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MIHAI	EMINESCU	POMENIT	LA	ARHIEPISCOPIA	
RÂMNICULUI	LA	171	DE	ANI	DE	LA	NAȘTEREA	SA

„Cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exem-
plar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru 
este salvată spunea Mircea Eliade.

Universul poeziei eminesciene reprezintă un prilej spre 
o cugetare adâncă, întrucât Mihai Eminescu era suflet în su- 
fletul neamului său, versul său era expresia lirică a unui so-
lemn elogiu capabil să pătrundă veșnic în conștiința unui 
popor.

(…) Mihai Eminescu, aflat mereu într-o luptă creatoare, 
neîncetată, cu limba, cu lexicul, morfologia și sintaxa ei, cu 
bogăția și rigiditatea formelor ei, după aprecierile criticului 
literar Zoe Dumitrescu Bușulenga, a fost văzut de Tudor 
Vianu drept un călător al drumurilor lungi purtând pe 
sandale colbul veacurilor. Iar veacurile erau străbătute și pătrunse 
de spiritualitatea și cultura creștină, întrucât, pentru poet, Biserica 
lui Mateiu Basarab și a lui Varlaam este maica spirituală a neamului 
românesc care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului, 
este cea care domnește puternică dincolo de granițele noastre și e 
azilul de mântuire națională în țări unde românul nu are stat. 

(…) Tudor Vianu, printre multele aprecieri asupra persoanei și  
operei poetului, reținea faptul că ideea eternității stăpâ-
nește mintea sa într-o asemenea măsură, încât una din  
atitudinile cele mai obișnuite ale poeziei sale este conside-
rarea lucrurilor în perspectiva eternității.

Iar între cele rânduite pentru eternitate sunt și neamu-
rile, pentru că, la doar 21 de ani, la Mănăstirea Putna, în  
ziua de 15 august 1871, Mihai Eminescu considera că 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului trebuia să fie deo- 
potrivă religioasă și națională, pentru că românii în gene- 
re serbează ziua Sfintei Marii ... mama care din sânul ei  
a născut pe reprezentantul libertății, pe martirul omenirii 
înlănțuite, pe Hristos... trecutul nostru nu este decât înfrico- 
șatul coif de aramă al creștinătății, 
al civilizațiunii. Hristos a învins cu li-
tera de aur a adevărului și a iubirii, 
Ştefan cu spada cea de flacără a 
dreptului. Unul a fost Libertatea, ce- 
lălalt apărătorul Evangheliei. Vom 
depune deci o urnă de argint pe 
mormântul lui Ştefan, pe mormântul 
creștinului pios, al românului mare. 

Perioada copilăriei petrecute la 
Ipotești, a studiilor de la Cernăuți, 
peregrinările prin Ardeal, la Sibiu 
și Blaj, apoi la Mănăstirea Cozia, în 
Oltenia și Muntenia, au reprezentat 
pentru Mihai Eminescu un timp al  
cunoașterii limbii române, a tradi- 
țiilor și a folclorului, citind deopo-
trivă din cronicari și din literatura bisericească, stăpânit  de gândul 
unității naționale și de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea 
neamului românesc, după cum îl descria Ioan Slavici. În perioada 
în care scria la Ziarul Timpul, Mihai Eminescu readucea în atenția 
opiniei publice, din nou, rolul Bisericii Ortodoxe în păstrarea etnicității 
dar și incontestabila misiune în păstrarea unității de neam: Biserica 
răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului 
latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră într-un 

mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără 
dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea 
printre poloni, unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi 
singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor 
de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o 
combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, 
republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai 
român nu e.

(…) În anii de muncă creatoare intensă, Eminescu ne-a 
dăruit un univers. El nu este numai Poetul, așa cum greșit 
a rămas în conștiința multora, ci este, în aceeași măsură, 
prozatorul, publicistul, dramaturgul, omul de vastă cultură, 
pe care însă nu o asimilează într-o formă exterioară, ci 

care vine, în mod organic, să-i completeze personalitatea. Poetul 
este deopotrivă național și universal, iar atingerea universalității se 
realizează tocmai prin contactul său cu tezaurul spiritual. 

Constantin Noica aprecia că prin Eminescu și moștenirea miraculos 
rămasă de la el, ni s-a făcut un dar de care n-au avut parte alte culturi, 
fie și cele mari. La scara culturii noastre, funcția lui Eminescu poate 
fi mai vie decât cea a lui Shakespeare în Anglia, sau a lui Goethe în 

Germania, căci el nu e un simplu poet, nici un simplu 
suflet nenorocit, ci o conștiință de cultură completă .

