produce multe transformări și pe axa bucurești-chișinău. 
românia poate să-și intensifice pe multiple planuri legăturile cu 
Moldova, să reia, în condiții normale, proiectele comune, dar 
trebuie alcătuit un plan oficial. de altfel, Maia Sandu i-a adresat 
președintelui Klaus iohannis invitația să viziteze republica 
Moldova. Mai există și o altă oportunitate: partidul care a 

lansat-o pe Maia Sandu face parte din familia 
politică a popularilor europeni, iar Uniunea 
europeană a investit mult în Moldova, dar 
până în prezent apropierea de europa nu 
a fost substanțială. de aceea republica 
Moldova trebuie ajutată, în continuare, să 
devină un stat stabil și pentru aceasta trebuie 
înfăptuite reforme în justiție și nu numai, 
care să faciliteze, mai ales, lupta împotriva 
corupției. de asemenea trebuie sprijinită să 
se dezvolte din punct de vedere economic, 
industrial, pentru a-și asigura resursele 
energetice necesare.

Sunt și alte probleme spinoase. Prin 
constituția din 1994, Transnistria și Găgăuzia 
au devenit regiuni autonome în cadrul 
Moldovei. Sunt opinii conform cărora 

republica Moldova ar trebui să renunțe la Transnistria, care nu 
este teritoriu românesc, dar nu trebuie pierdut din vedere faptul 
că în această zonă trăiesc mulți moldoveni. Spre exemplu, în 1989, 
moldovenii (români) reprezentau 40% din populația Transnistriei. 
este momentul să reamintim că românia s-a retras fără motiv, 
la începutul anilor 1990, din negocierile legate de Transnistria. 
fără rezolvarea acestei probleme, republica Moldova nu poate 
deveni o zonă stabilă, care să-i permită să adere  la Uniunea 
europeană și să ofere siguranță într-un sector al flancului sud-
estic al Uniunii. după câștigarea mandatului de președinte, Maia 
Sandu a declarat că susține retragerea forțelor ruse de menținere 
a păcii în Transnistria și reunificarea Moldovei cu această regiune, 
pe cale pașnică. în același timp se opune federalizării țării, un 
scenariu agreat de federația rusă. declarația sa a produs iritare 
la Moscova.

Studierea istoriei zbuciumate a Moldovei ne arată că teritoriul 
dintre Prut, nistru și Marea neagră era locuit încă din antichitate 
de triburi geto-dace, basarabia fiind pământ românesc. deși, în 
prezent, suntem două popoare care trăiesc în două state avem 
o singură inimă, mare, de români. în context menționăm cu 
satisfacție că în râmnicu vâlcea și în județul nostru sunt mulți 
oameni de cultură și artă, istorici, care promovează cu consecvență 
legăturile cu frații noștri de peste Prut, între care îi amintim pe 
Petre cichirdan, eugen Petrescu, Gheorghe cărbunescu, cătălin 
Sâiulescu ș.a.

cu toate nedreptățile care s-au comis în trecut, reunificarea 
basarabiei cu țara mamă - românia - încă rămâne un deziderat. 
așteptăm inițiativele alianței Pentru Unirea românilor, un partid 
nou, care la alegerile din 6 decembrie 2020 a intrat cu un rezultat 
bun în Parlamentul româniei.

exercitarea mandatului de președinte al Maiei Sandu nu va fi 
un lucru ușor, în condițiile actuale, când pandemia de covid-19 
a generat o criză fără precedent, contextul internațional este 
tensionat iar nivelul de așteptare al cetățenilor moldoveni 
este foarte mare. Suntem, în continuare, alături de frații noștri 
moldoveni, care au suferit mult de-a lungul istoriei și le dorim 
un viitor prosper, într-o lume mai bună. Suntem încrezători că 
schimbarea în bine va începe din mandatul noului președinte, 
Maia Sandu.

(Urmare din pag. 1)

noi înțelegem foarte bine că țara, adică acel pământ la nord de dunăre, a existat cu mii și mii de ani 
înainte de a fi noi și va exista și după noi. Țara a fost și va fi acolo mereu. dar ceea ce face această țară 
vie este populația care o umple și o folosește. or, știm prea bine că, la ora actuală, această populație 
trece prin clipe grele. Să ne înțelegem bine. nu e vorba atât de bunăstarea materială, chiar dacă sunt 
mulți săraci, ci de sufletul nației. Și „observatorul“ are datoria, cu slabele sale puteri, cu cumsecădenia 
sa, să nu ocolească adevărul, și cu ajutorul lui dumnezeu să încerce să reclădească sufletul românesc. 
nu este o chestiune de eficiență; nu e vorba de a ne pune întrebarea dacă are vreun rost, dacă va avea 
un efect. nu e pentru noi să judecăm aceste lucruri. noi avem datoria să ne concentrăm cumsecădenia 
în a denunța minciuna și răutatea, ticăloșia și corupția, și a pune în loc ceea ce a menținut sufletul 
românesc peste veacuri.

Știm că marele caragiale, după multiple încercări, a renunțat dezamăgit să mai reformeze 
mentalitatea contemporanilor săi, dar aceasta nu schimbă cu nimic datoria noastră. ni se pare însă 
foarte important ca să nu ne limităm la critică. a critica e ușor. de aceea, „observatorul“ e convins că 

nu demolarea ci construcția este ceea ce contează. în fine, e bine să apreciem țara de adopțiune, 
deși unii, prea obișnuiți numai cu critica, preferă să se creadă importanți și să-și imagineze că, fără 
ei, canada nu ar putea exista. aceștia ar fi bine să-și imagineze o situație similară în românia și să se 
gândească cât de mânioși ar fi românii să vadă străinii venind la ei acasă, vorbind pocit românește 
și luându-le locurile de muncă etc.

Poate că programul prezentat pare pretențios. nu este. el exprimă ceea ce orice om obișnuit ar 
trebui să urmeze în viața de zi cu zi. Sunt unii care cred că a fi creștin înseamnă a merge duminica 
la biserică, după care putem păcătui după plac. Sunt unii care cred că din când în când pot să ia 
o vacanță de la datoria de a fi oameni. Sunt atâția care își bat joc de ființa lor, care este o minune 
de realizare. Pe vremuri am studiat zile în șir, din „curiozitate științifică” modul cum funcționează 
mișcarea brațului omenesc. e o minune, la fel ca darul vorbirii sau al vederii. Și totuși câți nu își 
bat joc de ele, folosind brațul pentru a produce răul, vorbirea pentru a răspândi minciuna și ochii 
pentru a vedea numai banul. Suntem în secolul XXi, plin de calamități și viruși. „observatorul“ și 
grupul său împlinesc în 2021 o altă vârstă importantă. Și nu ne-a fost ușor. dar pentru noi este un 
mod de a lupta împotriva acestor rele și să sperăm că binele va ieși învingător.   

N.N. Mircea Tămaș, profesor la centemial college din Toronto, autor a 27 de cărți este prieten 
și colaborator al grupului de la „observatorul“de 25 de ani.

LA	ÎNCEPUT	DE	AN:	OAMENII	CUMSECADE	DE	LA	„OBSERVATORUL“



Mihai	SPORIȘ

Uimit de propria creație Pygmalion gândește asupra căii 
de însuflețire a Galatheei. Petru Pistol își cuprinde (între 

copertele care atrag, semnificant, atenția!) tâlcurile deslușite 
în  cartea trudită („fidelitatea clasicismului”, editura Școala 
ardeleană, cluj-napoca, 2020), cu mărturia –tot exterioară! –,  
de pe coperta iv, cu deplină onestitate: „ ... poate fi vorba de 
o fidelitate asumată de un împătimit al clasicismului, dar și de 
clasicism ca agent unei perpetue, nedezmințite fidelități”. biografia 
autorului este relevantă privind apartenența sa la un domeniu al 
definirii (daimon?) de sine ( pe care... precizia matematicii îl cere: 
condiție probantă a atestării, fără dubiu, a fidelității.), întru cele 
clasice. o carte care are în sine și atributul didactic, al cărții de 
învățătură, cu adresabilitate mediului academic, trebuie să aibe 
- și constatăm că posedă inclusiunea mecanismelor priceperii!- 
instrumentele unei pedagogii subtile. aici vedem altă latură a 
fidelității autorului, precum cea a  unui maestru pentru discipolii 
săi. (călăuză a afirmării viitorilor umaniori, dascăli, ba chiar 
doctori fideli - să ducă mai departe clasicul, fără smintirile cauzate 
de absența lecturii temeinice a celor esențiale!)

în spiritul reginei științelor, matematica/geometria (măsurând 
terenul antichității!), Petru Pistol își anunță concluzia, înainte 
de-a se  atinge, înnoitor, prin lecturarea critică, adică înaintea  
demonstrației inspiratoare de noi și fecunde conotări (vezi 
„interferențele mitice”- partea   i-a/ a ii-a, fiind  „Miscelaneu”). 
ceea ce anunță prin motoul inspirat: „orice formă de înnoire este 
o formă de fidelitate./friederich nietzsche”, adică perseverența 
stimulată de o dragoste, neapărat iubirea care declanșează 
întregul proces ; după cum întregește, deasemenea concluziv, 
prin albert camus: „se evoluează pornind de la ceva, de la un 
adevăr întrevăzut sau de la o certitudine ca și organică uneori. 
Se evoluează în fapt pornind de la o fidelitate”. Precizată fiind 
„logica” lucrării, ca un gând ce urmează să devină operabil, 
demonstrația este chiar recitirea/răscitirea, într-o altă așezare, 
urmând recurența cu atâtea trepte anterioare.

iată-mă în fața unei cărți-„labirint”, care îmi sugerează, exterior, 
că monstrul-necunoscutul, poate enigma – sfinx,  pătrunsă de 
înțeles, ademenindu-mă să urmez firul tors de autor, mă va incita 
să îi spun numele încifrat, poate pe cel mic al intimității, ca dovadă 
că preumblarea a avut sens și împlinire. cercetând cuprinsul, cu 
nodurile firului călăuzitor, voi fi găsit cuvintele cheie, ca borne 
pentru periplul odiseei propuse, uneori repetabila povară, 
să încerc înaltul care nu se dă ușor aripilor materiale. (ce zbor 
tăinuit au ochii mari ai bufniței, și câtă risipă de aripe/pleoape, 
cei ai lui...argus!). Provocarea să intru în labirintul propus de 
Petre Pistol, am acceptat-o imediat. Pentru onestitate - spun aici 
că și din orgoliu!-, amintesc aici că prin 1997, lansam cărțile cu 

FIDELITATEA	CLASICULUI...	PETRU	PISTOL

titlurile (sugerate de ion Soare, sfătuitorul  meu!) : „amprente în 
marmura istoriei”, „Miracole” și... imediat, în 1998, „Provocarea 
tâlcului”. apoi răsfoirea la prima vedere a cărții, cu adulmecarea 
printre rânduri, mi-a adus în față pe octavian Paler, pe care mi-l 
apropiasem demult, de când cu iubirea-mi 
pentru Țara făgărașului/a oltului. Membru 
de onoare al fundației „negru vodă” din 
făgăraș, m-am văzut obligat să cunosc 
spiritul locului, prin marile lui personalități. 
ion codru drăgușanu, Traian Herseni, valeriu 
Literat și cel care îmi va fi devenit prieten 
și imbold în ale scrisului, ioan funariu. Pe 
toți îi adusesem în vecinătate, mult după 
1993, când îndeletnicirile profesionale îmi 
înmulțiseră drumurile prin „țara” cu izvorul 
descălecătorului. Pe octavian Paler îl voi fi 
descoperit, înainte de 1989, prin „Polemici 
cordiale” apoi, chiar prin provocarea să 
compar propria-mi descifrare a mitologiei, 
cu „Mitologiile subiective”, ale omului cu 
semnul romanității în nume, octavian (în 
buna tradiție a locului cu... Traian, Literat/să 
nu fie ...deac! etc.) .

am intrat în labirintul cărții cu o provocare 
specială. cum vede, nu doar  un erudit, ba 
chiar un specialist intr-ale clasicismului: Mitologia? aminteam, 
în trecere, despre o recurență, ca un fenomen al istoriei cu 
reîntoarceri, în urcușurile noastre cu trepte, care adaugă 
permanent, uneori uzurpă/ruinează... ce îmi aduce mie temerarul, 
în plus, intrat fiind în labirintul noului dedal/ Petru Pistol,  față 
de octavian Paler?, ori față de alți absolvenți ai examenului în  
fața Sfinxului? Pentru mine acestă întrebare s-a constituit imboldul 
principal, pentru că despre autor și preocupările lui curente, 
eveni-mentele din spațiul public mă edificaseră mai demult. omul 
de știință, autentic, nu căzuse în plasa emoției dacopate și nu gira, 
doar din prietenie „adevărurile”, abjurând pe Platon, Socrate...; 
nu căzuse în bigotismul extrem, al credinței fără cercetare, pentru 
că înțelesul „proceselor” celebre ale umanității : Socrate, iov, 
iisus... îl descifrase, dincolo de sentințele care sunt supuse mereu 
recursurilor! 

Pentru „labirintul” propus, așezat piatră pe piatră de pietrarul 
hărăzit Petru, trebuie să ai chemare și să cunoști apriori parola: 
cuvântul cheie al intrării; cum și pentru treapta superioară a... 
demersului academic trebuie să probezi urcușul, pe propriile-
ți picioare, până la noul prag. cum să participi la banchetul 
propus?, poate la vreun dialog?, fără a cunoaște menu-ul, temele  
în dezbatere, adică acel ceva în comun, ca un punct al inter-
secției, adică al întâlnirii față către față (ce mare potrivnic este 

necunoscutul!), cu Monstrul, pe care îl cauți, îl provoci și te 
confrunți? apoi, când ști că fără însoțire drumul de împlinit (ce 
metafizică a romei: drumul, constata și poetul-filozof  Lucian 
blaga!) poate fi doar o irosire nedemnă, cum să-ți refuzi călăuza? 

(cu dumnezeu înainte!, ar spune temerarul.../
pe Ulise, nu zeii buni îl călăuziseră spre 
ithaca?). călăuzit prin cuvinte, profanul din 
mine, urmând meșterul pietrar din sintaxa 
cuvintelor zidite, mă înnoiesc, uneori doar 
îmi amintesc sentințele mai vechi, declarate 
definitive în recursul, căzut de acord cu prima 
înfățișare. ce pietre frumoase cuvintele! ce 
pietruire, fir călăuzitor, șirul de mărgărite! 
neapărat pietre alese și șlefuite etimologic, 
până la prospețimea strălucitoare a nașterii,  
urmând porunca începătoare a ființării..., 
fiecare cuvânt! 

La început a fost cuvântul...! din cuvinte 
zidite, anume așezate, să semnifice, para-
doxal, doar prin construcție, adică prin ar-
hitectonică, omul cu numele lui. cu dreptul 
și responsabilitatea asupra tâlcuirilor, care 
ascund  numele materialului de construcție 
– că fiecare piatră are numele ei! în stilul 
său inconfundabil: cu înflorituri, sentințe, 

analogii, mirări, interogații, ironie, auto-ironie, definiri, redefiniri, 
personificare etc., dar și prin sublimarea metaforei, respectul 
legilor fizice și al doxologiei creștine, însușită cu măsura 
filtrului filosofic, dascălul Petru Pistol (să subliniem mereu 
utilitatea cărții, ca material didactic!) este modelul me-șerului 
(demiurgul... care face!) care pentru a fi ascultat și urmat, 
demonstrează ucenicilor cu lucrul mâinilor sale. cartea, dincolo 
de o cuprinzătoare re/citire critică , a atâtor înaintemergători, cu 
coborâre în vechimea - unde chiar se împrietenise mai demult 
cu Lucius Lactantius (v. Teza de doctorat și lucrările dedicate!) -,  
este un elogiu adus cuvântului. Lucrul asupra cuvântului și 
punerea lui în operă, înainte de tâlcuirea scripturilor, îi im- 
pune pedagogului definirile și clarificările metodice. cum să  
vorbești despre funcționarea unui organism, înainte de-a 
explica părțile componente ale organului ce se va însufleți să  
aibă viață în sine? Limbajul este respirația limbii și aceas- 
ta operează  folosind cuvintele. Trebuie să aflăm procedu- 
rile de operare a cuvintelor, baza lor de date, operațiile asupra 
cuvântului, operațiile privind legarea lor, ba chiar și modalității 
expunerii lor în rostire, ori în scriere. despre toate acestea, la 
locul potrivit, profesorul filolog, lămurește pedagogic, necesar. 

(continuare în pag. 16)

Ion	Micuț

În toamna anului 2020 urma să 
se des-fășoare la rm. vâlcea, 

ediția a Xv-a a festivalului național 
„Povestea vorbii” – concurs de satiră 
și umor, în perioada 30 octombrie 
– 1 noiembrie, având următoarele 
secțiuni: epigramă, cu două teme „cu  
mască..., fără mască”, „cu lăutari și  
cu masă, aduci pe dracu-n casă”;  
Parodie la poezia „Lăsați copiii!” de  
nichi Ursei; Madrigal dedicat orașu- 
lui călimănești. acest eveniment 
cultural artistic, planificat încă din 
primăvară, a fost organizat de centrul 
Județean pentru conservarea și Pro- 
movarea culturii Tradiționale vâlcea,  
în parteneriat cu Primăria Munici-
piului rm. vâlcea, Primăria orașului 
călimănești și biblioteca Județea-nă 
antim ivireanul, instituții care asi- 
gurau elementele de logistică, cadrul  
de desfășurare, premierea și cazarea 
participanților. anul acesta, din nefe- 
ricire, nu s-a mai putut asigura par- 
ticiparea, prezența activă a concu-

SUCCESUL	FESTIVALULUI	VÂLCEAN	DE	EPIGRAMĂ	ÎMPOTRIVA	PANDEMIEI
renților și spectacolele publice, dato- 
rită condițiilor excesive de forță majoră 
determinate de pandemia națională și 
mondială, care au determinat măsuri 
restrictive de deplasare a populației, 
întrunirile publice de orice fel.

Totuși, evenimentele culturale pla-
nificate, s-au desfășurat în toată țara,  

respectiv în cele 27 de localități, unde 
aveau loc anual festivaluri, concursuri 
și întruniri epigramatice. autorii de 
opere umoristice versificate și-au tri-
mis creațiile la adresele instituțiilor 
organizatoare, iar colectivele de 
jurizare au analizat, examinat și notat 
toate aceste producții literare, fiind  
acordate premii celor merituoși.

La rm. vâlcea, în ședința organizată 
la sediul centrul Județean pentru con- 
servarea și Promovarea culturii Tradi- 
ționale vâlcea, la care au participat 
alin Pavelescu, managerul instituției, 
bogdan Popian, referent teatral și nichi 
Ursei, președintele clubului Umo- 
riștilor vâlceni, au fost anunțați pre-
mianții acestei ediții, activitate filmată 
integral și difuzată prin rețelele infor-
matice din țară. La festivalul vâlcean 
s-au înscris 89 de concurenți, din care 
12 femei, fiind trimise lucrări și din 
basarabia precum și din canada.

Juriul din acest an a fost alcătuit 
din: nichi Ursei, președinte al cU vâl- 
ceni, prof. nelu barbu, bogdan Popian, 
referent teatral la cJcPcT vâlcea.  

valoroasele lucrări, numărul mare  
de participanți, premiile acordate, de- 
monstrează că vitregiile, obstacolele 
naturale și chiar cele socio-umane,  
nu înfrânează spiritele înflăcărate ale 
creatorilor de artă de toate categoriile 
și sunt elaborate diverse căi, metode 
și forme de afirmare. Umorul devine 
mai suculent, mai penetrant, mai bine  
asimilat atunci când uneori este în-
carcerat, infuzând cu o sevă optimistă 
mintea omenească, acum dovedindu-
se mult mai veridică sintagma popu-
lară, că legăturile încorsetării fizice și 
morale pot fi depășite prin atitudine 
optimistă și umoristică, de a face 
„haz de necaz”. redăm în continuare 
numele premianților, de unde sunt, 
cu exemplificarea celor mai reușite 
momente epigramatice:
Premianții la secțiunea „epigramă”:
MareLe PreMiU: florin rotaru - buzău
Beneficiile	purtării	măștii
Soața mea se adaptează
Și salut și eu măsura,
nu știu cât o protejează,
dar îi mai închide gura.

Adaptabilitate
vecina mea e tânără, frumoasă
Și, cum de-o săptămână m-am mutat,
aș fi dorit să o invit la masă,
dar masă n-am...ne-am descurcat în 
pat

PreMiUL i: Grigore cotul - Șanț, 
bistrița-năsăud
Achiziție	în	pandemie
azi mi-am cumpărat o mască
Mult mai scumpă, dar cochetă...
Sper să mi se potrivească
...la chiuvetă

Indignare
auzi șușotind toată masa,
nuntașii cu mințile treze:
de ce se mai fură mireasa,
când nimeni nu vrea s-o păstreze?

PreMiUL ii: florina dinescu - Ploiești
Moda	cu	mască
Se duse vestea rea din gură-n gură
de doamna ce o divă se pretinde,
că bine-o prinde masca pe figură,
dar soțul ei e clar că nu o prinde!

(continuare în pag. 15)
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Petre	CICkIRDAN

...Și astăzi am rămas duși pe gânduri, așa cum am pățit și la 
sfârșitul lecturării romanului „Sinestezii ” scris de Gabriela banu 
- iată, aceeași editură! după parcurgerea câtorva pagini, numai, 
din această carte de poezii a lui Marian ilie, „descântece de 
mellactonie” (editura betta, 2019) am constatat că suntem în fața 
unor stări poetice transpuse, realități tranfigurate artistic, cum 
nu prea întâlnim des; nu sunt versuri albe, din contră, versuri 
foarte bine legate, închegate și fără rime forțate, cu ritm interior 
savant; poetică pe care autorul refuză să o facă cunoscută altfel, 
decât în formulă clasică, demonstrându-ne că, nu oricine poate 
să-și adjudece măestria artei lirice; că poezia, formula ei, deține 
o anumită știință a creației, contrazicând 
dictonul demult încetățenit, că „oricine 
poate fi poet”, altfel zis, că „tot românul este 
poet”...Se vede de la distanță, doar numai 
după câteva pagini, că poetica lui Marian ilie 
există încă din tinerețea sa, că scrie poezie 
nu oricum, ci trudind să fie cât mai aproape 
de forma ideală, concomitent cu expresia 
artistică. Marian ilie este  un meseriaș, un 
maestru, un adevărat artist.  am citit primul 
poem desfășurat magistral pe verticală și 
orizontală, apoi următoarele, devenind stilul  
extrem de suplu, și, nemaiavând răbdare 
să-l aprofundez, am sărit la ultimul; și, așa 
cum mă așteptam, simțindu-l cerebral, poet 
deștept, sfârșește în aceeași formulă, ultima 
poezie fiind la fel, structurată ca prima, 
magistral...pe verticală și orizontală! Mai 
aveam o mică dilemă...titlul cărții! ce vrea 
să însemne „mellactonia”? acesta, nefiind 
un cuvânt de dicționar. ne-am gândit la 
melatonină, chiar ne-a preocupat. ce să 
vezi, o particulă produsă de întuneric, care 
dă somnul, și este  ucisă de lumină (mamă, 
ce o să ne preocupe malatonina!)...Și, iată, 
că, citind utima compoziție a volumului, am 
descoperit capitolul „extrase critice” în care 
nicolae Georgescu, marele eminescolog, 
ne descifrează acest « titlu studiat... autorul 
alătură două cuvinte latinești, mel și lac, 
și construiește o utopie, un fel de tărâm 
al fericirii, locul unde curge lapte și miere, 
cum se zice, unde dragostea este naturală, 
nonconflictuală, aparent blândă, un fel de 
petrecere în doi fără timp, unde vremea 
vremuiește noician, sau mai degrabă își 
petrece sieși, adică consumă fără a simți, fără 
a fi văzut din afară, iar perechea umană e vis 
și armonie....iubirea cea dreaptă imaginează 
situația imposibilă a izgonirii din rai cu rai cu 
tot...» - extraordinar! nu degeaba i se mai 
spune, celebrului istoric și critic, nae Georgescu (știm noi ce știm)!

astăzi, când cădelnița este folosită să tămâieze aerul străzii pe 
care trec tancurile, și aerul sub cerul pe care defilează avioanele 
de luptă, nu mai poți să fii bigot, ci cel mult ponderat religios; 
poetul, începându-și volumul reducînd religia la dragostea față de 
oameni, la iubire, așa cum a propovăduit iubirea, Maica Tereza:  
„în momentul morții...vom fi judecați numai după iubirea pe 
care am pus-o în acțiunile noastre”  (Motto, Maica Tereza). cu 
alte cuvinte nu numai față de oameni, ci și față de lucrul pe care-l 
tocmim, pe care îl facem (tare de tot)! 

cum și trebuie, și este etic, și estetic, autorul își scrie 
„cuvântul înainte” în care se prezintă,  și în care nu ne spune 
decât că « citesc încă de la vârsta de 5 ani. născut fiind în zodia 
eminescului (la exact un secol după „bădia Sa, eminul românilor 
de Pretutindeni”) » Mai adaugă și spiritul filosofic în care s-a 
format și trăit, mentor fiindu-i Terențiu care s-a definit în limba 
latină: - „Sunt om: nimic din ce este omenesc nu mi-e străin” 
(Homo sum: humani nihil a me alienum puto). Suntem fascinați 
de crezul autorului, în sensul celor scrise mai sus, acela de a fi 
om, „o simplă formă de manifestare a energiei ce cutreieră și 
constituie, de fapt, Universul, în nesfârșită căutare a acelei stări 
în care să ne simțim cât mai bine...și că iubirea este principala 
sursă de combustie...a existenței umane pe cele trei dimensiuni 
ale sale: trup, minte și suflet.” Mai mult, în cuvântul său, autorul 
dorește să ofere cititorului o „grilă după care să lectureze 

MARIAN	ILIE:	„DESCÂNTECE	DE	MELLACTONIE-ANTOLOGIE	DE	POEZIE”

poemele din volum.”  în fapt, grila, este o sinteză a nicoletei ionac, 
titular la cursul  de biometeorologie al facultății de Geografie a 
Universității bucurești, apărută în „Qmagazin” sub titlul „omul 
își va crea nemurirea” și în care vorbește despre „o abordare 
holistă, integratoare și sincronizată a tuturor celor trei dimensiuni 
esențiale ale corpului, minții și spiritului”. Mai spune doamna 
nicoleta ionac, despre om, că „corpul este cutia de rezonanță”,  
„mintea sa reprezintă motorul sau generatorul acesteia” și  spiritul  
„e energia” care pune în mișcare corpul. încheie autorul, cuvântul 
său, cu două saga de mare profunzime: „iubirea este calea și 
combustia” și, ultima frază: „Pe crugul iubirii marcat de cele trei 
inele concentrice (trepte) prin care ea își manifestă potențialul - 
eros, filos, și agapia - până și orice disconfort se poate disipa în 

varii forme liniștitoare.” am spus mai înainte: 
scrisul lui Marian ilie este etic și estetic!