De altfel, ființa poetică eminesciană este copleșitoare 
mai ales în postumele sale, în acele zeci de mii de pagini 
care atestă un univers impresionant (…)”. (Selecțiuni din  
discursul ținut de Înaltpreasființia sa Varsanufie, Arhi-
episcopul Arhiepiscopiei Râmnicului)

*

Această slujbă de pomenire a avut loc în două faze, 
prima, în incinta, naosul, Catedralei Arhiepiscopale, și pe 
care  ÎPS Varsanufie a oficiat-o împreună cu un sobor de 
preoți ai Arhiepiscopiei pe armoniile din strană ale co- 

rului de băieți al Seminarului Sfân- 
tul Nicolae dirijat de Codruț Du-
mitru Scurtu; a doua, în fața bus- 
tului marelui poet, Mihai Eminescu, 
operă a sculptorului Paul Popescu 
aflată pe platoul Palatului Arhi-
episcopal, lucrare turnată în bronz, 
respectând fizionomia poetului așa  
cum rezultă ea din fotografia aces- 
tuia realizată la Praga în anul 1869,  
când avea 19 ani. De două ori, odată  
în naosul catedralei, și a doua oară 
pe platoul cu bustul poetului s-a cân- 
tat Sf. Pomenire în memoria poetului 
nepereche, care a dat numele 
acestei zi a culturii naționale.

La manifestările de la Arhie-
piscopie au participat, respectând restricțiile impuse de pandemia de 
Covid 19, oameni de cultură ai Râmnicului care au învins vicisitudinile 
vremii și pe cele impuse de starea de alertă cu care se confruntă 
întreaga lume. Eminescu să ne ajute!...tot așa cum am spus și în iunie 
2020, și tot la Arhiepiscopie, desigur în presa de cultură: Eminescu a 
înviat! și tot noi ne-am răspuns, atunci: „Adevărat a Înviat”!

Simona	Maria	KIS
Simion	PETRE



Vilia	BANȚA

Anul acesta s-au împlinit 171 de ani de 
la nașterea poetului nepereche al nea-

mului românesc, spiritul tutelar al nemuririi noas- 
tre. Şi dacă sărbătorim ziua Culturii Naționale la 
15 ianuarie, în ziua Eminescului, e pentru că el  
reprezintă vârful piramidei valorilor noastre 
culturale. Aici, în incinta Palatului Brâncovenesc 
de la Potlogi, pe 16 ianuarie 2021, ne-am adu- 
nat și noi, o duzina de iubitori ai lui Eminescu, 
intelectuali ai locului și colaboratori ai revistei  
și cenaclului bucureștean „Arena literară”, să 
aducem omagiul nostru și al prietenilor confrați 
care în condițiile pandemiei nu au putut veni, 
celui care strălucește în eternitate peste sufletele 
românilor. Alături de gazde, distinsa doamnă 
Valentina Vasile și cunoscutul poet Marian 
Ilie, au fost prezenți de la București scriitorii: 
Aureliu Goci, Gabriela Banu, Claudia Voiculescu, 
Geni Duță, Vilia Banța, Traian Chiricuță. Au mai 

DOR	DE	EMINESCU	LA	PORȚILE	BRÂNCOVENEȘTI	
DE	LA	POTLOGI

participat domnii Ion Nilă, directorul Liceului 
de la Tărtășești, Serghei Duță, talentat fotograf, 
Cosmin Istrati și Marius Herghe, doi tineri 
intelectuali din Potlogi.

Doamna Valentina Vasile a vorbit cu multă 
căldură, în cuvinte emoționante, despre im-
portanța evenimentului în viața culturală a ro- 
mânilor. Poetul Marian Ilie a citit poeme dedi-
cate lui Eminescu de către Radu Botiș, Nicolae 
Matcăș, Dimitrie Sorin Pană și Emilia Amariei, 
care nu au putut să fie prezenți fizic. De la 
Râmnicu Vâlcea se îndrepta spre noi poetul 
Petre Cichirdan, pe care viscolul l-a întors din 
drumul catre Eminescu undeva pe la Teiu – satul 
argeșean din vecinătatea autostrăzii.   

Poeta Vilia Banța a recitat La steaua  și apoi 
a citit câteva fragmente din articolele: Despre 
Eminescu …, al scriitoarei Eliza Roha și Eminescu 
și internetul al scriitoarei Mona Maria Vâlceanu 
de la Pitești.