*

Marian ilie, un narator de stări lirice, 
născut să fie poet, comunicând interior și 
exterior în stil păunescian, ni se definește 
ca fiind un demn și pe deplin urmaș al celor 
doi barzi ai secolului XX, românii adrian 
Păunescu și corneliu vadim Tudor, dacă nu și 
în formă, mai ales în credințe și idei.  avem 
impresia, că, uneori, sensibil și filosof, lingvist 
desăvârșit, sigur, la fel, chiar mai mult decât 
cei doi-în aparență, chiar și pe fond, fiind mai 
iubitor de carmina burana, fiind mai ingenuu. 
rog să rețineți, în prezentarea propriului 
volum,  Marian ilie face apel la filosofie, 
spuneți-i cum vreți,  fiindcă indiferent cum 
și ce scrie dorește să rămână ...cerebral , 
dar și un împătimit în iubire, mai ales iubirea 
de neam. cum spuneam, ades, poezia sa 
este filosofică, extrem de etică, și estetică; 
și vibrează precum poezia de dragoste 
a  lui Ștefan dumitrescu, mai ales cel din 
începuturi, când scrie în 1972 acel catren 
premonitoriu destinat poporului român...
un alt poet, M. ilie, care nu a mai avut voie 
să scrie. ...Privim poetul, vedem și citim 
lirica sa, și nu ne putem ascunde surpriza 
subconștientului, aceea  în a-l asemăna fizic 
și ca energie, titanului sculpturii secolului 
XX, românești  (desigur numai noi putem 
face asemănarea, cunoscându-l pe Lucaci), 
constantin Lucaci.  afirmăm acest lucru, 
gândindu-ne la fiorul de „cremene” pe care-l 
regăsim în lirica lui Marian ilie în comparație 
cu  forța dălții marelui sculptor, care timp de 
70 de ani nu a sculptat decât în granit și oțel 
inoxidabil!!

*

citim poeziile și constatăm, la „dor 
de câmpie” - un adevărat poem, atât 

de consistent, despre crezul său poetic și poziționarea sa 
psihofilosofică care nu putea fi alta decât atașarea trup și suflet  
de câmpia infinită pe care și noi am văzut-o de atâtea ori ca pe 
o tipsie zburătoare, navă extraterestră, cu care poetul,  ducând 
„plinul Pământului în cârcă” se avântă, când stă lipit de gallbenul 
ei, cu ochii ațintiți în azur...Un poem, precum Manole și-a 
construit zidul bisericii sale, bine zidit, care arată un potențial 
energetic  titanic, cum este și Terra care ține câmpia-n spinare! 
Pământ voluminos și rotund numai bun de plimbat oamenii în 
univers, oamenii mândri! ...Pământ voluminos și rotund stăpânit 
de un Prometeu sfânt. ce frumos, cât de important este să scrii 
poeme în întreg cuprinsul paginii cu...rimă și ritm, în toate rigorile 
magnificii arte lirice în vers...

de la câmpie, poezia trece la pădure, care este inestimabilă 
bogăție, lemn și frunză, veșnicie și trecere, scurgere de timp...
frunza care suge seva din pământ și cu ajutorul luminii, soarelui, 
dă omului aerul necesar  inimii și minții, liniștește sufletul. o 
trecere prin viață care, pentru poetul bărbat, nu ar fi valabilă 
fără femeia întinsă pe frunze mai aproape de  pământul negru - 
sursă de rară și adevărată sevă („frunza care-mi ține umbră”)... 
„Mă-ndestulam cu seva din pământ/ Prefigurând păduri din seva-
aceea/ ce hărăzea bărbatului femeia/ Și preschimba foșnirea în 
cuvânt”; și domnului mulțumiri pentru această ordine instaurată 
pe pământ, alternanță de adam și evă: „iată primăvara se arată/ 
iarba-și reîncepe epopeea/ Mulțumescu-Ți doamne, înc-odată/ 

că ai dat Pământului femeia!” („Mărțișor”).
o ho ho, ce ordine real cosmică și poetică, transfigurare după 

transfigurare, cuvinte grele și ușoare, atârnând greu pe platanul 
cu duh: câmpia - imensitate amețitoare, trecut și viitor - locul 
nașterii, pădurea dătătoare de viață, de foc și aer, natura din plin 
și preaplin; și mama, ființa noastră dragă spre care mereu ne 
întoarcem și plângem, regretăm,  că nu am fost  destul și mai mult 
iubitori - regretul pe lume veghează; și cine mai este în această 
înșiruire absolut pământeană și cerească, în aceșași timp? oare, 
nu, chiar, propriul neam? desigur, neamul este! care dacă nu ar fi 
preasfânt pentru fiecare, devenim pământ nearat, devenim înaltă 
trădare, trădători de neam. el, neamul, este ca mama pe care, 
după ce s-a ridicat la ceruri, regretăm că nu am iubit-o destul...
neamul, care este harul și care crează cremenea din omul care 
face parte din căruța de stele purtătoare de o aceeași stemă. rar 
am întâlnit o poezie ca aceasta a lui Marian ilie în care să existe 
atâta libertate de expresie, în formă atât de severă,  atât de 
concisă și în formulă lirică fixă. Tocmai de aceea,  în interiorul ei, 
poezia întratâta strictețe de formă - știință poetică - fără frunze și 
iarbă ca veșmânt sacru, ne reliefează omul adam, care a încercat 
și a reușit! cu femeia după el, ieșirea din rai cu fructul adevărului 
la sân, și omul Prometeu care a încercat și a reușit să atingă 
soarele, dar care din păcate, s-a sfârșit...ne reliefează, poezia lui 
M. ilie, omul dumnezeu, omul lipit de pământ și venit din lut; lipit 
de femeie, de cer, omul ca „un nor galactic de scântei” („Setea 
cremenii din trup”).  nor care aduce lumină creatoare... Sculptând 
Lumina spune Monseniorul Pietro amato, de la vatican, despre 
constantin Lucaci!...iată, comparația făcută mai sus cu autorul  
volumului devine adevărată.  chiar stilul, crezul și tenacitatea, 
fizicul, sunt aidoma la cei doi artiști, unul târgoviștean și celălat 
bănățean...  „Mă doare maică doru-n gând/ Mă dor durerile de 
neam/ Și limba-n care gânguream/ când eram prunc mă doare 
când/ /cuvintele nu-mi mai ajung/ singurătatea să-mi declin/ 
când cad cosiți la rădăcini/ copacii neamului în crâng/.../ Mi-e 
dor cum înfloresc salcâmi/ Să mă cocoț pe curcubeu/ Să-i țin ison 
Lui dumnezeu/ La noua-i facere de lumi”.

dacă tonalitatea poetică a celor doi barzi a. Păunescu și c.v. 
Tudor este mereu prezentă  trebuie să remarcăm în poezia sa de 
dragoste, blândețea și candoarea, elaborarea și știința specifică 
lui Ștefan dumitrescu, care, cum spuneam nu demult, în proza 
și poezia sa iubește personificat ca un fenomen nemaiântâlnit 
pe pământ, chiar în univers...așa și Marian ilie este în poezia 
„depănare de poveste”: „Te mai colind iubito mai agale/ decât 
atunci când mă credeam matur/ Și poposeam la umbra cărnii 
tale/ Precum un cal din trap fără zăbale/ Și fără simțul spaimelor 
din jur”.

nu putem să tăcem, când citim „cale ferată cu maci” și să 
nu murmurăm  - să exclamăm, în ton, versurile pe care le scriam 
acum cincizeci de ani și mai mult,  leat fiind cu poetul... cântă 
cântecul albastrului,/ gălbejit marfar/ asasin/ în câmpia/ muntelui 
și-a mării...chiar așa, l-am simțit pe acest poet, ca un marfar de 
lux cu cincizeci de vagoane traversând câmpul cu macii din lanul 
galben, câmp și galben de arles, în strigătele de sălbăticie pornite 
din inimile femeilor și bărbaților treziți din cuiburile lor de lucie și 
aurie iubire...Și, mai târziu, despre noapte și iubire scrie:  „ce nopți 
mai petrecurăm amândoi/ încununați cu aure celeste/ Trăgeam 
perdeaua nopții peste noi/ ne liberam de starea de război/ Și 
depănam din iarbă o poveste” („depănare de poveste”), desigur, 
tot pe o pajiște sub cerul liber într-o noapte de poveste. 

*

cine este Marian ilie?...volumul ne răspunde, un singur 
răspuns etalat în poezia de început „dor de câmpie” și în poezia  
cu care se încheie volumul, „descâtec de singurătate” , dar am 
vorbit despre el  și ar mai fi atâtea de povestit despre stilul, genul, 
și poezia sa extrem de năbădăioasă, așa cum pare uneori... Să 
fie foarte clar, Marian ilie face parte din generația noastră, a 
celor care am pornit în șaptezecimea secolului XX, am crescut și 
trăit așa cum am putut și ne-am reafirmat cu putere la începutul 
acestui nou mileniu și nou secol XXi, nefiindu-ne indiferent la 
plecarea din această lume la ce se scrie, se trăiește, la ce se spune 
despre secolul XX, despre lumea noastră străbună întinsă de-
alungul celor două mii de ani...Poeți născuți  în și după anul 1950, 
care nu s-au complăcut în căruța vremii nici atunci și nici acum...
căruță plină cu paiațe precum căruța din fața Teatrului național 
din bucurești, lucrare din bronz semnată de ioan bolborea.  Poeți 
și artiști, cetățeni, care și-au iubit țara, dar au fost refuzați de 
aceleași vremi (necaz, atunci și acum, al artiștilor independenți)... 
știind, că vremea de acum are același atelaj cu alt coviltir! mult 
mai impur...



Gheorghe	DUMITRAȘCU

Legitimitatea	științifică	pe	plan	internațional

Mihail Manoilescu, de profesie inginer și economist, a făcut 
parte dintr-o generație de mari economiști români din 

perioada dintre cele două războaie mondiale, generație care s-a 
remarcat printr-o emulație științifică, în interesul progresului țării, 
demnă de admirat. intelectual cu o solidă pregătire inginerească 
de tânăr inventator, bun cunoscător al problemelor economice 
din domeniul finanțe-bănci-comerț, Manoilescu dispunea de o 
bogată cultură lingvistică. citea în original, în limbile franceză, 
italiană și germană și redacta direct lucrări în limba franceză. 
acest avantaj substanțial i-a permis să aibă un larg orizont în 
investigarea științifică și în cunoașterea realităților 
economice din străinătate.

cercetarea biografică1 a scrierilor sale impresio-
nează prin magnitudinea performanței și prezenței 
sale în publicistica economică europeană și latino-
americană din anii ’20, ’30 și ’40 ai secolului al XX-lea. 
Lucrarea sa, „forțele naționale productive și comer-
țul exterior. Teoria protecționismului și a schimbului 
internațional”, apărută la Paris în 1929 sub titlul „La  
Théorie du protectionisme et de l’echange interna-
tional”, este considerată și acum printre realizările de 
excepție, fiind principala sa contribuție în domeniul 
economiei politice. noutatea domeniului științific 
din această lucrare constă în faptul că a analizat și demonstrat că 
teoria comerțului exterior, dominat până atunci numai de doctrina 
Smith-ricardo, nu dădea soluție problemelor majore cu care se 
confruntau majoritatea țărilor de pe glob rămase sărace, lipsite 
de industrie și cu putere de cumpărare redusă a importurilor2.

având în vedere originalitatea cărții, în următorii ani începând 
cu 1930, ea a fost tradusă în engleză, portugheză, italiană și 
germană. acest fapt, cu totul special, a permis ca ideile profesorului 
Mihail Manoilescu să fie cunoscute de cei mai mari economiști ai 
timpului în domeniul relațiilor economice internaționale, care au 
făcut ample comentarii cu privire la cartea sa, în studii, articole 
sau lucrări în europa. dar cea mai largă audiență și aprobare a 
teoriei manolesciene a venit din lumea țărilor slab dezvoltate, în 
principal din cea latino-americană. interes maxim i-a fost acordat 
cărții în brazilia, argentina, columbia și chile, inclusiv în țările din 
america centrală și în S.U.a. Mari economiști și sociologi brazilieni 
s-au inspirat din cartea savantului român, iar Mihail Manoilescu 
este socotit și astăzi părintele care a contribuit la industrializarea 
cu succes a braziliei moderne.

academicianul costin Murgescu, în excepționala sa lucrare 
„Mersul ideilor economice la români”, referitor la opera lui Mihail 
Manoilescu sublinia: „Lucrarea lui fundamentală și-a croit drum 
lung în întreaga lume, ea constituie prima străpungere românească 
în gândirea economică universală și a intrat definitiv în istoria 
doctrinelor economice moderne, fiind citată în enciclopedii”3. 
despre aceeași lucrare, distinsul profesor M. Todosie precizează 
că savantul român a elaborat „o teorie coerentă, sistematică, 
de largă erudiție, cu privire la comerțul internațional, degajând 
concluzii și definind noi instrumente de analiză ce sintetizează 
rezultatele întregii sale activități de cercetare. de fapt, lucrarea 
sa „ocupă un loc special în istoria culturii economice românești, 
reprezintă o sinteză și în același timp o depășire a tot ceea ce 
s-a realizat până la el, cartea nefiind egalată de nicio lucrare a 
contemporanilor săi”4.

așadar, principala sa contribuție în domeniul economiei politice 
este teoria protecționismului și schimburilor internaționale, 
lucrare care intră în istoria doctrinelor economice și îi aduce 
autorului consacrarea științifică internațională.

chiar dacă, ulterior, au existat și critici, uneori violente, teoria 
lui Manoilescu s-a bucurat de largă audiență pe plan internațional 
iar publicarea sa în multe limbi de circulație internațională, 
recenziile și ecourile în țări din america Latina și chiar în 
dezbaterile din comisia economică a onU pentru america Latină 
și în conferința națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, sunt 
dovada elocventă a unei mari audiențe în lumea științifică.

Drumul	vieții5

Mihail Manoilescu s-a născut la Tecuci, la 9/12 decembrie 
1891, într-o familie de institutori. de mic copil cunoaște durerea 
pierderii tatălui – dispărut în apele tulburi ale Prutului. își continuă 
copilăria  alături de frații săi mai mari, întâmpinând multe 

UN	ECONOMIST	ROMÂN	DE	FAIMĂ	MONDIALĂ:	
MIHAIL	MANOILESCU

(1891-1950)
greutăți. a fost elev și absolvent strălucit al Liceului național din 
iași. a urmat ca student Școala de Poduri din bucurești pe care 
a absolvit-o în 1915 ca șef de promoție. Tânăr absolvent este 
numit inginer la Ministerul Lucrărilor Publice, de unde, în vara 
anului 1915 va fi concentrat, iar un an mai târziu, în iunie 1916, 
este detașat la direcția Munițiilor unde a proiectat și construit 
un model original de obuzier.  acesta a fost „obuzierul  de 210 
mm model iași” care, după încheierea păcii și până în jurul anului 
1960, a străjuit mormântul soldatului necunoscut din Parcul carol.

ascensiunea sa profesională începe cu anul 1919 când va fi 
numit ca subdirector al refacerii industriale în cadrul Ministerului 
industriei și comerțului, iar în anul următor i se va încredința 
conducerea direcției, apoi va avansa ca director general al 
industriei, în timpul scurtei guvernări a generalului averescu. 

în cei trei ani (1919-1921), ca director în minister, 
desfășoară o intensă activitate constând în acumulări 
de informații și experiență pentru istoricul gândirii 
economice românești. din inițiativa și prin concepția 
sa se organizează expoziția industrială, deschisă la 
21 septembrie 1921 în Parcul carol din bucurești, 
expoziție care i-a adus o mare satisfacție. înființează 
primul oficiu de studiu a primei statistici moderne, 
crează buletinul industriei, proiecte de unificare a 
legilor industriale etc.  Toate acestea se constituie 
într-o adevărată avalanșă de realizări, inițiative și 
studii care explică, deja, notoriertatea câștigată, 
numai în trei ani, de către tânărul inginer.

La sfârșitul anului 1921, Mihail Manoilescu demisionează din 
minister, renunțând la o situație cu totul excepțională pentru un 
om cu vârsta de 30 de ani. 

Activitatea	științifică

dinamica realizărilor obținute i-a sporit și mai mult entuziasmul 
ia în anii următori desfășoară o intensă activitate științifică creând 
o operă impresionantă ce consta, potrivit exegeților săi, în 120 de 
lucrări și zeci de studii și articole, între care volumele: „Țărănism 
și democrație”(1922), „neoliberalismul”(1923), „Politica 
producției naționale”(1924), „cum putem reînvia leul aur”(1923) 
ș.a. continuă să fie prezent cu articole doctrinare sau de acută 
problematică economico-socială în revistele Țara noastră, revista 
vremii ș.a., se ilustrează ca lider al conferințelor institutului Social, 
al cărui animator era celebrul profesor d. Gusti și se impune ca 
orator cu largă audiență în lumea intelectuală.

reușește ca, în intervalul 1930-1937, să publice peste 40 de 
articole și studii economice apărute în publicațiile românești cât și 
în marile reviste străine de circulație internațională, în care pentru 
prima dată răzbate, prin el, gândirea economică românească. 
Spre exemplificare cităm: „revista bancaria”, „revista industria 
Lombardă” – italia; „revue de Sciences Morales et Politiques”, 
„annalis des finances”, „revue d’economie politique” – franța; 
„internationale agrar rundchau” – Germania; „Goemera” – 
belgia, „Paneuropa” – viena etc. în același interval de timp 
publică următoarele volume: „Le siécle du corporatisme”, Paris, 
alcon, 1934;  „Le Parti unique”, Paris, 1937; „încercări în filozofia 
științelor economice”, Monitorul oficial, 1938; „curs de economie 
politică și raționalism”, 1940. în sfârșit adăugăm apariția lucrării 
„Protecționismul” – în limba italiană, engleză și portugheză (1931) 
și germană (1937) precum și „Partidul unic” - în spaniolă (1938), 
română (1940) și germană (1941).

Savantul român a avut un succes deosebit în domeniul oratoriei, 
iar această calitate îl va propulsa pe primul loc între conferențiarii 
români care s-au manifestat atât în țară cât și în străinătate. după 
debutul conferințelor sale în centrele academice ale europei (în 
mai 1929) la Paris, Geneva (noiembrie 1930), budapesta (martie 
1932), innsbruk – austria (1932), ferrara – italia (1932), basel – 
elveția (1932), roma (1932), viena (1933), Sofia (1933), viena 
(1933 și 1934), Kiel – Germania (1938), Paris (1935 și 1936), 
Madrid (1936), Lisabona (1936), frankfurt, Stutgard, berlin 
(1936). de reținut că, toate conferințele la care impresionează 
auditoriul, au fost dezvoltate liber (în franceză, italiană, spaniolă 
sau germană), în stil oratoric academic.

în țară continuă și intensifică într-un ritm de invidiat campania 
conferințelor corporatiste, inițiată în 1938 după întemeierea Ligii 
naționale corporatiste. în anul 1937, o revistă de prestigiu din 
bruxelles – revue economique internationale – inițiază o anchetă 
printr-o scrisoare adresată către 30 de savanți din diferite țări 
cu următoarea temă: „Schimbul produselor agricole contra 
produselor industriale este avantajos – cum susțineau Smith și 

ricardo – atât pentru țările agricole cât și pentru cele industriale, 
sau, cum susține Manoilescu, reprezintă un dezavantaj pentru 
țările agricole?”.6 era o recunoaștere a notorietății sale pe plan 
internațional.

este invitat la Paris (iulie 1937) la congresul internațional al 
Științelor economice, unde prezintă comunicarea „necesitatea 
unei terminologii unificate pentru știința economică”, în care 
propunea elaborarea unui dicționar internațional al noțiunilor 
economice, propunere acceptată. ca o recunoaștere a inițiativei 
sale i se oferă conducerea unui birou permanent, cu sediul la 
Paris, pentru întocmirea vocabularului internațional al Științelor 
economice, calitate pe care a păstrat-o până la sfârșitul vieții. 
este invitat la roma și Paris (1938), apoi la Kiel (1939) unde erau 
invitate personalități de seamă din lumea economiei mondiale și 
unde dezvoltă, într-o cuvântare improvizată, adhoc, spre uimirea 
auditoriului (Kiel), viziunea sa profetică asupra europei economice 
în viitor. cuvântarea a fost reconstituită și publicată în mai multe 
limbi din occident.

Pe plan intern, studiind în profunzime evoluția societății 
românești în perioada interbelică, Mihail Manoilescu ajunge 
la concluzia că românia Mare a fost cu adevărat o țară a 
contrastelor, a lumii boeme din marile orașe, a vieții culturale 
și universitare vibrante, a dezvoltării industriale specifice acelei 
perioade, a multiculturalismului etnic, dar a fost și țara în care 
peste 70% din populație trăia în mediul rural, cei mai mulți dintre 
țărani ducând o viață foarte grea, o țară în care mortalitatea era 
la cote ridicate, unde boli precum tuberculoza și pelagra erau 
frecvente, unde incompetența și corupția reușiseră să pătrundă 
în aproape toate domeniile de activitate. cea mai mare parte a 
responsabilității pentru situația în care se afla Țara, evident, o 
purta elita politică, care și-a promovat interesul personal în dauna 
interesului național.

Situația clasei politice a fost surprinsă foarte bine de omul 
politic Mihail Manoilescu: „eu cred că dacă românia ar ajunge 
într-o zi, printr-o minune, să se curețe de toate păcatele și scăderile 
clasei politice conducătoare și dacă s-ar dezbăra, ca prin farmec, 
de egoism, de intrigă, de corupție, de incompetență și disprețul 
pentru mase, totuși chiar și atunci, țara n-ar putea merge mai bine 
dacă oamenii noștri publici nu s-ar lepăda și de neseriozitate! Să 
numești în posturile publice cele mai grele prietenii de masă, să 
avansezi funcționari incorecți pentru că au intervenit în favoarea 
lor doamne irezistibile, să împarți fondurile publice la ziariștii care 
te adulează, să treci în Parlament legi alcătuite de funcționarii tăi 
și pe care tu nici măcar nu le-ai citit, să periclitezi, pentru o glumă 
bună urmată de aplauze, un interes de stat, să vii în fruntea unui 
departament atunci când nimic nu te cheamă acolo ca să primești 
audiențe prelungite cu o notă galantă, să accepți inspecțiile făcute 
în țară ca subalternii să-ți aranjeze mese ce încep ca un banchet 
oficial și sfârșesc ca un chef de mahala, iată atâtea și atâtea forme 
de neseriozitate care pot părea anodine dar care, în realitate, 
sapă în chip nevăzut prestigiul conducătorilor față de mulțimea 
ce vede și înțelege întotdeauna mai mult decât îngăduie distanța 
la care e ținută”7.

Drumul	„atât	de	plin	de	amărăciuni	al	politicii”

Purtat de marea afecțiune pe care o avea pentru generalul 
averescu s-a înscris în Partidul Poporului, luând astfel – după 
cum el însuși afirma – drumul „atât de plin de amărăciuni al 
politicii”, fiindcă își simțea acolo vocația. el debutează în politică 
cu mari speranțe, dar este deziluzionat de comportamentul unor 
alegători, iar acest episod i-a adus și prima decepție. candidând, 
în februarie 1922, pe lista Partidului Poporului în județul ilfov, abia 
scapă cu viață, în postura când încerca să ia contact cu alegătorii.

în al treilea guvern al generalului averescu (31 martie 1926) 
Mihail Manoilescu este numit secretar de stat la finanțe. cele 75 
de zile, pe care le mai avea de trăit guvernul averescu, constituie 
pentru marele nostru economist amintirea unei epoci din cariera 
sa politică în care a putut să-și dea adevărata măsură a capacității 
sale. este perioada când legi fundamentale sunt trecute prin 
Parlament – Tariful vamal, Legea timbrului, Legea cifrei de afaceri, 
Legea armonizării salariale, adică a retribuțiilor bugetare. acestor 
succese li se adaugă și rezultate excelente pentru țară în cele două 
misiuni ale sale în italia (27 mai 1926 și 19 noiembrie 1927) când 
reușește să se lanseze în diplomație, tratând în numele guvernului 
un împrumut substanțial, aranjarea datoriilor noastre de război 
în italia și recunoașterea de către roma a Unirii basarabiei cu 
românia.

(continuare în pag. 12)
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Pr.	dr.	Constantin	MĂNESCU
 

Avem o țară înzestrată de dumnezeu cu toate formele de 
relief, cu munți, dealuri și câmpii, cu o floră și o faună 

bogată, așa cum puține țări din lume pot spune că au. acestea 
formează patrimoniul natural al româniei și reprezintă suportul 
vieții pentru societatea noastră. intervenția omului în mod 
abuziv în natură, mai întâi prin tăietorii de lemne de la munte 
care duceau la vale aurul verde la început prin forța apelor, apoi 
prin construirea căilor ferate forestiere și a drumurilor forestiere, 
care au permis accesul auto spre culmile munților, toate acestea 
au avut drept consecințe distrugerea unui echilibru natural, 
poluarea naturii cu diverse gunoaie, afectarea speciilor de plante 
și animale. Mai mult decât acestea, distrugerea în mod abuziv 
a pădurilor a atras alte urgii create de om, care s-au năpustit 
asupra întregii planete: încălzirea globală, reducerea resurselor, 
eroziunile de teren, poluarea și schimbarea peisajului natural.

aderarea româniei la Uniunea europeană a implicat și parti-
ciparea țării noastre la unele programe comunitare privind pro-
tecția naturii. Unul dintre cele mai importante programe este cel  
numit „natura 2000”. rețeaua ecologică „natura 2000” este rețeaua  
ecologică europeană de arii naturale protejate și care cuprinde 
arii de protecție specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu 
prevederile directivei 79/409 cee privind conservarea păsărilor 
sălbatice și arii speciale de conservare desemnate de comisia 
europeană și ale directivei 92/43/cee privind conservarea 
habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice.

în aceste condiții, pe baza ordonanței de Urgență nr. 57 din 
20 iunie 2007, Ministerul Mediului și dezvoltării durabile a emis 
ordinul nr. 1964/13 decembrie 2007, prin care s-a creat o rețea 
națională de situri „natura 2000”, de importanță comunitară, 
pentru conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice. în țara noastră, regia națională a Pădurilor roMSiLva 
administrează 12 parcuri naționale și 15 rezervații naturale, la 
care se adaugă delta dunării, aceasta fiind clasificată ca rezervație 
a biosferei la nivel național în românia și inclusă în patrimoniul 
mondial UneSco în 1991.

Parcurile naționale sunt acele arii naturale protejate ale căror  
scopuri sunt protecția și conservarea unor eșantioane reprezen-
tative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente 
naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, flo-
ristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedo- 
logic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 
științifice, educative și recreative. Managementul parcurilor națio-
nale asigură menținerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, 
protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și a 
diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, prevenirea 
și excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și 
a folosinței terenurilor, incompatibilă scopului atribuit.

Parcurile naționale corespund categoriei a ii-a iUcn (Uniunea 
internațională pentru conservarea naturii). Pe scurt, un parc națio- 
nal este definit ca „o arie protejată administrată în special pentru 
protecția ecosistemelor și pentru recreere”. între parcurile naționale  
din țara noastră, se numără și Parcul național buila-vânturarița, 
care a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.151/21.04.2004 
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi 
zone. este cel mai mic parc național din românia, cu o suprafață 
de 4.186 ha, reprezentată atât de suprafețe ale fondului forestier 
(circa 75%), cât și de suprafețe de fânețe și pajiști alpine și 
subalpine (circa 25%). este situat în județul vâlcea, în sudul 
Munților căpățânii, care fac parte din complexul Munților Parâng 
aparținând carpaților Meridionali, și se întinde pe teritoriul 
localităților costești, bărbătești și băile olănești.

Parcul național buila-vânturarița a fost înființat în urma 
studiilor de fundamentare științifică realizate de institutul de 
Geografie al academiei române, sub coordonarea marelui 
geograf român Lucian badea, care l-a avut colaborator și pe 
profesorul vâlcean Gheorghe Ploaie, autor al mai multor cărți 
despre geografia județului vâlcea. La aceste studii s-au adăugat 
și demersurile realizate de asociația Kogayon, organizație 
neguvernamentală de protecție a mediului cu sediul în comuna 
costești din județul vâlcea.

Parcul se suprapune geografic pe creasta (bara) calcaroasă 
liniară a Masivului buila-vânturarița, lungă de circa 14 km. și 
lată de 2 km., care se înalță semeț și domină împrejurimile prin 
cele două vârfuri care dau numele masivului: vârful buila (1.849 
m.) și vârful vânturarița Mare (1.885 m.). acest masiv se întinde 
de la vest de cheile bistriței și până la est de cheile olăneștilor, 
numite și cheile folea. Legătura cu Munții căpățânii este făcută 
prin Plaiul netedu – interfluviul dintre râurile bistrița și costești, 
Plaiul Lespezi – interfluviul dintre râurile costești și cheia și Plaiul 

PARCUL	NAȚIONAL	BUILA-VÂNTURARIȚA

Hădărău – interfluviul dintre râurile cheia și olănești. cel mai 
întins, cel mai înalt, dar și cel mai spectaculos segment al culmii 
buila-vânturarița se întinde între pârâul costești și pârâul cheia 
(căprăreasa), pe o lungime de circa 8 km. de la vest spre est se 
disting aici mai multe entități muntoase, după cum urmează: 
Muntele cacova (1.407 m.), Muntele Piatra (1.642 m.), Muntele 
albu (1.806 m. ), Muntele buila (1.849 m.), Muntele vânturarița 
(1.885 m.), Muntele vioreanu (1.866 m.) și complexul muntos, 
extrem de accidentat, deși cu o altitudine mai redusă, Muntele 
oale (1.601 m.). La ieșirea bistriței din chei se înregistrează 
altitudinea minimă de 550 m.

care sunt principalele atracții ale Parcului național buila-
vânturarița? în primul rând, acest masiv calcaros este unic în 
românia prin prezența a patru chei modelate de patru pâraie 
care, coborând din Munții căpățânii spre sud, au spintecat acest 
obstacol calcaros, realizând cunoscutele obiective turistice:

-  cheile bistriței, care au o lungime de 1,5 km., cu pereți care 
se apropie la 8 m. în zona cea mai îngustă;

- cheile Pârâului costești, numite și cheile Pietrenilor sau 
cârligele, care sunt mai greu accesibile, spectaculoase, cu pereți 
impresionanți, cascade și un mic lac de baraj;

- cheile Pârâului căprăreasa, numite și cheile cheii, cheile 
recea sau cheile comarnici, care sunt cele mai spectaculoase 
nu numai din județ, dar poate și din țară. deși lungimea lor este 
sub un km., iar altitudinea de 900-750 m. (la nivelul pârâului), 
verticalitatea pereților, puzderia de microforme de relief, 
multitudinea peșterilor, marmitele și cascadele din talvegul 
(adâncimea) văii fac din aceste chei un impresionant spectacol 
geomorfologic. în partea dinspre aval o cascadă de peste 15 m. 
urmată de un adevărat lac situat între pereți stabilește orice 
încercare de explorare. Prezența tisei în peste 800 de exemplare, 
ca și a caprelor negre, fac din acest ținut nucleul unei rezervații 
naturale ce trebuie păstrată neatinsă pentru posteritate;

- cheile Pârâului olănești sau cheile Mânzului, respectiv 
cheile folea, care se află în extremitatea estică a culmii buila-
vânturarița.

Pitorescul acestor sectoare a atras din vremuri vechi pe 
sihastrii iubitori de natură, care au ridicat între stânci mici lăcașuri 
de cult, după care domnitorii au înălțat pe acele locuri schituri 
și mănăstiri. ca dovadă în acest sens, ni s-au păstrat până în 
zilele noastre toponime legate de vechi legende și întâmplări din 
zbuciumatul trecut al acestui colț de țară, ca: Stânca dragnei, 
Masa Grămăticilor, Piatra buf-niței, 
colțul cu Toara, colțul cu Lumâ- 
nări sau Peștera Jupâneselor. în 
cheile bistriței, Peștera Liliecilor 
adăpostește și două bisericuțe ru-
pestre. Prima se numește biserica 
„ovidenia” și a fost ctitorită în jurul  
anului 1500 de egumenul Macarie 
ieromonahul, având de la bun înce- 
put rolul de tainiță pentru adăpos-
tirea, în caz de primejdie, a moaștelor 
Sfântului Grigorie decapolitul, aduse  
la Mănăstirea bistrița în anul 1497, de 
barbu craiovescu. biserica „ovide- 
nia” a fost construită prin zidirea 
parțială a unei galerii naturale a Peșterii Liliecilor, care se mai 
numește și Peștera Sfântului Grigorie de la Mănăstirea bistrița.

cea de-a doua este bisericuța cu hramul „Sfinții îngeri”, 
aflată tot în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul, construită la 
„fereastra Peșterii”, situată la circa 30 de metri înălțime, în cheile 
bistriței, într-o sală spațioasă, în care se coboară pe o scară săpată 
în stâncă. acest sfânt lăcaș a fost construit în anul 1637 de către 
mitropolitul Țării românești Teofil, așa cum rezultă din pisania 
schitului, descoperită de alexandru odobescu în anul 1860. 
împreună cu biserica „ovidenia” („intrarea în biserică a Maicii 
domnului”), biserica „Sfinții îngeri” constituie un interesant 
ansamblu rupestru, care marchează existența și importanța 
călugărilor sihaștri pe valea bistriței, precum și rolul acestora în 
istoria creștinismului medieval românesc.

Mergând în continuare pe firul istoriei, trebuie să menționăm 
toate obiectivele culturale de pe teritoriul Parcului național 
buila-vânturarița. acestea sunt mănăstirile și schiturile ridicate 
de-a lungul timpului, adevărate „comori ale builei”, și anume: 
Mănăstirile bistrița (1494) și arnota (1633-1637), biserica bolniță 
de la Mănăstirea bistrița (1520-1521), schiturile „44 de izvoare” 
(1700-1701) și Păpușa (1710), Schitul iezer (1558), cu chilia 
rupestră a Sfântului antonie (care a trăit între anii 1628-1720), 
Schitul Pahomie (ctitorie a lui barbu craiovescu din 1520) și 
Schitul Pătrunsa (situat la 1.012 m. altitudine, sub poala Muntelui 

buila, una din cele mai izolate sihăstrii din țară, ctitoria din 
1740 a episcopului climent al râmnicului, cu hramul „cuvioasa 
Parascheva”, în vecinătatea căruia a mai fost construită o biserică 
nouă, cu aspect de catedrală).

dacă mai luăm în seamă și lăcașurile de cult din imediata 
vecinătate a Parcului național buila-vânturarița (Mănăstirile 
Polovragi, Hurezi, Schitul Jgheaburi, Schitul bradu situat în 
poienile de sub munceii olăneștilor, Mănăstirea frăsinei spre 
obârșia pârâului Muiereasca, Mănăstirea ostrov pe o insulă în 
mijlocul oltului la călimănești, Mănăstirea cozia de pe malul 
oltului, Schitul cozia veche tot de pe malul oltului de sub coasta 
Muntelui basarab, Mănăstirile Govora, dintr-un Lemn și Surpatele 
de pe valea otăsăului, Mănăstirea Sărăcinești de pe valea 
pârâului olănești, Mănăstirile Turnu și Stănișoara din Masivul 
cozia, Schitul cornet de pe valea oltului, Mănăstirile boia, Gruiul 
Lupului și blănoiu), putem afirma pe bună dreptate că în partea 
de nord a județului vâlcea, în zona Parcului buila-vânturarița și a 
împrejurimilor lui întâlnim cea mai mare densitate de așezăminte 
monahale, monumente istorice și culturale din toată românia. 

Parcul național buila-vânturarița mai este important pentru 
următoarele motive:

1. Masivul buila-vânturarița reprezintă cel mai estic areal 
din carpații Meridionali care adăpostește faună troglobiontă 
(care trăiește în peșteri). Pentru aceasta și pentru faptul că 
numărul speciilor troglobionte este destul de mare, importanța 
biospeologică a parcului este foarte mare. dintre peșterile 
din masiv, care sunt peste 100 la număr, 10 sunt declarate arii 
protejate prin Legea 5/2000, și anume:

a) în bazinul bistrița: Peștera Liliecilor (Sf. Grigore decapolitul) 
și Peștera valea bistrița;

b) în bazinul cheia: Peștera caprelor, Peștera din cheile 
comarnicelor (Munteanu Murgoci), Peștera Pagodelor, Peștera 
rac, Peștera cu Lac, Peștera cu Perle, Peștera clopot;

c) în bazinul olănești: Peștera arnăuților.
2. în acest parc există o foarte mare diversitate floristică 

și faunistică a ecosistemelor, datorită reliefului muntos 
foarte accidentat și a climatului relativ blând, cu influențe 
submediteraneene, cu specii termofile. aici se află 28 de specii 
de orhidee din cele 58 existente pe teritoriul româniei, 800 
exemplare de tisă (cel mai important arboret de acest fel din 
județul vâlcea), precum și specii rare (floarea de colț, bulbucul 
de munte, iedera albă, toporașul de stâncă, crinul de pădure și 

jneapănul).
3. diversitatea avifaunistică, 

alcătuită din păsări (gaia roșie, 
șerparul, acvila țipătoare mică, 
cocoșul de munte ș.a.), amfibieni 
(salamandră, triton, buhai de baltă 
cu burtă galbenă), reptile (broască 
țestoasă de apă), mamifere diverse, 
pești (păstrăv, lipan, clean, zlăvoc) 
și nevertebrate (diverse specii de 
insecte, moluște și crustacei).

4. diversitatea habitatelor din 
parc (17 tipuri de habitate care au 
corespondent la nivel european, 
unele dintre acestea fiind habitate 

prioritare: tufărișuri scunde alpine și boreale; diverse tipuri de 
pajiști; păduri dacice de fag și altele).

Pe teritoriul Parcului național buila-vânturarița există o rețea 
de trasee turistice montane, 19 la număr, marcate și amenajate 
integral pe suprafața acestuia sau care doar tranzitează parcul, 
oferind turiștilor posibilitatea vizitării parcului și a obiectivelor 
turistice naturale și cultural-istorice. vizitarea parcului în scopuri 
științifice, educative, recreative și turistice se face numai pe 
aceste trasee marcate, fiind interzise abandonarea deșeurilor, 
tăierea și incendierea vegetației lemnoase, recoltarea ciupercilor, 
a plantelor medicinale, vânatul animalelor sau poluarea apelor 
curgătoare.

administrația Parcului a fost înființată în februarie 2006, cu 
sediul în orașul Horezu, la etajul ocolului Silvic Horezu (Str. Pieței 
nr. 7), și are în prezent 10 angajați: director, responsabil relații 
cu comunitățile, educație ecologică și turism, biolog, specialist 
iT, economist, șef pază și 4 rangeri. obiectivele principale ale 
administrației Parcului sunt conservarea patrimoniului natural și 
dezvoltarea ecoturismului.

vizitând Parcul național buila-vânturarița, fiecare dintre noi 
avem ocazia să redescoperim natura cu minunile ei floristice și 
faunistice, să trăim clipe de încântare oferite de acest colț de rai și 
astfel să devenim mai responsabili în păstrarea acestui patrimoniu 
natural cât mai curat.



Angela	BURTEA

S-aprinseseră luminile în oraș, poveste, nu alta, iar mulțimea, 
venită ca ursul la miere, privea extaziată învârtindu-se în 

loc, în speranța că, din câteva mișcări, va prinde întregul spectacol. 
Mii de luminițe colorate stăpâneau întinsul, îmbiind spre 

chiote de bucurie, îmbrățișări, săruturi tainice și pline de vis, 
zâmbete firave ori încărcate de speranță, chipuri împietrite de-
atâta bogăție sărbătorească. Prin toată mulțimea de gesturi, 
crina străbătea orașul în pas domol! Singură! Trăia singurătatea 
ca pe-o binefacere, căci lumea nu se sfârșise, iar luminile cerului 
continuau să ardă chiar și după stingerea celor artificiale. acolo 
îi era visul, de-acolo își lua elanul, străpungând bolta cerească cu 
gând de lumină și lumină primea.

Și-n mijlocul mulțimii trona imensul brad împodobit cu 
beteală strălucitoare, globuri peste care fuseseră aruncate zeci 
de vopseluri și sute de cutii ambalate în staniol, de-ți furau ochii 
de-atâta sclipire. Zâmbea fiecărei clipe, inclusiv ledurilor care se 
întreceau în magie și-n același timp gândurilor adunate ciorchine 
în casa sufletului ei.

MAGIA	SĂRBĂTORILOR
Mă iubești? se auzi undeva, în spatele său. Hei, nu m-auzi? 

repetă insistent un el. Și mâine! fu răspunsul ei. Ce rău îmi pare 
că nu-i și mama! răzbătu vocea unei copile. Mă-ta, toată ziua mă-
ta, dar eu ce sunt? răspunse bărbatul îmbufnat. Tată, tată, când 
venim și cu mama? strigă euforic un băiețel. Peste câteva zile, 
când va veni în țară! răspunse cu glas vioi tanti vasilica, vecina de 
la parter, căci lu’ tanti vasilica nimic nu-i scăpa în materie de scară 
și viață trăită după canoane moderne. Hai frate, la un vin fiert, am 
înțepenit de-atâta frig, gata, s-au aprins și luminile, ce durerea 
mea, povestea-i consumată! rosti un flăcăiaș, căruia începuseră 
să-i mijească mustățile și arunca din el figuri de șmecheraș.

crina s-a retras ușor, mergând când ca racul, când ca un câine 
obosit și-nfrigurat, lăsând în același timp ca o fărâmă din mirajul 
iernii să-i scalde întreaga făptură, iar lumina speranței să pâlpâie 
întru împlinire. 

încercând să-și dezamorțească degetele picioarelor, a mărit 
viteza pașilor și-n câteva minute se afla deja în dreptul chioșcului 
de ziare. era preferatul ei, căci acolo găsea de fiecare dată tot ceea 
ce-i trebuia, iar  vânzătoarea, o femeie ceva mai răsărită în vârstă, 
cu ochi verzi care te băgau în boală, dacă nu-ți fereai privirea 
la timp, zâmbea de fiecare dată trecătorilor și prin farmecul ei 
irezistibil ademenea prin strigări meșteșugite: Ia ziarul, ia revista, 
ia să vezi cine-i cunună, cine-n luptă se mai bagă, cine-a divorțat 
în toamnă, cine-i iar cu burta mare, cin’ s-a cununat aseară! Ia 
revista,  ia ziarul…

Coană Leană, ești prin preajmă?  întrebă crina după câteva 
secunde de așteptare. Stai mă, ghinișor, că-mi lași semne, se auzi 
din separeul improvizat. Da, fetiță, aici sunt! zise femeia cu glas 
de fată mare și priviri seducătoare, înfățișându-se radioasă. Pe 
ușa aflată la juma’ de metru, în partea laterală a chioșcului, ieși 
don’ Gică, covrigarul din colț, răsucindu-și satisfăcut mustățile. 
i-a clipit din ochi, a bătut-o prietenește pe umăr și i-a șoptit  
în treacăt: Viața-i viață cât e viață, iar eu strâng pe mândra-n 
brață!   

(continuare în pag. 14)

desigur, suntem impresionați de aseme-
nea reviste, chiar și anuale, care ne aduc 

în fața ochilor realizări tipografice și editoriale, 
cazul de față: militare și spirituale, elaborate în 
centre religioase, istorice, sfinte mânăstiri, așa 
cum este și cea de față, de la Mânăstirea dintr-
un Lemn, produsă de academia oamenilor de 
Știință din românia, arhiepiscopia râmnicului și 
centrul de cercetări „General Paul Teodorescu”. 
Să dăm cititorilor și numele celor trei creatori - 
ctitori (de revistă): Prof. Univ. dr. valentin ciorbea, 
îPS varsanufie - arhiepiscopul râmnicului și 
Maica stareță stavroforă emanuela oprea...care 
în nr 1 al revistei din anul 2014 ne spune:   „alături 
de ctitorii: Preda brâncoveanu, Ștefan și Șerban 
cantacuzino și, în mare măsură, constantin 
brâncoveanu, o altă personalitate care și-a pus 
amprenta asupra mănăstirii a fost generalul 
Paul Teodorescu, ministrul aerului și al Marinei 
între anii 1938 și 1940. restaurarea pe care el a 
organizat-o a dat naștere actualei configurații a 
ansamblului monahal. Povestea legăturii dintre 
marele bărbat de arme și mănăstirea noastră a 
început pe când Paul Teodorescu avea 50 de ani. 
restaurase până la acea vârstă alte două lăcașe 
de cult din apropiere de bucurești. Se spune 
despre el că a avut o logodnică pe care a iubit-o 
mult, dar cu care nu a apucat să se căsătorească 
pentru că aceasta a murit în tinerețe. după ce 
și-a înmormântat ființa iubită, generalul ar fi 
jurat să nu se mai recăsătorească, dedicându-se 
în schimb slujirii patriei și Lui dumnezeu.”

„în 1940, Ministerul cultelor decide să închi- 
ne Mănăstirea dintr-un Lemn aviatorilor și marina- 
rilor, ca loc de rugăciune. două plăci de piatră 
au fost fixate pe zidurile clopotniței principale 
de la intrarea în complexul monahal. Tot la 
intrare sunt așezate simboluri ale marinarilor 
și aviatorilor - ancora, timona, elicea de avion, 
iar numele unor militari distinși prin faptele lor 
sunt inscripționate pe plăci de marmură.” în 
anul 1938, fiind la Govora generalul vizitează 
mânăstirea și decide să o renoveze”…

adăugăm și noi, că, după anul 1977, când 
ne-am angajat la fabrica de avioane din craiova, 
am vizitat Mănăstirea, pentru prima data și am 
fost impresionați că marina și aerul, aviația, 
este atât de bine reprezentată la intrarea în 
Mânăstire, personal, văzând jumătatea de elice-
verticală - având chiar o viziune, zicând: iată de 
unde s-a inspirat  constantin brâncuși (știind 
că a fost coleg cu Henri coandă în atelierul lui 
rodin din Paris) când a creat Pasărea măiastră 
cea ca o rază de lumină…și am despicat în gând 
pe axa vertical, jumătatea de elice! 

*

așa cum ne-a obișnuit în toate lucrările sale 

„MISIUNEA”	ANUL	VII	NR.	(7)	2020	–	REVISTA	CENTRULUI	DE	CERCETARE	A	CONLUCRĂRII	
BISERICII	ORTODOXE	CU	ARMATA	ROMÂNIEI	„GENERAL	PAUL	TEODORESCU”

editate de arhiepiscopie, în cuvântul de început, 
primul articol, care dă unda verde conținutului 
revistei, îPS varsanufie pronunță esențialul: „de 
aceea, putem mărturisi că țara noastră este 
un spațiu în care credința creștină a imprimat 
pentru totdeauna valori precum statornicia și  
fidelitatea, inspirând o amplă activitate cul- 
turală, educațională și filan-
tropică.” (†varsanufie, arhie- 
piscopul râmnicului: „educația, 
rugăciunea și filantropia, repe- 
re în misiunea bisericii și ar- 
matei”) și continuă: „bisericii  
i s-au alăturat (și nu invers n.n) 
voievozii și domnitorii împreu-
nă cu tot poporul, afirmând 
pe câmpurile de luptă și pe 
căi diplomatice independența 
și unitatea statului, integrita- 
tea teritorială a țării și de-
mocrația.”

în capitolul „Tradițiile con- 
lucrării”, profesorul ciorbea, 
în articolul „o binemeritată 
recunoaștere” spune la un moment dat, pe 
lângă multe alte lucruri legate de contribuția 
armatei la dezvoltarea conlucrării cu biserica, 
cu Mânăstirea dintr-un Lemn:  „Pe Memorialul 
aviatorilor s-au inscripționat 156 de nume: 
ingineri, tehnicieni, zburători civili și militari de 
la soldat până la general și ministru din 1906 
până în 1940.” am dat acest citat inteligent 
creat de autorul  acestui Memorial și pe cre 
îl dăm exemplu acestor inculți diriguitori al 
culturii românești de după 2007 din cadrul 
uniunilor de creație care în cadrul legii de acor- 
dare a indemnizației bănești, de creație,la pensio- 
nare, a membrilor, au scos din calculi tocmai pe  
cei care construiesc, întrețin creația, pe tehni- 
cieni, pe tehnocrați!  și au lăsat ca unici benefi-
ciari pe cei care dau din gură la Tv… sau înjură prin  
ziare…denigrează! am dat citatul și fiindcă 
Primăria din ocnele Mari trebuie să știe că pe  
Monumentul foștilor deținuți Politici de la ocnița 
numele acestora, din celebrele închisori ale 
româniei, trebuie săpate în relief, în marmură, 
așa cum în nenumărate rânduri a  cerut și mai 
cere încă, autorul monumentului …și nu cu folie 
din plastic lipită de soclul din marmură.  

iată, al treilea articol, „Tăria unei națiuni: 
biserica, Școala, și armata” semnat de dr. 
Teodora Giurgiu și drd. Silviu-daniel nicolae. Un 
titlul deosebit de cuprinzător. desigur, titlul se 
referă la prima jumătate a sec XX, căci astăzi nici 
nu mai avem armată națională că nu a mai vrut 
Uniunea europeană...desigur sintagma nu mai 
este valabilă în mileniul iii. din păcate. dar să nu 

uităm că dumnezeu este și va fi unul pe întregul 
cuprins al planetei albastre, Pământ! ...în lucră-
rile noastre laice, ale intol Press-ului noi ne con- 
ducem în acest moment după sintagma: biseri-
ca, familia și Strada!...și, mai credem ceva, mă- 
năstirea ortodoxă este cea mai luminoasă fe- 
reastră deschisă către cer... nu au greșit ameri- 

canii când în anii cincizeci, sec.  
XX, s-au oferit să ne facă  
trei mii de km de autostradă 
în schimbul voronețului! Mă 
rog, atunci nici pe brâncuși 
nu l-au iubit autoritățile! de 
aceea este foarte important să 
întărim autoritatea culturală 
locală, care cere foarte puțin să 
fie adevărată... 

iată ce titluri avem în  
continuare: „decorații decer-
nate preoților români în 
1929” de Laurențiu - Ștefan 
Szemkovics; „Pastorația creștină  
a armatei române pe fron-
turile celor două războaie 

mondiale” de †emilian crișanul - episcop vicar 
al arhiepiscopiei aradului; „atunci când biserica 
și armata sunt împreună, forța națiunii crește 
exponențial-conchide colonelul cornel Tonea 
- bălan, noul comandant al brigăzii 30 Gardă 
„Mihai viteazul”, semnat de comandor (r) dr. 
Marian Moșneagu; „Politica de rezistență a lui 
ion i. c. brătianu la conferița de Pace de la Paris 
din anul 1919” semnat de Pr. dr. constantin 
Mănescu (o lucrare pe care am studiat-o atent 
fiindcă în aceeași zi în care am primit revista 
„Misiunea” de la domnul constantin olariu, 
pentru care îi mulțumesc din suflet, am primit 
un materilal senzațional, pe internet, cam 
pe aceeași temă „Secretele basarabiei” un 
interviu  cu dr. Șerban Milcoveanu și am putut 
face comparații; „funerariile regelui Mihai al 
româniei - Misiunile brigăzii 30 Gardă „Mihai 
viteazul” de elisabeta Preda (un articol amplu în 
care ni se prezintă, amintește, activitatea febrilă 
din armată desfășurată cu ocazia înhumării 
regelui Mihai); „Patruzeci de ani de la trecerea 
la cele veșnice a ultimului episcop al armatei 
române, dr. Partenie ciopron (1896 - 1980)” 
articol semnat de Prof. Univ. dr. aurel Partenie 
și dr. ionuț - constantin Petcu; „din activitatea 
arhimandritului Justin Șerbănescu, confesorul 
diviziei 2 vânători” de Prof. Univ. dr. ion Giurcă; 
„Un nume uitat - Ștefan odobleja  militarul, omul, 
medicul” de Prof. cornelia Ghinea (complectăm 
articolul doamnei profesor cu cel mai important 
aspect din viața savantului  născut în 1902 și 
mort în 1978...a descoperit legea fundamentală 

a ciberneticii, feedback-ul  - legătura reversibilă -  
în seria lui de lucrări publicate la Paris începând 
din  1938 prima fiind Psihologia consonantistă...
cu zece ani înaintea lui norbert Wiener, 
părintele recunosct al acestei teribile științe...și 
mai cităm celebra sintagmă a omului de știință, 
român: „noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. 
dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă” 
. desigur nu uităm să remarcăm că în același an, 
1938, odobleja este trecut la gradul de căpitan 
în cadrul regimentului 2 încartiruit la Lipcani, 
jud. Hotin, din basarabia); „Ministrul burducea, 
când cu steaua când cu crucea!” de dumitru 
Manolache-redactor „Ziarul Lumina” (după 
acest model, și altele din aceeași perioadă, le 
spuneam noi clericilor vâlceni de astăzi să lupte 
și să intre în consiliile Locale ca să mai stârpească 
din badjocorirea societății civile locale cauzată 
de permanenta, și ambițioasa, fără rost, luptă 
politică între partide)-un articol excelent; „La 
început a fost legenda” de valentin ciorbea 
(un articol așteptat și care a generat poza de 
pe coperta 1 a acestei publicații de lux: poza  
cu icoana fără egal ca iconic a Maicii domnului 
cu pruncul, iată o primă dată de referință, anul 
1500 d.ch-găsită în stejar, noi știam că acest 
iconic - desen - aparține chiar apostolului Luca. 
Totuși, atenție, profilul feceoarei - alura - este 
aproape identică cu chipul „Madame Pogany” 
în bronz, a lui constantin brâncuși care, etc etc 
a fost și el pe la Mânăstirea dintr-un Lemn!); 
„Salvați pictura bisericii Mănăstirii dintr-un 
Lemn” de dr. Luminița Giurgiu; „duhovnicul 
andronic Popovici și arhimandritul narcis 
crețulescu despre pătimirile Mânăstirii Secu în 
vremea zaverei din 1821” de comandor (rtr) 
Gheorghe vartic; (...) „Manole Ziditorul” de 
General (r) Grigore buciu - asociația națională 
cultul eroilor „regina Maria” (Plecând de la 
baladele Miorița și Meșterul Manole eruditul 
general ne spune din start ce ne interesează: 
„creștinismul și Zamolxianismul sunt două 
religii compatibile, al căror scop fundamental 
este educația spiritului , astfel încât omul să se 
comporte ca și cum nu ar muri niciodată...”); 
„activitatea cultural - duhovnicească și social - 
misionară a episcopului vartolomeu Stănescu 
al râmnicului” de Preot constantin olariu 
(mulțumim părinte pentru acest număr din 2020 
a revistei „Misiunea”, desigur o să-i transmiteți 
îPS varsanufie mulțumirile noastre...și trebuie să 
mai vă spunem că noi, cei de la intol Press, avem 
o stimă deosebită pentru episcopul vartolomeu 
Stănescu, respectând în același timp omul de 
cultură, și artistul, poetul, ca pe unul dintre primii 
mânuitori ai versului din spațiul vâlcean...).

P.	CICHIRDAN
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Constantin	ZĂRNESCU

(Urmare din numărul trecut)

Așadar, acela era lăcașul de ne-mort al vampirului-rege. faptul 
că îl găsisem gol, înlăuntru era grăitor, confirmând ceea ce 

știam eu. înainte de a începe să redau aceste femei eului lor mort, 
prin acțiunea mea cumplită, am așezat niște anafură în mormântul 
contelui dracula, izgonindu-l astfel de aici, ca ne-mort, pentru 
totdeauna.

apoi, mi-am început cumplita datorie, de care mi-era groază!...
o, prietene John Seward, a fost o trudă de măcelar!... dacă n-aș 

fi fost întărit, gândindu-mă la alți morți și la cei asupra cărora plutea 
o asemenea amenințare, n-aș fi putut continua. Tremuram și încă 
tremur și-acum, deși, până ce nu am isprăvit, nervii nu m-au lăsat, 
slavă domnului. dacă n-aș fi văzut calmul de pe primul chip și bucuria 
care se strecura pe el, mai înainte de descompunerea finală, ca 
mărturie că sufletul a fost salvat, n-aș fi putut continua măcelul!...

n-aș fi putut suporta scrâșnitul cumplit al țepușei care se înfigea 
până la capăt în inimă, zvârcolirea trupului crispat și buzele acoperite 
de spumă însângerată. aș fi fugit îngrozit, lăsându-mi datoria 
neîmplinită!... dar s-a terminat! căci, prietene John, de-abia i-am 
retezat capul cu cuțitul și întreg trupul lui începu să se destrame și 
să se fărâmițeze în țărâna lui originară, de parcă moartea, care ar 
fi trebuit să vină, acum câteva secole, își afirmase în cele din urmă 
drepturile, spunând dintr-o dată și cu voce tare: „iată-mă!”

înainte de a pleca din castelul lui dracula, am asigurat astfel 
intrările, încât contele să nu mai poată intra niciodată, acolo, ne-mort.

când am pășit în interiorul cercului în care dormea doamna Mina, 
ea s-a trezit din somn și, văzându-mă, a strigat cu un glas, plin de 
durerea pe care îl cunoșteam, atât de bine:

– vino! mi-a spus. ieși din locul ăsta groaznic! Să mergem să-l 
întâmpinăm pe bărbatul meu, care știu că vine spre noi.

era trasă la față, palidă și slăbită, dar ochii îi erau limpezi și 
străluceau de fervoare. eram bucuros, văzându-i paloarea și boala, 
căci mintea mea era plină de proaspăta imagine de teroare a somnului 
sângeros, de vampir.

*

Privind în jur, am văzut, mai la nord, de unde veneau primii doi 
călăreți, niște bărbați care călăreau într-o goană nebunească. Mi-am 
dat seama că unul dintre ei este Jonathan, iar celălalt, desigur, lordul 
Godalming. Și ei urmăreau ceata cu caleașca (lui dracula). când i-am 
spus Profesorului, el scoase un strigăt de bucurie și, după ce privi 
cu luare-aminte, până când o rafală de zăpadă îi acoperi, privirea, 
își așeză pușca automată, gata de tras, sprijinită de bolovanul de la 
deschizătura adăpostului nostru.

– Se îndreaptă cu toții spre același punct, spuse el. când va veni 
timpul, țiganii ne vor înconjura, din toate părțile!...

Mi-am pregătit și eu revolverul, căci în timp ce vorbeam, urletul 
lupilor se auzea tot mai tare și tot mai aproape. când ninsoarea se 
domoli o clipă, am privit din nou. era ciudat să vezi lângă noi zăpada 
căzând în fulgi atât de mari și, mai departe, soarele strălucind din ce 
în ce mai puternic, pe măsură ce cobora spre vârfurile îndepărtate 
ale munților carpați. Plimbând binoclul de jur împrejur am văzu, ici 
și colo, niște puncte mișcându-se: câte unul, câte doi sau câte trei și 
chiar mai mulți; se adunau lupii la pradă!...

orice clipă de așteptare părea un secol. vântul sufla acum în rafale 
sălbatice, iar zăpada era purtată cu furie, îngrămădindu-se în jurul 
nostru, în vârtejuri. în ultima vreme ne obișnuiserăm atât de mult să 
urmărim răsăritul și apusul de soare, încât știam cu precizie când o să 
aibă loc și știam că soarele va scăpăta, în scurt timp.

era greu de crezut că, după ceas, am așteptat mai puțin de o oră în 
adăpostul stâncos, până ce diferitele grupuri începură să se îndrepte 
spre noi. Puteam distinge clar pe membrii fiecărui grup, urmăriții și 
urmăritorii. destul de ciudat, dar cei urmăriți nu păreau să-și dea 
seama, sau cel puțin nu le păsa că sunt urmăriți. Păreau, totuși, să se 
grăbească cu o viteză îndoită, pe măsură ce soarele cobora, tot mai 
jos, peste crestele carpaților!...

Se apropiau din ce în ce mai mult. Profesorul van Helsing și cu 
mine ne-am ghemuit în spatele stâncii, ținându-ne armele pregătite. 
vedeam că e hotărât să nu-i lase să treacă. nici unul dintre ei nu-și 
dădea seama de prezența noastră.

dintr-o dată, două glasuri strigară: «oprește!» Unul din cele două 
glasuri era al lui Jonathan, într-un registru ceva mai înalt, din cauza 
furiei. celălalt, tonul hotărât și puternic de ordin calm, al domnului 
Morris. Țiganii poate nu mai știau limba, dar după ton nu încăpea 
nici o îndoială, oricare ar fi fost limba în care s-ar fi rostit cuvintele. 

DRACULA	-	ȚAPUL	ISPĂȘITOR
(„DINCOLO	SE	AFLĂ	ORI	MOARTEA,	ORI	LIBERTATEA!	NE	AFLĂM	ÎN	MÂINILE	LUI	DUMNEZEU!...”)

instinctiv, traseră hățurile și numaidecât lordul Godalming și Jonathan 
se repeziră într-o parte, iar doctorul Seward și domnul Morris de 
cealaltă parte. căpetenia țiganilor, un bărbat chipeș, care ședea 
în șa ca un centaur, le făcu semn să se retragă și cu glas sălbatic le 
adresă tovarășilor săi un cuvânt de pornire. aceștia dădură bice cailor, 
care făcuseră un salt înainte. dar cei patru bărbați își ridicară puștile 
și într-un fel care nu admite îndoială le porunciră să se oprească. în 
aceeași clipă doctorul van Helsing și cu mine ne ridicarăm, de după 
stâncă, și ne îndreptarăm armele spre ei. văzându-se înconjurați, 
oamenii traseră hățurile și se opriră. căpetenia se întoarse spre ei și 
le spuse un cuvânt, la care toți țiganii din ceată scoaseră armele pe 
care le purtau, cuțit sau pistol; și se pregătiră de atac. ai noștri făcură 
același lucru.

căpetenia, cu o mișcare iute a dârlogilor, își smuci calul înainte 
și arătând cu mâna întâi spre soare – aflat acum aproape de culmile 
munților – și aproape spre castel, spuse ceva ce n-am înțeles. drept 
răspuns toți cei patru bărbați din grupul nostru săriră jos de pe cai și se 
năpustiră spre căruță. M-ar fi cuprins o groază cumplită văzându-l pe 
Jonathan în asemenea primejdie, dacă nu m-ar fi copleșit și pe mine, 
la fel ca pe ceilalți, încleștarea luptei. nu-mi era frică; dar simțeam o 
dorință sălbatică, pătimașă, de a face ceva. văzând mișcările rapide 
ale grupului nostru, căpetenia țiganilor dădu un scurt ordin. oamenii 
lui se adunară numaidecât în jurul căruței cu o grabă dezordonată, 
îmbrâncindu-se și împingându-se unul pe altul, în zelul lor de a 
îndeplini ordinul acela.

în mijlocul acestei învălmășeli îl vedeam pe Jonathan de o parte 
a cercului, iar pe Quincey de cealaltă parte, străduindu-se să ajungă 
la caleașcă. Se vedea limpede că voiau să-și îndeplinească sarcina, de 
a-l răpune pe contele dracula, înainte de apusul soarelui. Se părea că 
nimic nu-i poate opri și nici măcar împiedica. nici armele ațintite, nici 
cuțitele țiganilor care scânteiau în față, nici urletul lupilor, în spate, nu 
păreau să le atragă atenția. forța năvalnică a lui Jonathan și îndârjirea 
cu care își urmărea scopul îi intimida pe cei din fața lui. instinctiv, 
aceștia se traseră la o parte, lăsându-l să treacă. într-o clipă, Jonathan 
sări direct în căruță și cu o forță de necrezut ridică lada cea mare și 
o azvârli la pământ. între timp, domnul Morris făcuse apel la forță, 
pentru a trece de cealaltă parte, prin cercul țiganilor. Tot timpul cât îl 
urmărisem cu sufletul la gură pe Jonathan, cu coada ochilor îl văzusem 
pe domnul Morris făcându-și drum printre cuțitele scânteietoare ale 
țiganilor și îndepărtându-se spre Jonathan. Quincey para loviturile cu 
cuțitul său mare de vânătoare și la început am crezut că și el trecuse 
printre ei, nevătămat. dar când făcu un salt spre Jonathan, care sărise 
și el din căruță, mi-am dat seama că se ținea într-o parte cu mâna 
stângă și că sângele îi șiroia, grav, printre degete. cu toate acestea n-a 
zăbovit nici o clipă, căci în timp ce Jonathan, cu o energie disperată 
ataca un capăt al lăzii, încercând să forțeze capacul, cu ajutorul 
marelui pumnal Kukri, el ataca cu frenezie la celălalt capăt cu cuțitul. 
La eforturile celor doi capacul începu să cedeze. cuiele ieșiră, cu un 
scrâșnet brusc, iar capacul lăzii fu azvârlit înapoi. între timp țiganii, 
văzându-se amenințați de puștile Winchester, renunțară la orice fel 
de rezistență. Soarele era foarte jos, pe culmile carpaților, iar umbrele 
întregului grup cădeau, lungi, pe zăpadă.

*

L-am văzut pe contele dracula zăcând în iadă, jos, pe pământ. 
în zdruncinătura căderii din căruță, bucăți de pământ se împrăștiară 
peste el. avea o paloare cadaverică, întocmai ca o plăsmuire de 
ceară, iar în ochii roșii îi strălucea o privire răzbunătoare, pe care o 
cunoșteam atât de bine.

în timp ce îl priveam, el zări soarele ce apunea și în ochi îi reveni 
acea privire triumfătoare, de ură.

dar în aceeași clipă, marele pumnal «Kukri» al lui Jonathan se roti 
vașnic, scânteietor. am țipat, văzându-l străpungându-l pe conte, în 
timp ce în aceeași clipă, cuțitul de vânătoare al domnului Morris i se 

înfipse direct în inimă. a fost ca un miracol; dar în fața propriilor noștri 
ochi, trupul lui dracula s-a fărâmițat, în țărână, pierind de sub privirile 
noastre!...

Toată viața voi ține minte și voi fi fericită că, în clipa descompunerii 
definitive, pe chip i s-a așternut o expresie de pace, așa cum nu mi-aș 
fi putut închipui vreodată!...

castelul lui dracula se profila, în clipa aceea, pe cerul roșu și 
fiecare piatră a crenelurilor sale ruinate se desenă în lumina vagă, 
crepusculară.

Țiganii îngroziți de acea extraordinară dispariție a ne-mortului, 
făcură stânga împrejur și, fără să rostească nici măcar un cuvânt, se 
îndepărtară iute, călare, de parcă le-ar fi fost viața în joc. cei care nu 
erau pe cai săriră în căruță și le strigară călăreților să nu-i părăsească. 
Lupii, care se retrăseseră la o distanță apreciabilă, se luară după 
urmele lor, lăsându-ne pe noi singuri.

domnul Quincey Morris căzuse la pământ; și se sprijinea, acum, 
într-un cot, apăsându-și mâna într-o parte. Sângele continua să-i 
șiroiască printre degete. M-am repezit la el, fiindcă cercul sfânt nu 
mă mai oprea, în clipa aceea. La fel făcură și cei doi doctori. Jonathan 
îngenunchease lângă el, iar rănitul își sprijini capul de umărul lui.

– Suspinând și cu un efort slab, Quincey Morris îmi luă mâna 
într-a lui, în mâna care nu era mânjită de sânge. Trebuie că mi-a 
văzut durerea, zugrăvită pe chipul meu, căci îmi zâmbi și, apoi, 
îmi spuse:nici nu știi cât sunt de fericit; fiindcă am putut fi de folos! 
o! doamne! strigă el, deodată, forțându-se să stea așezat și, arătând 
către mine. Merită să mori, pentru acest lucru! Privește! Privește la 
Mina! Să-i mulțumim lui dumnezeu căci n-a fost în zadar! vedeți! nici 
zăpada nu este mai imaculată, decât fruntea d-voastră! blestemul 
contelui dracula a pierit!

Și, spre durerea noastră amară, zâmbind în tăcere, Quincey Morris 
a murit, sub ochii noștri, ca un nobil viteaz.

după braM SToKer (op. cit., capitolele „dracula se 
reîntoarce în Transilvania”, „de la Galați la bistrița, pe urmele 
vampirului”, „Memorialul doamnei Mina Harker”, ,Jurnalul 
avocatului Jonathan Harker”, „Memorialul doctorului 
abraham van Helsing” și „Ultimele clipe ale contelui dracula” 
– în traducerea lui Teșu Solomonovici, după ediția-text 
prescurtat, populară, aparținând editorului englez J. Turvey.)

aceste fragmente reprezintă finalul „avant la lèttre”, al unei 
simfonii românești, pentru că se concentrează, aici, toate marile 
motive și simboluri culte și oculte, structurate de bram Stoker, încă 
din primele pagini ale cărții sale: „pedepsirea” (țepuirea), „creaturile 
walpurgiene”, „legiunile de strigoi și strigoaice”, fie că sunt ființe 
umane, ori lupi, lilieci, șoareci și șobolani etc; viziunea de coșmar a 
castelului din carpați, stranietatea neliniștitoare a „legendei” Țării 
românești a Transilvaniei, urmărirea (sacrificarea) lui dracULa, ca 
ritual inițiatic și final; și valorile „eterne” ale cavalerismului; și ale 
onoarei, reînviate, puse din nou în circulație, după „decăderea”, 
„parodia universală, donquijotistă” a lui cervantes etc.

aceste capitole, citite simplu, în grila înșelătoare a „romanului 
polițist” și de aventuri, cu „happy-end-ul” sacrificării adversarului a 
oferit caracterul popular și nemurirea acestei opere literare, ale cărei 
personaje au ieșit, demult, dintre filele cărții, și au pătruns în folclorul 
familiar al cuturii de masă al Statelor Unite, apoi, din nou, al europei și 
al spiritului său universal.

dar toate aceste capitole – finale al unui roman inițiatic, gotic, 
ascund sub aparența lor simplă superficie uluitoare capcane, ce au 
dat bătaie de cap, până în postmodernitate, criticilor, mitologilor, 
istoricilor religiilor, etnografilor, istoricilor literari, biografi... (va urma)

 

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	Zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument.



(Text fără diacritice)

in perioada 20-21 noiembrie a.c. s-a desfasurat, online, editia 2020 a concursului national de 
Stiinta si inginerie pentru elevi roSef.

in urma jurizarii, 8 echipe ale centrulului alexandru Proca pentru initierea Tinerilor in cercetarea 
Stiintifica din cadrul institutului national de cercetare - dezvoltare pentru inginerie electrica icPe-ca 
au obtinut 3 medalii de aur si 5 medalii de argint.

Medaliile de aur au fost obtinute de lucrarile: bioMeTria deGeTeLor cU aPLicaTii in 
PSiHiaTrie (iulia costache, colegiul national Spiru Haret), Un STUdiU bionic aSUPra PicioareLor 
de inSecTa cU aPLicaTii in MeMS (eric drutu danciu, Mihai Mitrea, Liceul international de 
informatica), forMULarea Unor ProbLeMe Privind aPLicaTiiLe eLecTrooSMoZei  Si aLe 
efecTeLor eLecTrocineTice (natalia ionescu, colegiul national Mihai viteazul bucuresti).

3	medalii	de	aur	si	5	medalii	de	argint	pentru	Centrul		Alexandru	Proca	la	RoSEF	2020
COMUNICAT

invenTica

Medaliile de argint au fost obtinute de lucrarile: STUdiU TeoreTic Si eXPeriMenTaL 
Privind  nanoTUbUriLe (alexandru Mihai, colegiul national de informatica Tudor vianu), aSPecTe 
TeoreTice Si eXPeriMenTaLe Privind efecTUL GeoMeTriei variabiLe PenTrU creSTerea 
eficienTei PorTanTei in aeronaUTica (Stefan Ursu, colegiul nicolae Titulescu, brasov), 
forMULarea Unei TeMe bionice de cerceTare Privind MicroacTUTii bioLoGice cU aPLicaTii 
in MeMS (robin bucur Portase, Medeea Șovei, colegiul national Mihai viteazul bucurești), aSPecTe 
Privind acTUaTia eLecTrocHiMica (eva Savin, adrian chivulescu, colegiul national Mihai viteazul 
bucuresti), aSPecTe TeoreTice Si eXPeriMenTaLe Privind cUTreMUreLe (iosif Michineci, colegiul 
national Sf. Sava). reusita centrulului alexandru Proca este cu atat mai mare cu cat a obtinut toate 
medaliile de aur si de argint desemnate la roSef 2020.

BIROUL	DE	PRESA	ICPE-CA	BUCURESTI

vreMUri PandeMice

nu contează mărimea, ci…valoarea! 
Peter	kIS

TabLeTa inGinerULUi ProGraMaTor

INTELIGENȚA	ARTIFICIALĂ,	ROBOȚII

după 1990 s-a continuat politca sănătoasă a producției și a muncii și cât mai mult exploatarea automatizării și a informaticii. cel puțin, o parte 
din noi nu am fugit în Turcia și iugoslavia să vindem șublere și cuie, ci, pur și simplu, am vrut să ne continuam meseriile puse în noi joburi, să 

le schimbăm, să satisfacem cerința piețelor...să câștigăm bani. ideile care ne circulau în cap erau cele ale anilor 1960 când apăruseră filmele despre 
viitor, filmele cu roboți, cum ar fi cel cu iurie darie și robotul său „Mitică”...acum, orice idee de atunci, care nu prea ne aparțineau, însușirea lor, era 
motivată de bani! adică să se producă ceva nou...inteligența artificială este prezentă, și astăzi, ca mare noutate, fiind deja cunoscută construcția 
electronică care poate învinge la jocul de șah un campion mondial.

    chiar marxiștii și leniniștii propovăuiau că visul de aur al omenirii, comunismul, este o realitate, în această eră de dezvoltare a Pământului, 
banii vor dispărea, în locul oamenilor vor lucra roboții, oamenii vor face  fiecare ce vrea și este util societății. Munca fizică va dispărea (ceea ce 
mi s-a părut întotdeauna o prostie...cum adică, de ce să dispară munca fizică...nu pot fi sclavi și în munca cu mintea?) astfel, munca fizică nu va 
dispărea, noi toți din redacțiile intol Press credem că ea este singura sursă de fericire și confort, împreună, și cu cea intuită și creată, artistică! chiar 
menegerul nostru spune că în viitor fiecare cetățean va tinde să fie artist în munca sa... Secolul XXi și mileniul iii, tot directorul nostru o spune, 
că va fi unul al conlucrării dintre știință și artă. vedem în continuare zi de zi la Tv că timpul de antenă la fiecare post este ocupat cam 10 % cu artă 
culinară întreprinsă cu mâna, gustată cu limba, tocat mărarul cu cuțitul, prăjit ouăle în ulei și în tigaie...Toată lumea cum ar spune un cineast „cântă 
și dansează” își petrece timpul la televizor și în bucătărie...

    este foarte interesant că în aceste vremuri  unii continuă să fie deranjați că și în această nouă eră așa zisă capitalistă!?-capitalism retrograd 
- nou socialism cu parfum de capital, ca și în era comunistă, noi, familia tradițională continuăm să lucrăm împreună soți, fii și frați! și nepoți. de 
ce oare, căci toți plătim impozit separat, și consumăm tot împreună ce avem în buzunar, sunt unii care ne condamnă și nu ne suferă, că lucrăm 
la tipărituri  proprietate personală, SrL, în majoritate neamuri!...sunt ori singuri pe pământ, sunt ori handicapați la minte, sau invidioși ordinari... 
câștigați fraților prin munca voastră, a fiecăruia, cât puteți, și lăsați-i în pace pe cei care produc puțin cu mâinile lor și cu capul lor; sau nu vă plac 
oamenii liberi și vreți să-i vedeți doar în colectiv și fiecare din voi să fie șef de c. a. P!? noi lucrăm împreună de cinzeci de ani de când ne-am 
cunoscut de când eram studenți, de când am construit avioane, de când am fost revoluționari cu gândul și niciodată n-am luat bani de la statul 
român, de la președintele de colhoz, ci numai din ce am făcut cu mâinile și mintrea noastră...noi, părinți și copii, pe care nu ne sperie roboții fiindcă 
chiar știm să lucrăm cu creierele lor...ce să facem dacă am fost indisciplinați și asta am învățat, când toți ceilalți fugeau de munca cu calculatorul...
le lua prea mult timp, însă noi lucram împreună și-n pauze făceam și copii, și ce lume puternică am creat împreună! asta vă sperie, „împreună“?.

   Școala a dispărut de când învățământul se numește educație., părânudu-mi-se învățământul are alură locală, în timp ce educația are alură 
globală...în această eră a simțirii și gândirii, și exploatării inteligențelor, la nivel global, desigur (pentru globalizare-omul trebuie educat), învățătura 
nu mai ajunge, familia încurcă lucrurile, fiii trebuie după exemplul animalelor crude să plece de acasă, să-și găsească alte case! învățătura este 
neputincioasă, nu oferă nimic, în timp ce educația este dumnezeiască, ea se aplică individului prost, neinteligent de când se naște și până moare...

Leontina	RUS

Csaky	E	POE:  - în românia, astăzi, începând din luna martie 
2020, se aplică măsuri de protecția cetățeanului împotriva 
coronavirusului covid 19. în perioada aceasta de început, cum ați 
simțit, cum știți voi pandemia,  voi cetățeni români din Timișoara, 
canada, Marea britanie? ?  cum s-a văzut ea la voi, în teritoriu… La 
noi în râmnicu vâlcea și, cred, în toată românia s-a început prin 
terorizarea cetățeanului, prin implementarea artificială a unei frici 
apărată cu „pulanul”… Mie spre exemplu mi se spunea de către 
un polițist, desigur tânăr, care umbla într-o echipă mixtă (tineri și 
tinere), eu la volan: nu știți (!) că la vârsta dumitale trebuie să stai 
în casă? Lasă-le dracu de răzoare și animale!... întoarce repede 
mașina că vă (!) amendez! (mergeam la ora 20.00 la Gura văii -  nu 
în jurul casei - să stropesc grădina și să dau de mâncare la câine și 
pisică). deci, în martie-aprilie timp de o lună am fost sechestrați 
în casă! Unor vecini de-ai mei, nu mai bătrâni ca noi, femeia să 
tot aibă 66 de ani, o fată de-a lor le aducea mâncare - alimente 
și le lăsa pe pragul de la ușă… nu auzeai mașina salvării, mașina 
pompierilor, mașina poliției. de două ori am avut crize de inimă 
față de care, altădată, a-și fi chemat salvarea. de această dată 
pe lângă o jumătate de nitroglicerină am aruncat un pumn de 
pastille în gură să-mi tamponez boala…Și am scăpat, m-am liniștit 
dispărându-mi spaima. o spaimă permanentă că voi face o criză și 

diaLoGUL  anULUi, în Trei

CETĂȚENI	ÎN	EUROPA	ȘI	CANADA
	ÎN	VREMURI	DE	PANDEMIE	

(I)
nu poț chema salvarea! de patru ori am chemat-o în douăzeci de 
ani și tot de atâtea ori am scăpat cu viață (în 2000 am făcut stop 
cardiac și m-a readus la viață, în zi de duminică, doctorul Petrescu, 
care era de gardă). Spitalul, faptul că există, este garanția noastră 
pentru viață! ori, în acea lună spitalele erau închise sau nu primeau 
pacienți. a fost un decret cu rezervarea a 80 % din capacitate 
pentru covid 19. nu știu, poate nu era așa, dar așa știam noi, cei 
de 65 de ani și care în primă fază nu aveam voie să ieșim din casă 
decât două ore de la 11.00 șa 13.00. extraordinar de rușinos, în 
alte ore, dacă erai asociat la o firmă sau altceva, mergeai la bancă, 
trebuia să-ți scrii o declarație, vorbele și legitimația nu erau de 
ajuns. Mi-era atâta rușine față de nepotul meu, de 8 ani, care este 
în grija noastră, că nu pot să-l scot la plimbare, că eu trebuie să-
mi pun mască și el nu…atunci! căci acum are și el mască! Mă rog 
în calitatea mea de ziarist am scris în februarie și martie și aprilie 
câteva articole… și astăzi mă felicit că nu-mi este rușine de mine, 
ca cetățean, ce-am scris atunci!

cred că în martie - aprilie 2020 fiecare din noi a trăit altfel 
această pandemie și cred că cititorii noștri trebuie să cunoască 
mersul societății umane în frunte cu oMS, nu numai de la 
televiziunile publice plătite să bage frica în oameni, ci mai ales noi, 
cei care nu suntem plătiți, din contra, chiar renegați de cei care ar 

trebui să ne iubească că le furnizăm impresii și idei fără să ne dea 
bani… banii au rămas singura libertate după 2019. aceasta este la 
ora actuală poziția presei culturale scrise, publicisticii de creație, 
care produce noutate în informație, fără să trebuiască să plătească 
impozite ca producător, către bugetul de stat. o libertate cu două 
tăișuri: tai, și poți fi tăiat, principiul bumerangului, de aceea zicem 
că și publicistica este o artă, căci este produsă fără bani precum 
poezia și cântecul pe stradă…

dialogul nostru este unul jurnalistic, care, probabil, va ajuta 
lumea, lumea din jurul nostru, să înțeleagă mai bine fenomenele 
care se petrec astăzi în societate despre aceste pandemii hotărâte 
prin oMS, informațiile constând, materializându-se prin părerile 
noastre personale în contact cu alte informații care ne vin prin 
diferite canale. dar noi insistăm cu precădere pe ceea ce am 
văzut și știm noi, ce am simțit. 

vă provoc, așa, ca într-un final să-mi spuneți: nu credeți că 
o batistă la gură și nas, după caz, este mult mai sănătoasă și 
arătoasă  decât masca medicală creată pentru sălile de operații 
din spitale? masca creată în china!? Sau o eșarfă, sau un fular 
mai frumoase decât o mască medicinală de unică folosință!? nu 
credeți că este o adevărată  comedie mondială, nesărată, această 
purtare de mască peste gură și nas în același timp pe întreaga 
suprafață a pământului în toate punctele sale diametral opuse?

(continuare în pag. 12)
Csaki	E	POE

Emil	MANZUR
Bogdan	E	POE
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Arhim.	Veniamin	MICLE
 
9. Schimonahul ionichie. în prima jumătate a secolului al 

Xviii-lea, întâlnim ca pustnic peșterean pe schimonahul ionichie. 
el apare în Pomelnicul bistrițean, întrucât donează Mănăstirii 
bistrița o „cupă de argint”. nu se cunosc alte date din viața sa, dar 
se știe că a trăit în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul în prima 
jumătate a secolului al Xviii-lea.

10. Schimonahul Mihail. Tot în prima jumătate a secolului 
al Xviii-lea  a pustnicit în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul 
schimonahul Mihail. el a fost înscris în Pomelnicul Mănăstirii 
bistrița, pentru că a donat o „cutie de argint pentru Sfântul 
agneț” și o „lingură la Potir”.

11. Monahul daniil. Monahul daniil este menționat 
în Pomelnicul Mănăstirii bistrița, împreună cu rudeniile sale, 
pentru că au „dat vite de oi mari cu mici patruzeci”. el a trăit în 
Peștera Sfântului Grigorie decapolitul la începutul deceniului al 
nouălea din secolul al Xviii-lea. chipul său este zugrăvit pe peretele 
sudic din pronaosul bisericuței Sfinții arhangheli, cu inscripția 
„daniil ot Peștera. Leat 7290”, realizat cu ocazia restaurării din anii 
1781–1782. Unii au afirmat, fără temei istoric, că acest daniil ar fi 
fost egumen al Mănăstirii bistrița; documentele menționează un 
singur egumen cu acest nume, care conduce destinele Mănăstirii 
între anii 1827– 1829.

12. ieroschimonahul antonie. Unii călugări au schivnicit la 
biserica Schimbarea la față, cunoscut sub numele de biserica 
bolniță. astfel, ieroschimonahul antonie este menționat la data 
de 16 ianuarie 1788, în Pomelnicul Mănăstirii bistrița, unde 
scrie: „antonie ieroschimonah, carele a viețuit la bolnița sfintei 
Mănăstiri bistrița, și din osteneala sa a ajutat cu taleri treizeci de s-a 
preînnoit opt sticle mari la sfânta biserică cea mare, unde a lăsat 
cu sufletul cuvânt să se îngroape, ca în veci să se pomenească”. în 
calitate de schivnic, credem că a avut legături strânse cu Sihăstria 
din Peșteră, unde se va fi retras de multe ori să petreacă în liniște 
desăvârșită și rugăciuni profunde către dumnezeu.

13. ieroschimonahul Teofil. alt pustnic peșterean, menționat 
la anul 1790, este ieroschimonahul Teofil. el este atestat 
de Pomelnicul „părinților sfintei Mănăstiri bistrița de la leat 
1790”. despre acești schivnici din Pomelnicul Mănăstirii că au 
trăit în Peștera Sfântului Grigorie adeverește Hrisovul emis la 7 
aprilie 1797 de voievodul alexandru ipsilanti, unde scrie: „fiind 
Schitul bistrița din vâlcea, ce este în Peștera de 50 de stângeni, la 
care este hramul Sfinților arhangheli, unde trăiesc părinți sihaștri, 
cu un trai foarte greu”.

14. Schimonahul ioanichie. Spre sfârșitul  secolului al  Xviii-
lea, în Pomelnicul Mănăstirii bistrița, este menționat  alt pustnic 
peșterean, sub numele de schimonahul ioanichie.

    15. Leontie bistrițeanul. Tot către sfârșitul secolului al Xviii-
lea, este menționat schimonahul peșterean Leontie; el apare în 
Pomelnicul Mănăstirii bistrița, unde „se pomenesc ieromonahii 
egumeni”. Se crede că a fost un egumen bistrițean, care și-a luat 
schima cea mare, după ieșirea de la egumenie.

16. ieroschimonahul athanasie. Pomelnicul Mănăstirii 
bistrița pe anul 1804 are și pe cel al „Sfinții sale athanasie 
ieroschimonahul”. din el, se constată că, „acest părinte athanasie 
duhovnic, fiind meșter de plumb, a acoperit biserica al doilea, și 
partea sa ce i se cădea să ia, taleri 200, acești bani taleri 200, i-a 
lăsat sfintei Mănăstiri pentru a lui veșnică pomenire”. Probabil, 
despre acest schivnic scria, la sfârșitul secolului al XiX-lea, 
episcopul Ghenadie al râmnicului, că: „Mai sus de ușa acestei 
Peșteri și pe stânca ce formează peretele albiei râului, la începutul 
veacului curgător locuia un ascet, care își făcuse aici o chilie cu un 
mic paraclis pentru rugăciune, iar apa trebuitoare și-o scotea cu o 
ciutură din cataractele bistriței””.

17. ieroschimonahul Sinesie. Printre pustnicii care s-au nevoit 
în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul de la Mănăstirea bistrița, 
se numără și ieroschimonahul Sinesie, atestat în anul 1804. el 
este cunoscut din Pomelnicul ieroschimonahului athanasie, fiind 
menționat sub numele de „Sinesie ieroschimonahul”. Probabil a 
fost un contemporan sau înaintaș al său în Sihăstria peștereană.

18. Schimonahul cleopa. Un monah cu viță îmbunătățită, care 

MĂNĂSTIREA	BISTRIȚA	-	VÂLCEA
–	Pustnici	peștereni	(II)	–

a dorit să trăiască o viață de pustnic este și cleopa. Mai înainte de 
a se retrage în sihăstria din Peștera Sfântului Grigorie decapolitul, 
monahul cleopa a fost unul dintre binefăcătorii Mănăstirii bistrița. 
din Pomelnicul său, aflăm că a donat mănăstirii un cazan și 30 
taleri, „spre a fi pomenit în veci”. dintr-o însemnare, constatăm 
că „s-a pristăvit acesta cleopa schimonah, decembrie 5 dni 1808”.

19. Schimonahul chiriac râmniceanu. Prin anii 1809–1810 
a sihăstrit în Peșteră schimonahul chiriac, viitorul cronicar 
arhimandritul chiriac râmniceanu. născut la anul 1787, în 
râmnicu vâlcea, este strănepotul marelui pustnic și sfânt, 
schimonahul antonie de la iezerul. învață carte la Școala de la 
Mănăstirea bistrița și la Mitropolia din bucurești, apoi, în jurul 
anului 1800 se retrage la Mănăstirea cernica, unde se călugărește. 
dorind viață pustnicească, vine la Peștera Sfântului Grigorie; aici, 
spune că, „am șezut în vremea călugăriei mele celei schivnicești 
un an și mai bine”. de la Peșteră, pleacă la Schitul iezerul, apoi 
la Mănăstirea Tismana, unde este preoțit și numit egumen al 
Schitului cioclovina. în această perioadă, este duhovnicul lui 
Tudor vladimirescu. iubitor de viață monahala aspră, pleacă 
la Sfântul Munte athos, fiind numit duhovnic și eclesiarh al 
Mănăstirii Sfântul Pavel, în 1816, apoi egumen „în perioada 
când se făcea Mănăstirea cea nouă, ostenitor fiind și noi, după 
putere”, cum însuși mărturisește. în anul 1818, patriarhul Grigorie 
al constantinopolului îi acordă rangul de arhimandrit. reîntors în 
țară, ocupă mai multe funcții, ca stareț la metohul Plăviceni din 
județul argeș, profesor la Școala de grămătici din bucurești și 
egumen la Mănăstirea călui. în 1828, arhimandritul chiriac se afla 
la Mănăstirea antim din bucurești, de unde se retrage la metania 
sa de la cernica. aici se stinge din viață, lăsând o valoroasă colecție 
de 14 manuscrise, cunoscute până în prezent, dintre care cinci 
formează opera sa personală.

20. ieromonahul ioanichie. despre ieromonahul ioanichie 
avem relatări de la arhimandritul chiriac râmniceanu. călugăriți 
împreună la Mănăstirea cernica, se retrag în Peștera Sfântului 
Grigorie. aici, potrivit relatărilor arhimandritului chiriac, a trăit 
schivnicește „un an și mai bine, împreună cu cel întru Hristos frate 
ioanichie ieromonahul”. într-un autograf al cronicarului chiriac, 
din anul 1813, citim: „această sfântă carte este a mea, care mai 
jos mă voi iscăli, adusă cu prescrisul după o carte a sfințit fratelui 
nostru ioanichie ieromonahul și duhovnicul sfintei Peșteri bistrița, 
dăruită de alt frate și duhovnic, Meletie ieromonahul de la Sfânta 
episcopie argeș”.

despre timpul viețuirii acestui cuvios sihastru în Peșteră, 
adeveresc și documentele Mănăstirii bistrița. în anul 1817, este 
introdus în Pomelnicul de obște, cu precizarea: „Pomelnicul 
duhovnicului ioanichie schevofilax al sfintei Mănăstiri bistrița, ce 
a locuit la Peșteră opt ani”. în perioada sihăstriei sale, cuviosul 
ioanichie desfășoară și activități gospodărești, făcând unele 
îmbunătățiri Schitului, ca: „Porțile de fier, o pereche de pietre la 
moara Peșterii și nouă polușniți; tot prin osârdia sa, a scos și cinci 
mii oca sare sfintei mănăstiri. Leat 1817, aprilie”.

21. ieroschimonahul iacov. Printre pustnicii care s-au 
nevoit în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul, se numără și 
ieroschimonahul iacov. el este menționat în Pomelnicul Mănăstirii, 
unde scrie că ieroschimonahul iacov, pustnicul peșterean, a donat 
mănăstirii patru stupi, ca „în veci să se pomenească”, potrivit 
însemnării făcute în anul 1822.

22. Schimonahul ilarion. din jurul anului 1828, pustnicea în 
Peștera Sfântului Grigorie decapolitul schimonahul ilarion. el trăia 
acolo și în 1842, când Grigore alexandrescu vizitează Peștera. 
în Memorialul de călătorie, scriitorul relatează: „înaintea tuturor 
mergea bătrânul pustnic, ce ne ieșise spre întâmpinare. după 
ce înaintăm câtva, el se opri și, întinzând mâinile, arată cu un fel 
de mândrie întunecoasa și umeda sa locuință... acest om, fără a 
fi mut, s-a supus pe sine la o tăcere veșnică. este câtăva vreme 
de când niște tâlhari au intrat la dânsul. Și socotind că poate 
să află ascunse acolo averile mănăstirii, cu feluri de casne l-au 
silit să vorbească; dar toate au fost în zadar. în sfârșit, pierzând 
nădejdea de a afla ceva, în necazul lor, l-au azvârlit în prăpastie. 
dar, sau minune, după cum spun părinții, sau întâmplare cum ar 
zice un necredincios, el rămase atârnat de un copac; a doua zi 

îl găsiră în aceeași poziție, și cu multă greutate îl traseră sus”. în 
continuare, autorul mărturisește impresiile sale despre pustnic, 
scriind: „Până să nu văd acel om al muntelui, îmi făceam altă 
idee despre un pustnic... nu îmi aduc bine aminte ce idee îmi 
făceam: destul numai că un pustnic mi se părea o ființă care nu 
seamănă întru nimic cu ceilalți muritori, un ce nematerial, care 
se pierde dinaintea ochilor, sau un fel de sălbatic ce iese din 
despicătura unei stânci și se pierde în alta... dar când îl văzui 
că își pleacă capul și salută, când îl pipăii și înțelesei că este din 
came și oase, era aproape să strig: nu, acesta nu este pustnicul!”. 
în anul 1860, alexandru odobescu scria că: „Pe la anul 1828 a 
ars... chiliile ce se făcuse, în care locuia schivnicul ilarion, cel din 
urmă călugăr peșterean”. de asemenea, face câteva însemnări 
laconice, referitoare la cele cunoscute și consemnate de Grigore 
alexandrescu, anume: „Pustnicul care nu vorbea. Țiganii care l-au 
azvârlit. vizita lui Kiseleff la dânsul”.

Probabil, schimonahul ilarion a fost ultimul sihastru peșterean 
din secolul al XiX-lea. chiar alexandru odobescu remarca în 1860, 
că Peștera „a rămas acum cu totul pustie”. La fel constata, în 
perioada respectivă, călătorul francez Lancelot, scriind: „Peștera 
nu mai este astăzi locuită de oameni... totul este în ruină”.

într-adevăr, după secularizarea averilor mănăstirești, 
efectuată în timpul domnitorului alexandru ioan cuza, în anul 
1863, viața monahală cunoaște un mare declin, afectând profund 
practica sihăstrească; călugării rămași în mănăstiri devin slujbași 
remunerați din bugetul statului, având obligații de serviciu. în 
astfel de condiții laicizante, nu s-au găsit persoane atrase de viața 
aspră din Peșteră.

Un secol mai târziu, după menționare pustnicului ilarion, 
s-a găsit un monah, în care duhul Sfânt aprinde râvna de viața 
sihăstrească. acesta a fost părintele varnava Lasconi.

23. ieromonahul varnava. cel care a reluat practica vieții 
sihăstrești în Peștera Sfântului Grigorie este ieromonahul varnava 
Lasconi. născut în anul 1883, la ohaba de Piatră din județul 
Hunedoara, urmează școala primară în satul natal. nu se cunosc 
multe date din viața acestui vrednic monah, cu înclinații spre 
pustnicie. în 1929, era la centrul eparhial din râmnicu vâlcea, 
fiind hirotonit ieromonah. din anul 1931, slujește ca preot la 
Mănăstirea bistrița, apoi la mănăstirile Surpatele, Hurezi și 
Govora, de unde revine la bistrița. Trece prin postul de „econom 
al episcopiei râmnicului” și de „intendent al Mitropoliei olteniei”, 
iar în 1940 revine la mănăstire, unde se stabilește definitiv.

retras în Peșteră, ieromonahul varnava locuiește în chilia 
de lângă bisericuța Sfinții arhangheli, desfășurând o frumoasă 
activitate duhovnicească, practicând asceza monahală și oficiind 
sfintele slujbe care au atras mulți credincioși. Monahia onoria, 
o maică înaintată în vârstă de la Mănăstirea bistrița, care l-a 
cunoscut, povestește că: „Părintele varnava era un slujitor 
desăvârșit. Săvârșea sfintele slujbe în bisericuță, unde veneau 
numeroși bolnavi; le citea molitve și dezlegări, le da apă sfințită din 
izvorașul Peșterii, unde și acum se află puțină apă, și mulți dintre ei 
se tămăduiau”. în ziua hramului, Peștera era neîncăpătoare pentru 
credincioșii care veneau să se închine. în amintirea credincioșilor 
mai vârstnici, ieromonahul varnava a rămas un chip luminos de 
mare pustnic, care a trecut la cele veșnice în anul 1950.

24. ieromonahul varlaam. Ultimul pustnic peșterean a fost 
ieromonahul varlaam,  călugăr din Mănăstirea arnota. de acolo, 
a fost nevoit să se refugieze, în urma decretului din 1959, când 
mii de călugări și călugărițe au fost constrânși de autoritățile 
comuniste și colaboratorii lor să părăsească mănăstirile, unde 
trăiau în muncă și rugăciune, potrivit pravilei monahale.

căutând adăpost în Peștera Sfântului Grigorie decapolitul, 
ieromonahul varlaam s-a nevoit aici doar câteva săptămâni, în 
cursul anului 1960, când este obligat de forțele antireligioase să 
plece din Peșteră. Totuși, acest călugăr curajos și evlavios a rămas 
în istoria spiritualității ortodoxe române ca ultimul monah care 
a încercat să țină aprinsă flacăra candelei Sihăstriei din Peștera 
Sfântului Grigorie decapolitul, în secolul al XX-lea.

deci, istoria poate fi completată cu date interesante dacă se 
efectuează cercetări aprofundate în arhive, unde se păstrează 
documente istorice de valoare. 
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(Urmare din pag. 10)

Emil	 MANZUR	 (Timișoara): după cum se prezintă 
lucrurile totul pare ca o conspirație mondială a guvernelor 
împotriva popoarelor, cu largul concurs al multor medici 
și mass-media.

dacă în urma testului Pcr (care și ăsta este destul de 
relativ atâta timp cât în românia ai rezultat pozitiv, iar în 
străinătate este negativ) ești declarat pozitiv, automat, 
conform protocolului primești tratament de la doctorul 
de familie cu diferite medicamente autocoagulante fără 
să-și facă analize de sânge, înainte și după tratament. 
apoi, după două săptămâni de carantină ești bun de ieșit 
în stradă, fără să fii un pericol pentru alții.

în românia se face mult prea multă propagandă la 
televizor, se arată niște nefericiți în paturi, legați la tot 
felul de aparate, cărora li se văd doar ochii, iar în jurul 
lor mișună doctori îmbrăcați ca niște cosmonauți. cred 
că este prea mult. în felul acesta se induce frica în rândul 
populației, creîndu-se o isterie națională.

Zilele trecute mă uitam la televizor la un turneu de te- 
nis fără spectatori și fără arbitrii de linie și am observat că  
atât copiii de mingi cât și operatorii camerelor de luat ve- 
deri purtau mască. oare de ce?  Pentru că lângă ei nu era 
nimeni... de ce se fereau oare? iar jucătorii, după ce ter-
minau meciul se duceau la mijlocul terenului unde erau 
doar ei și un microfon pentru interviu și își puneau măștile.

Și atunci stai și te întrebi: cu ce scop fac aceste lucruri? 
Șigur, cineva îi obligă. de ce oare? Sigur vom afla sau poate 
știm deja. am văzut copii, unii lângă alții, se iau de după 
gât, se îmbrâncesc în joacă și nimeni nu se infectează.

duminică am trecut printr-o piață în aer liber, unde 
era o terasă deschisă și se servea bere la halbă și alte 
băuturi alcoolice, plină de bărbați trecuți de 60 de ani, 
care stăteau îmbulziți unii lângă alții, în picioare, la cele 
trei mese. dacă ar fi așa de periculoasă „pandemia“ asta 
pe cât ne este prezentată, păi nu am avea loc nici 10 inși 
pe un pat se spital.

am citit un articol pe Sumit.news (care a fost preluat 
și pe evenimentul Zilei) despre părerea unui doctor pa-
tolog, membru al colegiului Patologilor americani, doc-
tor licențiat în medicină generală la Universitatea cam-
bridge din Marea britanie. dr. roger Hodkinson a declarat 
oficialilor guvernamentali din alberta, în timpul unei 
conferințe, că această criză a covid-19 este cea mai mare 
farsă perpetuată vreodată unui public. el a mai spus că 
toată situația „este doar jocul politic al medicamentelor, 
iar acesta este un joc foarte periculos“. covid-19 „nu este 
altceva decât o gripă rea.“ de asemenea a mai subliniat că 
masca și distanțarea socială sunt complet inutile, iar „re-
zultatele pozitive ale testelor Pcr nu înseamnă o infecție 
clinică“ și că „toate testele ar trebui să fie oprite, deoarece 
rezultatele false conduc isteria publică“.

de menționat faptul că „în prezent firma sa vinde teste 
covid-19 și are cunoștințe despre lipsa de eficacitate în 
diagnosticarea bolii“.

Bogdan	E	POE	(Marea	Britanie):   Trebuie să vă spun 
că aici nu este obligatorie masca, acum când vorbim în 18 
iulie 2020, nici nu a fost declarat „lockdown”, din contra, 
nu ai loc pe stradă. este ceva de nedescris. ei, englezii, 
merg pe principiul, hai să ne imunizăm și cine moare, 
moare! Moare!, ăsta e mersul  vieții, chiar și miniTrump, 
boris, le-a zis să facă ce vor!! ... acum, 1 noiembrie 2020, 
vă spun că totul este normal, doar joburile sunt mai 
puține. Simțim că vine criza și aici, decembrie e luna de 
tranzitie brexit, se blochează zone întregi din magazinele 
comerciale, cele cu marfă din Ue. Pe stradă totul este 
normal. în regatul Unit, UK, există există trei  niveluri de 
„lockdown”; se numesc Tier. noi suntem în Tier1, care 
înseamnă „pub”uri (magazine) închise la 22:00... si cam 
atât. nordul are probleme: Liverpool e în Tier3, ultimul 
nivel de „lockdown” și  Londra este în Tier 2; or să fie 
revolte ca acum 2-3 ani, când au ars orașul din temelie. 
e plin de negrii. englezii sunt foarte leneși și au un nivel 
scazut calitativ, uman… s-au prostit de la „comfort”ul 
extrem de mare. indienii au preluat controlul, numesc 
anglia casa lor, sunt la fel ca tiganii din românia, imposibil 
să se integreze, nu pot vorbi corect engleza, nici după 20 
de ani de stat in UK. Mancarea este proastă, cerul este gri, 
oamenii sunt nesimțiți, și, din păcate, acesta este (devine) 
și un model pentru noi. vestul, (civilizația oceanului n. 
red.) este noul babilon, grețos. caștigi bani, dar nu ai ce 
face cu ei, muncești non stop.

CETĂȚENI	ÎN	EUROPA	
ȘI	CANADA(Urmare din pag. 6)

Un moment de răscruce al carierei sale politice se ivește la 13 
iunie 1927 când pleacă la Paris în scopul pregătirii acțiunii pentru 
readucerea prințului carol al ii-lea pe tronul româniei.

Lupta lui Manoilescu pentru revenirea pe tron a lui carol al ii-lea, 
în care a investit energie, pasiune, dar și mulți bani și implicarea în 
viața sa a prințului – devenit până la urmă rege – a fost tot ce i-a 
ursit mai hotărâtor destinul, așa cum scrie el, cu accente patetice, 
în jurnalul său8. 

după instalarea  pe tron a regelui (8 iunie 1930) Mihail 
Manoilescu se relansează în politică și face parte din guvernele 
prezidate de iuliu Maniu (13 iunie–10 octombrie 1930), Gheorghe 
Mironescu (10 octombrie 1930–18 aprilie 1931) și nicolae iorga (18 
aprilie-6 iunie 1931), în Ministerul Lucrărilor Publice, apoi în cel al 
industriei și comerțului.

Tot în această perioadă, consiliul Politehnicii din bucurești, în 
unanimitate, îl invită să ocupe în mai 1931, postul de profesor la 
catedra de economie Politică-organizare și raționalizare, pe care 
îl va onora timp de 13 ani, până în 1944, când va fi epurat din 
învățământ și arestat.

La 14 iulie 1931 a fost numit guvernator la băncii naționale, 
demnitate în care a avut de înfruntat situația creată de „afacerea 
blank”. banca blank, fiind falimentară, a căutat diferite formule să 
fie sprijinită de stat cu 2 miliarde de lei, într-o perioadă de criză, 
pretențiile acesteia fiind susținute direct de regele carol al ii-lea. 
refuzând să dea curs dorinței regelui de a fi salvată banca pe seama 
statului, Mihail Manoilescu va fi destituit la 27 noiembrie din postul 
de guvernator. continuă activitatea sa profesională de performanță 
înafara oricărui partid și reușește să fie ales secretar al colegiului 
camerei de comerț și industrie, la alegerile din 1932 și 1933, 
demnitate pe care o va păstra până la sfârșitul anului 1937.

în vara anului 1939 întreprinde o călătorie în Germania în 
calitate de președinte al biroului permanent pentru elaborarea 
vocabularului internațional al Științelor economice, unde, spre 
surpriza demnitarilor din românia, a avut o primire strălucită, cu 
totul ieșită din comun, datorită prestigiului pe care îl avea în special 
în cadrul lumii științifice. ca urmare, carola al ii-lea, considerând că 
Mihail Manoilescu ar putea salva tragica situație în care se găsea țara 
după cedarea basarabiei și bucovinei de nord (26-29 iunie 1940), l-a 
convins pe profesorul Manoilescu să accepte să intre ca ministru de 
externe în guvernul Gigurtu la 4 iunie 1940. Țara nu se mai putea 
salva din tragica situație în care se găsea. împrejurările externe fiind 
defavorabile româniei, mai ales în urma precedentului „cedării” 
teritoariale către UrSS, Ungaria și bulgaria - care făceau presiuni 
asupra Germaniei – amenințând cu un război împotriva româniei, 
dacă nu li se satisfac pretențiile teritoriale, respectiv Transilvania de 
nord (Ungaria) și dobrogea de Sud-cadrilaterul (bulgaria).

cel mai dureros moment al vieții sale este legat de viena, unde a 
fost obligat și nevoit să cedeze și să semneze documentele prin care  
românia pierdea ardealul de nord. fiind chemată la viena „pentru 
tratative”, de către miniștrii de externe ai Germaniei și italiei, ribben- 
trop și ciano, delegația română – din care făceau parte Mihail Manoi-
lescu, vasile Pop și raul bossy, a fost pusă în fața unui ultimatum 
de trei ore pentru cedarea Transilvaniei de nord. în urma acceptării 
„arbitrajului” – de către consoliul de coroană din țară - sub presiune 
și amenințări Mihail Manoilescu, în calitate de împuternicit al 
guvernului, a semnat documentele respective (30 august 1940)9.

raul bossy, martor ocular al evenimentelor ne oferă unele detalii 
„stupefiante” despre modul cum a decurs procedeul semnării 
documentului de arbitraj de către ministrul de externe al româniei 
Mihail Manoilescu: : „după un ceas și jumătate de convorbiri cu 
ministrul de externe al reichului, Manoilescu se întoarce complet 
abătut, cu fața lividă și descompusă. ne spune că a fost primit 
împreună de ribbentrop și ciano, care i-au pus în vedere că nu 
sunt prevăzute negocieri, ci că – contrar declarațiilor solemne date 
anterior – va avea loc un arbitraj între românia și Ungaria, pe care 
guvernul român trebuia să hotărască dacă îl primește sau nu până 
la ora 10 seara din aceeași zi, de nu, românia va fi atacată simultan 
de unguri și ruși, iar statul român va dispare de pe hartă”. ineditul 
situației, extrem de tensionată, în care se desfășura „arbitrajul” 
este surprins de bossy astfel: „din moment ce ribbentrop începe să 
citească sentința, lui Manoilescu i se face rău. i se aduce un pahar 
cu apă și tortura reîncepe. în momentul în care la masă este așezată 
harta ardealului ciuntit, bietul Manoilescu leșină și se prăbușește 
peste masă”. „Se aude un zgomot surd” – va relata ulterior ciano 
în jurnalul său – „este Manoilescu care se prăbușește peste masă 
leșinat. Medici, masaj, ulei camforat, el își revine în cele din urmă, 
dar acuză puternic lovitura”. în această stare de semi-conștiență el 
semnează documentele arbitrajului, după care, culmea cinismului, 
nu i se mai dă cuvântul cum i se promisese, sub pretextul că 
faptul fiind împlinit, declarațiile sunt inutile! „în momentul acesta, 
mișelește, prin fraudă și surprindere, ca de tâlhari în în miez de 
codru – ne spune raul bossy – a fost vremelnic ucisă românia 
Mare, mai întâi de Stalin, apoi de Hitler și Mussolini prin uneltele 

lor, ribbentrop și ciano”10. Potrivit dictatului de la viena – 30 august 
1940 – românia pierdea un teritoriu de 43.492 km cu o populație de 
2,6 milioane de locuitori, din care 50,1% erau români11.

de la venirea regimului ion antonescu (6 septembrie 1940), Mihail 
Manoilescu nu a mai făcut parte din guvern. în toamna aceluiași an 
este trimis în misiune la roma, ca să protesteze împotriva atrocităților 
ungurești în Transilvania ocupată, iar în iulie 1942 întreprinde ultimul 
voiaj în străinătate la Zagreb.

Un	destin	tragic

în condițiile ocupării țării de armatele sovietice, după eveni- 
mentele de la 23 august 1944, opiniile și crezurile sale îl fac indezirabil. 
opera sa este etichetată drept „reacționară”, „naționalistă”, „fascistă”, 
„antisemită”, iar la 12 octombrie 1944 Mihail Manoilescu a fost 
arestat și reținut un an și două luni fără să fie judecat, timp în care 
este destituit și de la catedra de economie politică a Politehnicii din 
capitală. eliberat în decembrie 1945, se consacră redactării memoriilor 
sale privind activitatea politică și unor lucrări nedefinitivate. Ultimul 
său studiu se tipărește în 1947, într-o publicație din chile. La 19 
decembrie 1948 a fost arestat din nou, purtat prin diferite închisori, 
la Jilava și ocnele Mari, apoi ajunge, în 1950, la Sighet, unde se aflau 
deținuți într-un regim de exterminare toți foștii demnitari ai țării 
împotriva cărora nu fusese intentată vreo acțiune judiciară. aici, 
bolnav fiind, îndură chinurile detenției cu demnitate, însă, lipsit de 
asistență medicală se stinge din viață la 30 decembrie 1950, la vârsta 
de 59 de ani. decesul este comunicat familiei după 8 ani, în luna mai 
1958. ceva mai târziu, în anul 1951, deci când eminentul economist 
român nu mai exista, i s-a intentat un proces de către un tribunal civil, 
privind activitatea sa ca ziarist, iar la 12 aprilie 1952 a fost condamnat 
în lipsă (!) la 15 ani temniță grea și 10 ani degradare civică, cu 
confiscarea totală a averii „fapt probabil unic în analele judiciare ale 
tuturor țărilor civilizate”12. Lucrările  sale au fost interzise și trecute în 
fonduri speciale, inaccesibile publicului cititor, iar utilizarea numelui 
său era apreciată drept ofensă la adresa regimului socialist totalitar.

retras și hăituit, Mihail Manoilescu economistul de faimă 
mondială, în febra specifică presimțirii propriului sfârșit, și-a elaborat 
memoriile, în care, ca unul dintre foștii principali „actori” ai dramei 
vieneze, insera următoarea judecată și previziune în privința 
destinului celor care îi forțaseră mâna în problema Transilvaniei 
de nord: „ (...) ca într-o melodramă de gust învechit, dar plină de 
deznodăminte drepte, toți cei vinovați de mutilarea Transilvaniei și-au 
primit o cumplită pedeapsă. Hitler s-a prăbușit sub ruinele reich-ului 
său, Mussolini a fost împușcat de un fugar la o margine de drum, 
ribbentrop a sfârșit prin spânzurare, ciano la stâlp sub gloanțele 
poruncite de bunicul copiilor lui, Teleki s-a sinucis când nemții l-au 
descoperit că îi trăda, csàki a murit în condiții stranii, la două luni 
după funestul arbitraj, iar bardossi, ministrul ungar la bucurești, 
devenit în urmă prim-ministru, a fost executat în 1946. Transilvania 
noastră e vrăjită”13. Mihail Manoilescu, în alte condiții și împrejurări 
decât „actorii” menționați de el, avea să-și afle el însuși sfârșitul în 
vălmășagul holocaustului roșu, fiind nevinovat.

în anii care au urmat, strălucita sa carieră în interesul țării a 
fost tecută sub tăcere, iar unii detractori n-au văzut în profesorul 
Manoilescu, savantul de talie mondială care a ridicat prestigiul științei 
românești la cote nemaiîntâlnite în domeniul științelor economice, 
decât un „laș”, „reacționar”, iar prestația sa covârșitoare de om politic 
și diplomat a fost ignorată și limitată numai la momentul tragic al 
semnării dictatului de la viena.

Note:
1. v. c. nichita (coautor și coordonator), Mihail Manoilescu creator de teorie 
economică, iași, 1993;
2. Ștefan costea (coord.), Sociologi români. Mica enciclopedie, ed. export, 
bucurești, 2001, pag. 296;
3. octavian botez, Profesorul Mihail Manoilescu, în „opinia națională”, nr. 
568, 12 martie 2012, pag. 12;
4.  Mihail Manoilescu, Memorii, vol. i, ed. enciclopedică, bucurești, 1993, p. 14; 
5.  Ștefan costea, op. cit., pag. 295-299;
6. Mihail Manoilescu, op. cit., pag. 12;
7.  ibidem, p. 77;
8. * * * „Magazin istoric”, an iii –serie nouă, nr. 4(637), aprilie 2020, p. 25;
9.  Mihail Manoilescu, dictatul de la viena, ed. enciclopedică, bucurești, 1991;
10. raul bossy, amintiri din viața diplomatică (1918-1940),  vol. ii, ed. Stelian 
neagoe, bucurești, ed. Hunanitas, 1993, p. 282-284;
11. florin cristescu, românia Mare pe drumul pierzaniei, în „Historia”, an viii, 
nr. 28, august 2019, p. 51;
12. Mihail Manoilescu, Memorii, vol. i, ed. enciclopedică, bucurești, 1993, p. 14; 
13. Gheorghe buzatu, românia între dictat și tratat, în „dosarele istoriei”, an 
v, nr. 6(46), 2000, p. 64.
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Elena	MUȘAT

Începând din 2015, în fiecare an la 14 noiembrie, se 
sărbătorește Ziua dobrogei, zi istorică care marchează 

dată la care dobrogea a revenit la Patria Mamă după termiarea 
războiului ruso-otoman din perioada 1877-1878, consemnat în 
istorie drept războiul de indepenbenta.

în această zi, cu 142 de ani în urmă, la brăila, Principele carol 
i a dat citire celor două proclamații fundamentale pentru țară. 
Prima era adresată celor mai noi cetățeni români, dobrogenii, iar 
cea de a două, era destinată armatei române. iată așadar cum 
sunau cele două proclamații, așa cum au fost scrise de Mihail 
Kogălniceanu și rostite de Principele carol i în ziua care a readus 
dobrogea la sânul patriei-mamă:

Proclamația domnitorului către dobrogeni:
„Locuitori de orice naționalitate și religie, dobrogea - vechea 

posesiune a lui Mircea cel bătrân 
- de astăzi face parte din românia. 
voi de acum atârnați de un Stat, 
unde nu voința arbitrară, ci numai 
legea dezbătută și încuviințată de 
națiune hotărăște și ocârmuiește. 
cele mai sfinte și mai scumpe 
bunuri ale omenirii: viața, onoarea 
și proprietatea sunt puse sub scutul 
unei constituții pe care ne-o râvnesc 
multe țări străine. religiunea voastră, 
familia voastră, pragul casei voastre 
vor fi apărate de legile noastre și 
nimeni nu le va putea lovi, fără a-și primi legitimă pedeapsă. 
armata română, care întră în dobrogea, nu are altă chemare 
decât a menține ordinea și, model de disciplină, de a ocroti 
pașnica voastră viețuire. Salutați dar cu iubire drapelul român, 
care va fi pentru voi drapelul libertății, drapelul dreptății și al 
păcii. în curând provincia voastră, pe cale constituțională, va 
primi o organizațiune definitivă care va ține seama de trebuințele 
și moravurile voastre, care va așeza pe temelii statornice poziția 
voastră cetățenească. iubiți țara la a cărei soartă este lipită de 
acum și soarta voastră“. 

Proclamația către dobrogeni a fost tipărită în limbile română, 
turcă, greacă și bulgară, fiind răspândită în foi volante, pe întreg 
teritoriul dobrogean.

înaltul ordin al domnitorului către armata română:
„Soldați! Puterile Mari europene, prin Tratatul de la berlin, au 

unit cu românia dobrogea, această veche posesiune a părinților 
noștri de mai înainte. azi veți pune piciorul pe acest pământ care 
devine din nou românesc! însă acum veți merge în dobrogea, nu 
în calitate de cuceritori, ci de amici, că frați ai locuitorilor, care 
de azi înainte sunt concetățenii noștri. Soldați! în această nouă 

DOBROGEA
Aniversarea	a	142	de	ani	de	la	revenirea	Dobrogei	între	granițele	statului	Român

românie veți găși o populație care în cea mai mare parte este 
deja românească. însă veți găși și locuitori de alt neam și alte 
credințe. Toți aceștia, care devin membri ai Statului român, au 
aceleași drepturi la protecțiunea și la dragostea voastră... așadar, 
drum bun, soldați și dumnezeu să vă aibă în pază. Gândul meu vă 
însoțește neîntrerupt. Trăiască românia!“ 

aceste documente au consfințit preluarea dobrogei în 
componența statului român modern și au transmis într-un 
mod clar principiile și modalitatea de reintegrare. în cinstea 
evenimentului episcopul dunării de Jos a oficiat un Te deum, 
reprezentanți ai aitoritatilor au ținut discursuri ovationate de 
populația prezența în număr mare la adunare. 

au fost numiți prefecții r. opreanu la constanța și G. Ghica la 
Tulcea. 

în încheiere Principele carol i a străbătut orașul brăila în 
fruntea trupelor militare indreptanduse spre dunăre, unde sub 

privirile domnitorului, un detașament 
de roșiori, o companie de vânători 
și o baterie de artilerie au trecut 
dunărea, îndreptându-se spre Măcin. 
La rândul sau Principele însoțit de 
prim-ministrul ion. c. brătianu și 
generalul G. angelescu comandandul 
diviziei militare dunărea de Jos au 
traversat dunărea pe vasul „Ștefan 
cel Mare”consfintind astfel momentul 
debarcarii în dobrogea.

în aceeași zi, cu vaporul «româ-
nia», soseau la Tulcea membrii comi-

siei române de inventariere și preluare, conduse de nicolae 
catargi care s-au bucurat de o primire entuziastă din partea 
tulcenilor, ce ridicaseră arcuri de triumf și pavoazaseră orașul. La 
chei autoritățile române au fost întâmpinate de guvernatorul rus. 

după luarea în primire a orașului Tulcea, cel mai mare oraș 
la acea dată în dobrogea, o parte a trupelor române și a noilor 
autorități s-au îndreptat spre constanța, orașul care era sediul 
unei cazale (unitate administrativă în sistemul otoman, ceva mai 
mici decât un județ actual), dar în același timp reprezenta cel 
mai important port la Marea neagră al noului teritoriu. Prefectul 
remus opreanu a prezentat astfel atmosfera de la constanța, din 
ziua de 23 noiembrie 1878:

„astăzi la 10 ore, cu ocaziunea luării în posesie a districtului 
constanța, a avut loc în biserica grecească un Te-deum, la care 
au asistat toate autoritățile locale ruse, domnii reprezentanți 
ai puterilor străine, notabilii orașului și un însemnat număr de 
cetățeni din toate clasele; în același timp, în templele diferitelor 
naționalități s-au înălțat rugi către cel a-Tot Puternic, pentru 
prosperitatea româniei și pentru îndelungata, pașnica și glorioasă 
domnie a a.S.r. domnului carol i și a ilustrei regale doamne 

elisabeta. entuziasmul era foarte mare și bucuria se vedea pe toate 
fețele. Tot orașul era în picioare; stindarde tricolore, ghirlade de 
flori și diferite ornamente împodobeau casele. Ziua de astăzi va 
rămâne înscrisă pentru viitor, în cartea istoriei, că o zi de fericire, 
pentru această nouă românie, atât de mare era entuziasmul. 
iluminațiunea de astă noapte a fost strălucită. nenumăratele 
stindarde și lampioane împodobeau stăzile astfel că oricine ar fi 
putut crede că se află în bucureșți în zilele de sărbători naționale. 
entuziasmul a fost cu atât mai mare, deoarece serbarea s-a făcut 
într-un mod spontan și absolut liber. o manifestare impunătoare 
s-a făcut din partea coloniei elene (cea mai numeroasă din oraș, 
n.n.). Pe la cinci ore seară, o mare mulțime de elevi veniră cu 
muzică militară rusă dinaintea reședinței prefectului și în timp de 
o oră muzică n-a încetat de a cânta diferite marșuri de bucurie. 
în același timp răsunau strigări entuziaste pentru îndelunga viață 
a M.M. L.L. regale domnitorul și doamna românilor. cortegiul 
a pornit apoi spre piața principală a orașului (azi Piața ovidiu, 
n.n.), unde se ridicase un frumos arc de triumf, cu portretul 
domnitorului și cu o inscripție patriotică, dedicată de elenii din 
constanța, fraților lor români. Manifestațiunea dură până târziu 
noaptea. casele consulilor erau asemenea frumos iluminate, iar 
străzile pline de lume în haine de sărbătoare…”

 în acel moment memorabil dobrogea revenea româniei, 
readucând astfel țării circa 14.758 km2, delta dunării, insula 
Șerpilor și cca 226.000 de suflete (dintre care 127.000 erau 
musulmani). cei mai mulți erau tățării (71.000), urmăți de turci 
(49.000), români (47.000), bulgari (30.000), iar restul erau evrei, 
greci, armeni, ruși, circasieni și germani.

 cele două Proclamatii se vor regăși și în legile privind 
dobrogea - Legea din 1880 pentru organizarea dobrogei sau 
«constituția dobrogei», cum o numea Kogălniceanu, și Legea 
pentru regularea proprietății imobiliare în dobrogea. 

Procesul de transformare și modernizare a dobrogei, alipirea 
cu celelalte provincii istorice a contribuit la clădirea națiunii 
române, fundamentată pe solidaritatea în jurul valorilor comune, 
pe acceptare și toleranță. dobrogea este și acum un model de 
conviețuire etnică și o lecție a acceptării aproapelui. Mozaicul 
etnic și cultural dă putere acestei regiuni istorice și o distinge prin 
diversitate.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale revenirii dobrogei 
în hotarele româniei, la dată de 14 noiembrie 1878, este faptul că, 
prin cei 245 km de litoral românesc la Marea neagră, țara noastră 
a recăpătat deschiderea la oceanul Planetar, iar pentru Marina 
Militară română a însemnat începutul dezvoltării segmentului 
maritim, în plus față de structurile fluviale, ale infanteriei marine 
sau ale aviației navale și ale marinei comerciale. 

Mica Unire și reintegrarea dobrogei, au constituit un prim 
pas înspre recunoașterea româniei că stat de către puterile din 
europa și, totodată, temelia statului românesc modern.

Simion	PETRE

editura Kitcom, verguleasa, 2020 a lansat zilele acestea pe piața literară a vâlcii 
și oltului volumul de poezie „reîmpărțind iubirile la doi” al  poetului  oltean 

constantin Triță din Piatra olt, județul olt. atmosferă de doliu la editură, căci în urmă 
cu patru luni autorul a trecut în lumea umbrelor la vârsta de 63 de ani. în amintirea sa, 
cunoscuții editori George Tulea și rodica Matei au pus în circulație volumul de față care 
are în loc de prefață un „cuvânt de autor” compus chiar înainte de sfârșitu-i tragic și 
în care simțim umbra de premoniție asupra propiului destin...„dincoace de toamnă...
este  vara unui virus ciudat și controlat a bântui o lume slugarnică și credulă, ce pare a 
fi uitat de euforia dragostei și vinului...scrisă în galbene hrisoave. desigur...în viața asta 
ca un labirint...tăcerile-s mereu răstălmăcite de obediența agramată a micilor lachei 
care cred mintea o pot primi odată cu funcția cumpărată pe doi lei.”

constantin Triță face parte din acei poeți ai societății, decenți ,  care se descoperă 
pe ei înșiși și care se expun comunității mișcându-se pe un teren literar pur, destinat 
doar trăirilor artistice...constantin Triță pare că iubește până la descompunere, după 
care se recompune, obiectivul fiind femeia nudă - goală  - și plină pe dinăuntru!...adam, 
omul, bărbatul, căutând acest  gol și plin ori de câte ori lasă din mână coarnele plugului sau secera.

Poezia lui constantin Triță este chiar expresia iubirii nude, directe și senzuale, care constituie 
arsenalul poetic și plastic, în general, mai aproape decât cel suprarealist și oniric. c. Triță este 
un consumator, practic, de esențe și suprafețe tactile și care constituie iubirea globalizantă a 
pământului de mii de ani. numai asemenea iubiri pot să ducă la perpetuarea speciei umane la 
inexplicabilul sentiment organic de adam și evă.  în plus acest aed al stihului ușor și bine mânuit 

CONSTANTIN	TRIȚĂ:	„REÎMPĂRȚIND	IUBIRILE	LA	DOI”
sființește actul iubirii depline, totale și nu o face rău. „încep a scrie surâzând, poeme,/ 
atins de dor...ispită și păcate, ce fulgeră la margine de vreme/ fără a ști...răspunsurile 
toate// admit tacit...iubirea...și femeia,/izvor născut din veșnicii apuse,/când trupurile 
dăruiesc scânteia/ Tăcerilor...ce nu pot fi seduse.// aștept a te sfinți...ca niciodată,/ cu 
sărutări și-atingeri lipicioase/ Pe unde n-a trecut, măcar odată,/ căldura altei palme de 
mătase.” („aștept a te sfinții”)

*

constantin Triță s-a născut la 10 ian. 1957 în com. bârza, jud. olt. în 1980 primește 
premiul pentru debut în poezie în revista „în slujba Patriei”. a publicat volumele:  
„Trubadur prin dragoste” ed. Hoffman, 2014; „doar pentru tine”, ed. Hoffman, 2015; 
„Patimi și iubiri”, ed. inspirescu, Satu Mare, 2016; rondeluri, sonete, rugăciuni și erezii, 
ed. Kitcom, 2017. a apărut în paginile mai multor antologii. apublicat în revistele „în 
slujba Patriei”, „dor de dor-dor Mărunt”, „afrodisiac literar”, „amprentele sufletului”, 
„rusidava culturală”, „creneluri sighișorene”. a luat premii de la editura Stef iași, 2013, 
2014; Societatea culturală „anton Pann”;  concursul internațional Steaua Severinului, 
2015, Turnu Severin.

*

„Poemele lui constantin Triță...fără complexe metaforice, fără filosofii speciale și fără ocolișuri au 
în centrul lor dialogul...chiar și acolo unde nu există un interlocutor evident, textele poematice au în 
oglindă un răspuns de întrebare, o penumbră la lumina care a precedat sintagma...Ploaia, lacrima, 
timpul care alunecă, dragostea carnală sunt motive de exprimare poetică. constantin Triță versifică 
cursiv, cu o desăvârșită știință a vieții ... într-un joc de-a viața și de-a moartea ce i se pare firesc și 
potrivit a fi prins în poem...(„cioburi de vise 1” – 2013, prof.  univ. Melania cuc,  membru USr)



Doru	BOGORODEA

„doruleț!” da, mămico!...e de bine când mă 
strigă doruleț, nu e deloc supărată pe mine. 
„îmbracă-te și tu mai frumos, fă-ți bocancii și hai, 
du-te la târg, la Horezu”.  doamne, ce bine, mi s-a 
umplut inima de bucurie... ei, cu bocancii... să-i 
fac?... Păi la șapte kilometri de mers pe jos tot se 
murdăresc, se umplu de praf... dar și bunicul și 
tata au zis că dacă-i dau cu cremă, țin mai mult. 
„Uite, mamă, ia cu tine ranița lui taică-tu, lista 
cu ce să cumperi și, uite, douăzeci și cinci de lei. 
ai grijă să nu îi pierzi și să nu te înșele la socoteli 
vânzătoarele. ai și tu trei lei să-ți cumperi ce vrei 
... bomboane...dulciuri.”

Măi, măi, ce important mă simt... douăzeci și 
cinci de lei...„Tudor vladimirescu”... o zi de sapă 
sau de scuturat la prune... opt pâini negre... și 
trei lei...

are lista, hârtia o ține strâns în buzunar, nu  
are nicio frică. era în vacanță și trecuse în clasa a 
v-a. din clasa a treia, pe taică-său îl luaseră la puș- 
cărie, nu prea înțelesese el de ce, dar se obișnuise 
cu ideea: ei, vine el și tata, dar eu trebuie s-o 
ajut pe mama, care mi-a zis: „doruleț, tu ești 
nădejdea mea”. da, își zise în gând, eu sunt 
nădejdea maică-mi!

când a trecut în clasa a v-a, de la învățător 
la profesori, din satul lui în alt sat, cu școală 
generală, de la premiul i la premiul iii, asta și din 
cauza notelor la purtare... alți colegi... intervenea 
în bătăile lor... Păi, băieții întâi se băteau și, pe 
urmă, deveneau prieteni... fotbal, și înainte de 
ore, și în pauze, și după ore...

acum se gândește doar pe ce drum să 
meargă...e mai scurt pe Măgură, dar dacă furdui 
are ogarii dezlegați? „îmi iau eu o bâtă, iar de la 
Priporul cu piatră o coti pe poteca din stânga, 
prin pădure și ieși sus, în Măgura”, câinii lui 
furdui erau legați, „așa că țopăi printre mărăcini 
și printre gropile olarilor, oricum scurtez drumul 
cu patru kilometri”, însă, de câte ori trecea 

HÂRTIA	DE	DOUĂZECI	ȘI	CINCI	DE	LEI
pe acolo, îl cuprindea un fior, 
o emoție, o neliniște oarecum 
plăcută, îi povestise bunicul 
Mitrache că pe aici a fost prins 
ultimul haiduc, nicu Munteanu din 
cătunul bogdănești, sat râmești, 
care a făcut bine unui „canăr” – 
prostul satului – ce căzuse într-o 
groapă făcută de olarii ce căutau 
vâna, adică huma albă... Haiducul 
l-a scos din groapă, iar prostul a 
spus poterei, la târg, că l-a văzut 
în Măguri pe nicu Munteanu... era preț pus pe 
capul haiducului, așa că potera l-a prins... Mai 
spunea bunicul că haiducul a fost condamnat la 
moarte și că ziarele din occident au considerat 
condamnarea haiducului ca fiind o greșeală a 
justiției, deoarece acest ultim haiduc prăduise 
preoți, boieri, dar nu săvârșise nicio crimă, ba, 
chiar mai ajutase săracii.

„doamne, zice doru în gând, vorba lui 
nenea Toma al lui Marcu, facerea de bine e... 
nu, nu trebuie să spun prostii... dar cu vacile 
pe plai și la stână, la ciobani când am fost, am 
învățat o căciulă cu prostii... ăsta e punctul meu 
slab. cobor pe la Troiță... aici, dacă mă apucă 
noaptea, mi se ridică părul în cap și mă strânge 
pielea, se spune că în acest loc s-a spânzurat un 
om , iar acum e strigoi, rudele au ridicat o troiță, 
are și un izvor cu apă bună.”

Se închină și trece repede puntea. Poteca îl 
duce repede în Târg.

Salut, salut! este ion al lui Paicu, coleg de 
clasă. Tatăl lui e gestionar. ion are bani la el, mai 
tot timpul. 

„ce faci măi, dorule? Hai să bem o bere! dau 
eu! Știi ce bună e cu cincizeci de grame de rom? 
Hai, mă, aici, la cățeaua leșinată.”

nu merg. am treabă. Trebuie să cumpăr ce 
mi-a spus mama. (25 lei! Un șorț cu 5 lei, două 
fuste plisate, de tergal, cu 10 lei bucata, pâine, 
zahăr, ulei...)

Le pune, cu grijă, în raniță, le 
taie de pe listă, total 22 lei. rămân 
3 lei. ce să ia de ei? dulciuri? a, 
nu, mama a zis că face cornulețe. 
„ia să iau eu un loz”. ajunge la o 
tonetă, bagă mâna în pungă,  a ales 
un loz, s-a chinuit puțin să îl rupă 
sub capsă și... citește: „douăzeci 
și cinci lei”, parcă îi fugeau literele 
de sub ochi și i se părea scrisul mai 
lung decât hârtia... aude oameni 
pe lângă el: „Uite, mă, ce noroc 

pe băiat. dă-i, femeie, banii!” Și-a luat hârtia de 
douăzeci și cinci de lei, „Tudor vladimirescu”, a 
strâns-o bine în pumn și a băgat-o în buzunarul 
din dreapta al pantalonilor puțin cam mari.

Hai, bă, să dai și tu o prăjitură, nu fi, bă, 
zgârcit.

nu, e norocul meu, eu plec acasă. auzi, 
vorbește cu băieții lui Traian să vină mâine la 
capul piscului să facem un fotbal cu echipa din 
Gura renii, am eu o minge bună...

Mergea pe drum așa, parcă mai mare, simțea 
că a crescut... „îi duc eu la mama”... i-a mai dus 
el bani când a fost la cules de zmeură, pe munte, 
dar niciodată așa de mulți... Soră-sa culegea 
mult mai mult și mai bine, nu avea iuțeala și 
îndemânarea ei, în plus nu se putea abține și 
mai mult mânca decât să pună în găleată și, apoi, 
cel mai greu era căratul la centrul de achiziții, 
mergeau și 15 kilometri pe jos, aveai mai puțin – 
duceai mai puțin, dar el o mai ajuta și pe aurora 
la găleți. 

Pâine, ulei, zahăr, făină, esență de rom, piper, 
scorțișoară, foi de dafin... da, da, doruleț, nu ai 
uitat nimic.

a băgat mâna în fundul buzunarului și a scos 
hârtia de 25 lei. Mama s-a încruntat, o umbră 
neagră i-a acoperit fața: „de unde îi ai?” vorbea 
rece, apăsând pe fiecare cuvânt.

am luat un loz, mamă, de trei lei - și am avut 
noroc. fața mamei s-a luminat frumos, în ochii 

ei albaștri îi ardeau două lacrimi...Sigur am cea 
mai frumoasă mamă din lume...

doruleț, dragul mamei - și mi-ai adus tu, mie, 
banii înapoi? Spală-te pe mâini și hai la masă, a 
făcut mama și cornulețe... 

iar mie mi s-a umplut sufletul de bucurie, 
de iubire și de importanță: devenisem nădejdea 
mamei, eram doru, doruleț care ajuta la 
treburile din grădină, la fân, la vacă, la oi (nu 
mai aveam decât trei, restul le vânduse mama 
să mai plătească din datorii). 

M-a mai trimis mama la târg în vara aceea și 
pe lista de cumpărături scria și „3 lei loz” și, poate 
nu voi fi crezut, dar mi s-a repetat povestea ce- 
lor douăzeci și cinci de lei... de atunci, în urmă- 
toarele vacanțe mergeam la muncă în pădurile 
din munții voineasa, iar când îmi luam alimen-
tele de la magazinul SaM (toți muncitorii de la  
pădure mergeau lunea sau sâmbăta la un maga-
zin al lor, al forestierilor, de unde își procurau mân- 
carea pentru o săptămână, iar maistrul îi trecea 
pe un tabel care se chema Plafon cu valoarea 
de 100 lei, bani care se rețineau din salariu), eu 
îmi luam alimente numai de 74 lei, fiindcă luam 
de la gestionar un plic de 1 leu și îi ceream și o 
bancnotă de 25 lei, îi scriam mamei că sunt bine, 
sănătos, băgam frumos împăturită bancnota cu 
scrisoarea în plic, îl lipeam cu grijă și dădeam 
plicul vreunui șofer cunoscut să îl pună în 
voineasa la o cutie poștală, să ajungă la mama...

Toți cei trei copii ai ei, în vacanța de vară 
plecau la muncă, iar ea rămânea până la Sfânta 
Maria singură, cu datoriile și cu gospodăria pe 
cap. nu știu nici acuma dacă cei douăzeci și 
cinci de lei au făcut-o să mă iubească mai mult 
decât pe frații mei, știu sigur că m-a iubit, deși 
eram ștrengar, bătăuș, rebel... Mama a iubit la 
mine cinstea, onoarea, dragostea mea de a face 
bine... de fapt, sunt un produs al educației pe 
care mi-a dat-o: o hârtie de douăzeci și cinci 
de lei pe care nu mi-am însușit-o și nici n-am 
revendicat-o niciodată...

(Urmare din pag. 8)

Sub zâmbetul ei poznaș, privirea i se ducea când spre coana 
Leana, care mușca cu poftă dintr-un covrig cu mac, când spre 
veselul covrigar care se strecura cu dibăcie printre trecători, într-
un mers săltăreț, mai ceva ca un puștan după ce furase primul 
sărut din viața lui.

văzându-se cu revistele în mână, și-a continuat drumul, 
împrumutând parcă ceva din trăirea plină de entuziasm a celor 
doi, coana Leana și don’ Gică, dar nu s-a bucurat prea mult căci o 
lovitură întunecată a trecutului a izbit-o chiar în față.

O, ce faci, lumina Crăciunului meu? zise un el, care venea 
îndârjit spre ea.

vocea gravă, plină de emfază, îi era cunoscută. într-o clipă, 
se afla în brațele acelui bărbat, venit de nicăieri, și-ncerca din 
răsputeri să se elibereze din strânsoare. 

Ușurel, ușurel, că tot proastă și speriată ai rămas și după doi 
ani, ce te ferești așa, ho, că nu te mănânc! continuă el.

Gura lui urât mirositoare, ca o hazna binecuvântată și stropită 
cu alcool de proastă calitate, se lăfăia pe obrajii ei, încercând să-și 
exprime bucuria revederii. apoi, ușor îmbrâncită, s-a dus într-o 
parte vreo doi metri șchiopătând, legănându-se de parcă ar fi 
fost o corabie în tangaj, încercând să-și echilibreze mersul cât mai 
repede posibil. era fostul ei soț, care îi redase libertatea, după un 
mariaj chinuitor.

Pentru câteva minute, chipul i s-a transformat într-un boț de 
ceară, total inexpresiv, rupt de realitate, timp în care-și ștergea din 
răsputeri, cu un șervețel umed, urmele băloase de pe față. încerca 
să facă dispărută nu numai apropierea nefericită în care intrase 
printr-o conjunctură neașteptată, dar și imaginea deplorabilă a 
aceluia care zdrențuise frumosul din ea la o vârstă când așteptările 
par statornicite ca pentru vecie, lăsând răni necicatrizate, temeri 
și multă nesiguranță pentru mult timp.

a respirat adânc de câteva ori, trăgând cu nesaț aerul rece în 

piept, apoi și-a trimis gândul spre frumosul din Univers, spunându-
și că are atâtea motive pentru care ar trebui să fie cea mai fericită 
femeie din lume, iar neprevăzutul peste care dăduse apăruse 
tocmai pentru a-i arăta diferența. realiza pentru a nu știu câta 
oară că, în singurătatea ei, nu era niciodată singură, învățase să 
aibă în permanență ceva de făcut, nu șoma niciodată și nici nu se 
plângea că e moartă de plictiseală! disprețuia pe cei plângăcioși, 
pe leneși și pe cei veșnic nemulțumiți.

într-un moment, poate mai puțin așteptat, țiuitul telefonului o 
deșteptă, anunțând-o că cineva îi expediase un mesaj. a îndreptat 
rapid mâna spre buzunarul interior al rucsacului și-a dat citire 
celor scrise: Ina, de ce nu răspunzi? Într-un sfert de oră sunt  în 
gară. 

Tomiță! și-a zis într-o explozie de bucurie, năvălind spre 
marginea trotuarului în speranța că va fi salvată de vreun taxi. 
Sub presiunea timpului, nici nu știe când a ajuns în forfota 
gării, un loc pe care-l iubise dintotdeauna, căci întregul peron 
mustea de-atâtea întâlniri și despărțiri, de-atâtea lacrimi văzute 
și nevăzute, de trăirile care intrau cel mai des în pavajul dislocat 
pe alocuri ori printre șinele obosite, iubea zecile de mâini care  
fluturau la geamurile trenului, în semn de rămas bun sau adio, 
zâmbea îmbrățișărilor sau ocheadelor, unui sărut pasional sau de 
complezență, unui gest naiv sau bine studiat.

Privea cu plăcere și nerăbdare, în timp ce picioarele-i băteau 
step, căci de când se știa tot înghețate erau, cerceta acele 
ceasornicului de pe peretele exterior al gării, numărând minutele, 
și zâmbea clipei ce avea să vină. 

 fracțiune de secundă, coana Leana și don’ Gică, covrigarul, 
i-au zâmbit făcându-i cu mâna! Și ei se iubeau! îi apăruseră în 
imagine ca semn al efemerului, dar și al eternului, căci flacăra 
iubirii se poate stinge într-o clipă sau poate dăinui toată viața. Cât 
de frumoase sunt poveștile iernii, și-a repetat în sinea ei!

… Și trenul pufăi din greu sub nasul său.
Cum ai călătorit? A fost frig? Ți-e bine? 
era viitura întrebărilor, pe care nu le-ar fi pus, dacă nu i-ar fi 

păsat. 

Mi-e bine, iar binele vine de la tine, mi-ești atât de-aproape! 
i-a răspuns șoptit cel așteptat, iar buzele lui atingeau suav obrazul 
îmbujorat. Credeam că nu mai ajung!

Uite c-ai ajuns! Frumoasă surpriză! a răspuns, alintându-se la 
brațul său puternic.

Ina, știi că dorul doare?
Cui spui tu acest lucru, oare eu din ce aluat sunt făcută, crezi 

că nu-i cunosc puterea? Uneori l-am urât! Rău ai făcut, există ceva 
mai trist decât dorul dor, este atunci când nu este de cine să-ți fie 
dor. Mai intuiesc si o altă etapă, groaznică, dar nu suntem noi pe 
aproape, aceea în care nu mai poti să ai vreun dor, când nu mai 
poți trăi dorul.

Mă sperii, a zis, oprindu-se în loc și strângându-l de braț. Mă 
bucur că ești aici, mă bucur că am un dor atât de frumos! apoi i-a 
zâmbit, făcându-i semn că-l iubește.

nimic din ceea ce fusese până în clipa reîntâlnirii nu mai 
era valabil, prezentul conta, iar ea voia să trăiască, și-n semn de 
acceptare s-a trezit învârtită cum numai în copilărie i se întâmpla, 
doar că în locul tatei se afla el, cel care avusese forța și capacitatea 
de-a topi sloiul din inima ei.

Mâinile crinei descuiau ușa cu viteză maximă. din prag, 
căldura interiorului i-a îmbiat, învăluindu-i ca-ntr-o pânză de 
păianjen, țesută din firele de mătase ale dorului. Se oglindeau în 
lumina ochilor și simțeau cum dorurile nu mai dor, ci se împletesc 
în magice culori, scăldându-i în lacrima de bucurie a iubirii. Ui- 
tase de tot și de toate! iubea cu adevărat, începea să înțeleagă 
legile iubirii, neînțelese până atunci. Trăia altfel, învăța a trăi, 
iubind.

Până să ajungă în sufragerie, acolo unde sub bradul împodobit, 
de dragul lui, așteptau surprizele învelite în hârtie colorată și 
strălucitoare, fotoliul din hol, niciodată atât de primitor, în seara 
aceea s-a-ncărcat cu trupurile lor tinere și îndrăgostite. Te iubesc, 
Crina, să nu uiți asta!

nu, altceva avea de uitat, dar ceea ce trăia atunci n-ar fi zis c-ar 
fi putut uita, mai ales într-o noapte de decembrie, când luminile 
cerului par mai aproape de cei care învață a trăi iubind.

MAGIA	SĂRBĂTORILOR

14 noiembrie/2020



noiembrie/2020 15

LUCREȚIU	PĂTRĂȘCANU,	PROFESOR	UNIVERSITAR	LA	
FACULTATEA	DE	DREPT	A	UNIVERSITĂȚII	DIN	BUCUREȘTI

Se pare, însă, că și anume obiective politice îl determină să 
îmbrace, înafară de roba de judecător, și pe cea de universitar, 
dar în postură de profesor. chiar dacă schimbările politice 
înregistrate după 23 august 1944 deterioraseră scara de valori a 
societății românești, poziția de profesor universitar era de natură 
să contribuie la creșterea prestigiului profesional, știut fiind că 
funcțiile politice și administrative erau fluctuante sau trecătoare.

anul 1946 este încărcat de tensiuni socio-politice, pe care 
Lucrețiu Pătrășcanu și alți lideri comuniști trebuiau să le ia în calcul. 
chestiunea cea mai serioasă o reprezenta conflictul interetnic 
româno-maghiar din părțile Transilvaniei ocupate în 1940 de 
trupele horthyste și aflate sub „administrație” militară sovietică 
cu titlu „provizoriu”. La 28 mai 1946 are loc o demonstrație a 
studenților români din cluj, al cărui caracter patriotic îi înfurie 
pe naționaliștii unguri care atacă căminele studenților români. 
conflictul este aplanat temporar prin intervenția trupelor 
sovietice. Prezența liderului comunist Teohari Georgescu la 
cluj, care sosește la câteva zile distanță de la evenimente, incită 
din nou spiritele. Ministrul de interne aruncă vina producerii 
incidentelor asupra partidelor istorice și universitarilor clujeni 
care, chipurile, i-au influențat pe studenți. conflictul interetnic 
amenință să refuleze. Trecuseră trei zile de la „vizita” lui Teohari 
Georgescu. Pătrășcanu se implică convocând o adunare populară 
ce se desfășoară la 8 iunie și la care declară că „nimeni nu are 
dreptul să pună în discuție granițele noastre” și că „Transilvania 
a aparținut și va aparține româniei”1. era o declarație tranșantă 
care îi definește crezul național și nu poate fi pusă pe seama 
„inteligenței” sale speculative sau a unor interese politicianiste 
de moment. Un om care are tăria de caracter să nu-și dezică 
atitudinea patriotică nici când a fost bestial torturat (ca urmare 
fiindu-i amputat un picior) și nici când a conștientizat că moartea 
sa era iminentă, în urma amenințării cu pistolul la ceafă, nu poate 
fi acuzat de ambiții politice. Mai explicit s-a afirmat și că urmărea 
creșterea popularității sale pentru a prelua șefia Pcr-ului.

ce s-a întâmplat  după „cluj”, când își dă seama că în jurul 
său se „construiește” un laț periculos de intrigi de către adversarii 
din sferele înalte comuniste, este altceva. a fost o tentativă de 
preîntâmpinare a anihilării sale ca om politic și nu cred eu că nu 
se gândea, având în vedere excesele sălbatice din epoca stalinistă 
din UrSS – și la alte eventuale represalii. discursul său de la cluj 
nu „bătea” însă atât de departe...

Se poate însă, ca accentul pe care l-a pus în discurs pe latura 
națională, să fi avut în vedere și dorința detașării poziției sale 
politice în problema națională – căci, în esență, incidentele de 
la cluj erau intrinsec legate de aceasta – față de principalii capi 
ai comuniștilor din partidul pe care îl reprezenta. o astfel de 
detașare o accentuează când se adresează participanților și 
ca exponent al universitarilor bucureșteni, din rândul cărora se 
considera că făcea parte. în adevăr, primise să predea cursul de 
„economie politică teoretică” în locul fostului titular, la istoria 
doctrinelor economice  și de economie politică, profesorul 
aristide n. basilescu (1892-1969), la prestigioasa facultate de 
drept din bucurești. La 8 iunie, când se afla în fața studenților și 
universitarilor clujeni, știa că urma să predea la Universitatea din 
capitală. nu cunoaștem (deocamdată) dacă fostul  titular de curs 
a fost demis „pentru a face loc profesorului comunist Lucrețiu 
Pătrășcanu”2 , la întervenția liderului pecerist sau a fost rezultatul 
epurărilor intelectualilor cu origine „burgheză”. indiferent de 
temeiul demiterii Pătrășcanu se pare că a fost bine primit de 
studenți, după mărturisirile Lenei constante.

cursul pe care îl susține în anul uni- 
versitar 1946/1947 este tipărit – semni-
ficativ, desigur, de asociația studenților în 
drept la tipografia Universității, în 1947. 
este, credem, un gest de apreciere față 
de profesorul Pătrășcanu și, poate, nu o ploconire fiindcă era 
demnitar comunist. de altfel, cursul său avea importante note 
de originalitate prin conceperea prelegerilor (lecțiilor) astfel 
încât succesiunea istorică a etapelor dezvoltării societății umane 
să fie analizată nu numai în perspectivă economică ci și juridică, 
sociologică și filosofică. Țesătura de date factuale și analize, 
construită prin utilizarea unor noțiuni, idei și mai ales teorii din 
respectivele discipline permit integrarea cu măsură a concepțiilor 
marxiste, astfel încât să nu agreseze urechile sensibile ale 
studenților. cursul este structurat în X lecții (prelegeri), dintre care 
una – lecția a ii-a – este prezentată în două părți.

i – definiția și obiectul economiei politice; ii – fazele prin care 
a trecut omenirea în evoluția ei: 1. comuna primitivă (lecția a ii-
a) și 2. continuare la comuna primitivă (care se închide parțial 
în lecția a iii-a – consacrată epocii sclavagiste); iii – Sclavia; iv – 
orânduirea sclavagistă; v – condițiile istorice în care s-a născut 
regimul capitalist; vi – dreptul vechi românesc. drepturile 
și libertățile țărănimii noastre; vii – evoluția raporturilor de 
producție și istoria poporului român; viii – definiția regimului de 
producție capitalist. dezvoltarea producției capitaliste; iX – analiza 
structurii economice a româniei. Sectorul economiei industriale. 
caracterizarea regimului nostru economic după o. Schillier, e. 
Wagemann, virgil Madgearu; X – capitalismul și agricultura 
românească. Structura economiei românești. Sectorul agricol.

Structura ca și conținutul cursurilor (lecțiilor) denotă unele coli- 
ziuni dar și influențe asupra pozițiilor sale marxiste, pe care le  
indică scrierile unor autori români (r. rosetti, G. Panu, c.c. Giu-
rescu, v. Madgearu, G. Trașcă, H.H. Stahl, M. ralea, Tr. Herseni) și 
străini (W. Sombert, fr. bentham, K. bücher, L. H. Morgan, G.L. von 
Maurer ș.a)3. analizează critic principalele curente economice, în 
relație cu evoluția societății, cu referire la comuna primitivă și epo- 
cile sclavagistă, feudală și capitalistă (interferându-le cu teorii și  
concepții sociologice). epocile istorice se diferențiază și evoluează 
sub pregnanta influență a factorilor socio-economici, care le con-
feră trăsături distincte și generează progresul tehnic și tehnologic. 
Transformările care se produc în succedarea tipurilor de societăți 
le analizează comparat în planul realităților autohtone și în cel al 
schimbărilor în orizont european și universal. Pentru studenți apar 
astfel mai clar configurate structurile sociale, raporturile dintre 
acestea și diferențele de status social, care conduc la conflicte 
sociale, mecanismele care generează transformări în economia 
agrară și pun în mișcare industria (de la faza incipientă la marea 
industrie) cu întregul lor ansamblu de mutații la nivel social.

cursul preia idei, teze, observații și informații și chiar formulări 
de redusă suprafață din lucrările sale elaborate deja până atunci 
sau în faza de elaborare. o analiză a întregii opere științifice 
aparținătoare intelectualului comunist Lucrețiu Pătrășcanu ar 
pune mai pregnant în evidență atât aspectele noi interpretative, 
cât și limitele cursului predat de acesta la facultatea de drept din 
bucurești în anul universitar 1946-1947. Sperăm să fie realizată 
cât mai curând.
1. Lucrețiu, Pătrășcanu, Scrieri, articole, cuvântări. 1944, ed. Politică, 
bucurești, 1974, pp. 89 și urm.;
2. https://familypedia.wikia.org/wiki/aristide_basilescu (1892-1969);
3. Marin c. Stănescu, Lucrețiu Pătrășcanu, o personalitate controversată, 
ed. Tomis, constanța, 2006.

Nicolae	TĂNĂSESCU

intelectual cu remarcabile disponibilități creative în plan 
socio-politic și științific, Lucrețiu Pătrășcanu pare mai curând 

rătăcit în Partidul comunist, al cărui membru fondator a fost. Și 
pare „rătăcit” cel puțin din două ipostaze. era cu mult superior 
camarazilor de partid prin pregătirea sa de nivel academic, în 
primul rând și, în același timp, se deosebea fundamental de mulți 
pretinși comuniști prin opțiunea profund  patriotică pe care a 
susținut-o până în ultimele clipe ale tragicului său sfârșit.

Slăbiciunile sale omenești, fără să-l absolve de unele erori, 
nu-i pot umbri importantul rol pe care îl are în încrâncenările 
politice dinaintea și de după lovitura de stat de la 23 august 1944. 
în fapt și drept, lui Pătrășcanu i se atribuie și marele merit de a 
fi împiedicat pierderea unei părți a teritoriului național, atât de 
mult râvnit de unguri, spațiul transilvan ce fusese ocupat în 1940.

Prin atitudinile și actele sale politice Lucrețiu Pătrășcanu 
devine, astfel, un personaj incomod și „periculos” pentru Gheorghe 
Gheorghiu-dej, care se vroia șef etern al P.c.r. abilul muncitor 
ceferist vrea „capul lui Moțoc (Pătrășcanu)”  pentru a fi sigur că 
poziția sa nu mai putea fi periclitată. asistăm astfel, la conceperea 
și inițierea unui complot politic împotriva lui Pătrășcanu, care nu 
s-a dezis de „linia partidului” pe care a aplicat-o, este adevărat, 
cu unele amendamente, mai ales în delicata problemă națională.

Spuneam că Lucrețiu Pătrășcanu s-a distanțat mult de masa 
membrilor P.c.r. prin studii academice, cunoștințe, cercetări 
proprii și valorificări publicistice (lucrări, studii, articole etc.). 
acest aspect este îndeajuns cunoscut prin numeroasele scrieri ale 
unor specialiști care le relevă importanța și mai ales valoarea lor 
științifică. adăugăm acestor aprecieri un aspect care este inclus în 
demersurile intelectuale ale fostului lider comunist, dar căruia nu 
i s-a acordat atenția cuvenită (deocamdată – spunem noi), este 
vorba de activitatea didactică desfășurată de Pătrășcanu și mai 
ales de relația acesteia cu latura politică a demersurilor sale.

cunoaște mediul academic de timpuriu și îl frecventează cu re- 
marcabile rezultate. Susține doctoratul în științe economice la fa-
cultatea de filosofie a Universității din Leipzig (1925). colaborează 
cu numeroși universitari români de la bucurești, cluj, iași etc. și 
străini – germani, francezi, polonezi ș.a. – în plan științific pentru 
colectarea de informații din domeniile sale de interes (economie, 
drept, sociologie, istorie, filozofie) sau pentru verificarea propriilor 
idei, ipoteze, teorii sau concluzii lansate în lucrările sale.

aspirația mai veche pentru o carieră universitară începe să 
prindă contur, mai târziu, când accede la poziția de ministru al 
Justiției, în cabinetele instalate la conducerea româniei după 
lovitura de stat de la 23 august 1944.

firesc, pentru unii, apar interogațiile: de ce după această dată  
și în condițiile când ajunge demnitar? înainte de momentul istoric  
evocat nu era posibil deoarece avea renume de comunist „înverșu-
nat”, urmărit, arestat, anchetat, cu domiciliul forțat (la bușteni sau 
Poiana Țapului), internat în lagăr la Târgu-Jiu etc. după 23 august, 
când drepturile și libertățile cetățenești – pentru comniști -  
au fost restabilite, când P.c.r. activează legal și este partener de  
coaliție al partidelor de factură democrată și când, aproape neîn- 
trerupt, Lucrețiu Pătrășcanu ocupă demnități importante în apara- 
tul de stat și al propriului partid, aspirația sa veche de a deveni 
universitar are toate condițiile să se împlinească. Și se împlinește!

Prestigiul de care se bucurau cadrele didactice și, îndeosebi, 
cele universitare, nu i-a fost indiferent, din contră, i-a stimulat 
ambiția și deopotrivă orgoliul.

(Urmare din pag. 4)

Vizită	cu	bucluc
Pe șeful meu l-am omenit
când mi-a picat în bătătură,
dar sigur n-a fost mulțumit,
că-mi smulse pâinea de la gură.

PreMiUL iii: vasile Larco - iași
Unui	fățarnic
Un sfat îi dau ca om pățit,
cu masca nu te mai juca;
de-o pui pe cea de om cinstit
rămâi cu ea!

Vecinii	din	bloc
Petreceri fac mereu, când vor,
iar eu rezist și-atât mai zic:
etajul e superior,
căci ei sunt oameni de nimic!

aș vrea să-mi pun pe față mască, dar,
comisionul pute-ngrozitor!

Premianții la secțiunea „Madrigal”:

Premiul i: any drăgoianu - Țânțăreni, 
Gorj
Călimăneștiul	și	călimăneștenii
călimăneștiu-i un oraș divin
ce-l înfloriră bunii săi mireni,
iar apele termale cred că vin
din sufletul acestor cetățeni.

Premiul ii: Mihai Sălcuțan – buzău
Umbra	lui	Mircea	la	Cozia
în murmur de valuri și-n tainic mister
Umbra lui Mircea la schit înflorește
Și lumea se-nchină cu ochii la cer
crezând că-i un sfânt ce parcă 
vorbește!

Premiul iii- Ștefan aL-SaȘa – câmpina
Tărâm	de	vis
cu aer pur și apă dulce,
cu peisaje ca-n povești,
el izvorăște din neculce
Și e numit călimănești!

Mențiune: dumitru Sârghie – Slatina
Colț	de	Rai
Tărâm de vis al Țării românești,
Sfânt colț de rai al patriei profunde,
Picior de plai, precum călimănești;
n-ai să găsești în țară și oriunde...

Mențiune: Petre ion florin vasilescu 
– craiova
Madrigal	pentru	Călimănești
bătrân alutus, îndrumând sub soare
de-a pururi alte ape curgătoare,
Tu undele vădit le-ncetinești
S-admire perla ta – călimănești!

Mențiune: Janet nică – ostroveni, dolj
Madrigal
de stai o clipă și privești,
instant, pe loc te dumirești;
călimănești, picior de plai,
e, fără dubiu, colț de rai!

Premianții la secțiunea „Parodie”:

Premiul i: Lucian Perța – vișeul de Sus
Premiul ii: Mihai Haivas – iași
Premiul iii: Petru ioan Gârda – cluj-
napoca
Mențiuni: daria dumescu – iași, 
cornel rodean – Sibiu, cătălina 
orsivschi – vama
Premii speciale pentru promovarea 
umorului românesc: Petre Gigea-
Gorun (craiova) și Gavril Moisa (cluj-
napoca).

MenȚiUne: ion Moraru – Galați
În	pandemie
în actuala conjunctură,
cum toți suntem discreți din fire,
Lucrăm cu masca pe figură
adică...sub acoperire!

MenȚiUne: Laurențiu Ghiță – bucurești
Purtatul	măștii	–	obligatoriu
Metoda asta nu e bună
cu soacra mea (și nu mă miră),
c-o țin cu mască de o lună
Și-a naibii, încă mai respiră!

MenȚiUne: valentin david – orăștie
Miros	de	covid
Pe șest aduse din Madagascar,
cu banii adunați de la popor,

SUCCESUL	FESTIVALULUI	VÂLCEAN...
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Arhiepiscopiei Râmnicului.

Cornelia victoria dedu vine dintr-o lume a picturii 
percepută de public ca fiind cea de la mijlocul secolului XX 

și ajunge până la noi cu o grație și o inteligență artistică cum rar 
mi-a fost dat să văd. de fapt contactual vizual cu pictura l-a avut 
din copilărie. bunicul său picta, uneori făcea reproduceri după 
maeștrii ai barocului sau grafică după cei interbelici.

bunica, alexandrina, a fost cea care a dus-o să vadă colecția 
regală și alte colecții din bucurești. impresionată a fost, cum 
cornelia victoria dedu mi-a mărturisit, de colecția Zambaccian, 
de tablourile lui Luchian - „Safta florăreasa”, „Lăutul”, de 
portretul lui Zambaccian realizat de corneliu baba, de desenele 
lui Gheorghe Petrașcu, de „Senna” lui Pallady,  de podurile lui 
podurile alexandru Padina , de tușele lui Theodore Gericault.

La colecția „dona” impresionată a fost de structura pastei 
lui Pătrașcu și de dialogul luminii alămurilor cu fructele. 
Transparențele pictorilor italieni veniți ca profesori sau mentori în 
românia demonstrau o mare măiestrie, cum ar fi realizarea într-o 
pictură a unei dantele care acoperă mână sau un umăr.

de la portretistică la peisaje sau natură statică, cornelia dedu 
pictează, creionează cu o dezinvoltură uimitoare, are o aparentă 
simplitate și o seninătate bine studiată distribuită în compoziții. 

Magnoliile din curtea ei sunt pictate în nenumărate tonuri 
de alb, încât pentru moment albul devine principalul personaj, 
dar urmează tonuri, nuanțe care parcă foșnesc, vorbesc între 

ele în acel timp și spațiu iar apoi 
totul devine atemporal. Pare un joc 
alteritatea dintre desen și paleta 
cromatică, dar e un joc interpretat 
și interpretabil, dar nerepetabil. Un 

CORNELIA	VICTORIA	DEDU	ÎNTRE	MÂNGÂIERE	ȘI	BRUTALIZAREA	CULORII	
CU	DRAGOSTEA	COPILĂRIEI	PENTRU	jOCUL	MIRIFIC	AL	ANOTIMPURILOR

joc interpretat, în trepte, uneori 
puternic, cu stabilitate, copnținut, 
cu coerență, într-o manieră 
liberă, alteori cuminte, raportat la 
intensitatea luminii acelei zile sau la 
starea sufletească a artistei.

cornelia dedu are catifelări între 
tonuri și nuanțe, are interpretări 
alese de ochiul de artist, diafane ce 
creează o încărcătură, un miraj, așa 
se explică de ce lucrările ei rămîn în 
memoria privitorului. asta înseamnă 
măiestrie !

dacă creionează un tablou al  
naturii având în prim-plan elemen-
tele ale naturii pe care le descrie în 
felul său caracteristic, recognoscibil 
o face într-o armonie cu tot ceea ce o înconjoară încât te gîndești 
ca la un pastel al poeziei.

Pictează, așa cum ea însăși declară, cu „dragostea copilăriei 
pentru jocul mirific al anotimpurilor”.„Peisajul pentru mine este 
o stare de suflet”, declară cornelia dedu.

artista a absolvit în 1967 institutul de arte plastice, la clasa 
profesorului ion Marșic. a fost impresionată de măiestria celo 
doi profesori corneliu baba și alexandru ciucurencu, asistînd la 
multe dintre corecturile lor.

așa se explică pictura sa ce are o seninătate sufletească, o 
inteligență artistică ce descinde din modalitățile lui Luchian sau  
ale lui Pallady. Peisajele sale au ținută, par trasate din tușe sigure,  

pternice, uneori peisajele sînt realiza-
te direct din culoare, demonstrînd, 
cred eu, o delicatețe a viziunii. am 
văzut-o de multe ori intervenind și 
modificînd un copac, florile, un petec 
de cer sau întreg tabloul.

cromatica rafinată, aleasă într-un 
acord tacit creează registre variate 
ce ajung la vibrații strălucitoare în 
peisajele citadine. de fapt există o 
alteritate între subiectul ales, desen 
și cromatică.

compozițiile corneliei victoria 
dedu vorbesc de la sine, este o 
artistă care privește realitatea pe 
care o stăpânește când cu calm, când 
tumultos și astfel fiecare lucrare are 

un mister propriu. Pictorița are vocația spontaneității, are harul de 
a transmite efectele înregistrate sau imaginate ca pe o acceptre a 
realității, până la nivelul detaliului pitoresc, aceasta presupunând 
un îndelung exercțiu. 

contemplarea lirică a naturii dezvăluie o mare libertate în 
execuție. fluiditatea desenului, înțelegerea subtilă a atmosferei, 
a cerului senin sau înnorat, a unui sat, o unei case sau unei căpițe 
de fîn au o interpretare liric emotivă ce se lasă descoperită încet....
Spectaculosul reiese din faptul că știe cînd și unde să accentueze 
și unde să se oprească.

Lumea predilectă, aleasă de artistă este cea a pitorescului 
expresiv aflate de ea în mahalalele bucureștilor sau sate uitate 

de lume. formele sale expresive 
devin semnificative. are un mod 
viu de a portretiza casele, periferia 
orașului, o lume care nu vrea să 
abdice. de aceea poate desenul 
artistei este alert și plin de vigoare.

Prin temele alese, prin forma 
stilistică și expresivă, cornelia dedu 
are ceva din poezia interbelică a 
lumii....

05 ian 2021
Liliana	POPA,istoric de artă

(Urmare din pag. 4)

Gramatica cu cele ale ei (morfologie, sintaxă,... etimologie),  ortografia, semantica (coborând prin etimologie și căutarea strămoșilor... la  
izvorul comun, multor afluențe etnice!), semiotică; apoi despre... viețile paralele ale limbilor, ce își caută (nu la plus infinit, nici la minus 
infinit - de dinainte de babel, punctul comun!) podul lui apolo(dor) traducătorul cu har, adică cel cu simțirea întreagă a celor maluri... 
paralele. frumos exemplul recuperator al marilor traducători din cele clasice cu trimitere la: dan Slușanschi, George Murnu, George 
coșbuc (premiat de academie, pentru eneida / traducătorul inspirat și al divina comedia!), cărora să le adăugăm aici și pe eugen 
Lovinescu, Lucian blaga , dar  și pe diortosiritorii bibliei i.P.S bartolomeu anania, cristian bădiliță. vorbind despre traducători, să nu 
uităm să-l cuprindem pe autorul nostru, prof.univ.dr. Petre Pistol, care în fidelitatea lui pentru clasicism ne-a dăruit : de ira dei (despre 
mânia Lui dumnezeu) la ed .învierea..., 2006, Timișoara - , textul latino-român, tradus din Lactantius, și adăugat cu studiu, comentarii;  
traducerea instituții divine. Lactantius,  Timișoara, 2004, ed. învierea; Lactantius, instituții divine. epitoma (epitome institutionum 
divinarum), text latino-român, editura Sofia, bucurești, 2019.

cartea este  un subtil dicționar pentru cuvintele greco-latine; este expunere cu lămurirea înțelesului unor expresii, devenite celebre, 
demult intrate în limbajul sărbătoresc, înalt, al elitelor și al rafinamentului clasic. 

rândurile scrise aici se vor o recomandare a citirii și răscitirii acestei cărți frumoase, nu doar pentru remarcatul uz didactic, dar și 
pentru savoarea specială dată de semnificarea tâlcurilor, acele nestemate ale umanității, păstrate comori și rezervate numai temerarilor 
iubitori de cunoașterea, care eliberează și face posibilă descoperirea de sine. 

despre numele autorului, luând în seamă definiția propusă (numele este crainicul propriei identități...) am asociat lui Petru 
tenacitatea celui care are și menirea să pună temeiuri, fundamente, în viitori ucenici, noi consacrându-l apostol, asemeni celui așezat la 
roma. despre Pistol, căruia autoironia i-ar găsi o nepotrivire și o jenă a expunerii publice, ne permitem propria-ne speculație. a existat 
în perioada veche un Săgeată, pe care coșbuc îl vedea bogat foarte. el săgeta probabil, precum eros, precum apolo, ori artemisa/diana 
cu razele de foc ale iubirii... S-au dus vremurile și armele s-au schimbat. acum cu ... pistolul tragi foarte precis, de foarte aproape, cu 
efectul garantat, tocmai pentru scopurile lui Petru, mare iubitor de oameni.

Mai atenționăm aici că această carte permite și lecturarea, pe alese, a celor propuse de cuprins, cu efecte deosebite; poate fi un 
tovarăș de cursă lungă, sfătos și imprevizibil, surprinzător, minunat. Mulțumim fidelității întru clasicism, acestui clasic modern, trezorier 
al atâtor nestemate!

30 nov.2020

FIDELITATEA	CLASICULUI...	PETRU	PISTOL

16 noiembrie/2020