Prozatoarea Geni Duță a recitat De câte ori, iu- 

-	memento	Mihai	Eminescu	-

Trecut-au ani, câmpia e pustie
Arar o mai alină pas uman
Mai toţi din sat sunt duşi în pribegie
Nici ciocârlii nu mai adastă-n lan

Şi dac-un suflet întâlneşti, arare
Pe ulită-n vreun sat dezmoştenit
E vreo bătrănă gârbovită care
Se-ntoarce-acasă de la spovedit.

Flăcăi şi fete, de mai sunt pe-acasă
Nu se mai duc la baluri şi la hore
I-a troienit maneaua viforoasă
Cum ceasurile bat străine ore.

Nici de întors n-au mai rămas temeiuri
La starea consacrată de milenii
Poveşti, tradiţii, snoave, obiceiuri
S-au dus cu vântul. Azi traim vedenii!

Au emigrat cumva parcă şi gnomii
Şi vulturii pleşuvi de pe-nnălţimi 
Dormim adânc în Duminica Tomii
Când cu Iisus ar fi să ne-ntâlnim…

Trecut-au ani – şi, dac-ar fi să-nvie
Eminul nostru drag, s-ar răsuci
In trist mormânt – această Românie 
Nu-i Patria ce El visa a fi!

                            Marian	ILIE

De un an de zile, aproape, vâlcenii așteaptă să intre din nou 
în Sala de spectacol a Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea, 

de la liceul Lahovari, să urmărească pe viu un concert de muzică 
cultă, căci, probabil, pe Internet sau televizor s-au săturat să 
stea pe fotoliu sau în pat și să urmărească muzica bună data pe 
Tv Mezzo sau alte posturi sau siteuri muzicale pe toată această 
perioadă de restricții provocate-impuse de pandemia cu virusul 
Covid 19. Muzica de concert interpretată în sala de spectacol, 
susținută de profesioniști, nu poate fi comparată, însă, cu nici 
o altă formă de redare,  înregistrare-imprimare, a ei. Așadar pe 
15 ianuarie 2021 la Filarmonica „Ion Dumitrescu” a avut loc un 
concert festiv, eveniment, prin mesaj (întronarea acestui gen 
de musică veche pe scena Filarmonicii) susținut de Formația 
vocal-instrumentală „Arheon”: dirijor-Codruț Dumitru Scurtu, 
soprană-Monica Valentina Scurtu, vioară-Vladislav Răilean, oboi-
Dorin Fărcaș, contrabas-Florin Popescu, percuție-Mihai Rotariu; 
în partea a II-a Corul „Eufonia” dirijat de Aurel Popescu, cu 
Galina Nemțanu la pian, a executat un mănunchi de piese corale 
adecvate momentului festiv. Din start spunem că acest concert, 
cum spuneam, care inaugureză revenirea în sala de concert a 
muzicii culte, s-a bucurat  de un mare succes chiar și într-o sală 
ocupată pe o treime din capacitate.

*

Credem că scena Filarmonicii are nevoie de o cortină aproape 
la mijlocul scenei  între marginea adiacentă sălii și fundalul alb 
al ecranului de cinematograf care să conțină însemne din istoria 
muzicii sau chiar elemente de decor artistic pentru ce urmează 
să aibă loc în fața sa. Se crează astfel o intimitate specifică muzicii 
camerale, cum trebuie considerată și aceasta pe care a relansat-o 
Codruț Dumitru Scurtu.  Muzica veche vocal instrumentală este 
un capitol nou, care ține de postmodernism, mai ales în culturile 
în care transpar elemente de orientalism, cu precădere cele care  

CONCERT	FESTIV	LA	FILARMONICA	„ION	DUMITRESCU”	
DE	ZIUA	CULTURII	NAȚIONALE

au la bază religia ortodoxă. Muzica veche vocal instrumentală, 
după formarea Țării Românești, coboară până la spectacolele 
care au loc la Curtea lui Vlaicu Vodă, și o regăsim și la curțile vest 
și central europene din secolul XIV…Cea mai frumoasă tratare 
postmodernistă a acestui gen muzical, românesc, am văzut-o la 
punerea în scenă, în 2018, a piesei lui Alexandru Davila, „Vlaicu 
Vodă”, în piața Constituției. Doamne, ce armonii, ce ritmuri, ce 
decor…Mai recomandăm cititorilor să urmărească pe on line-ul 
Cultura Ars Mundi, pe Video Arhiva (să deruleze imaginile și va 
recunoaște ceea ce indicăm noi) pe lângă imaginile din 2017, 2018 
cu formația lui Codruț Dumitru Scurtu, pe Nikodimos Kabarnos în 
piesa „Tânguirea Fecioarei Maria”, pentru a-și face o imagine, cât 
de cât, cu muzica veche, cu mult peste valoarea celei moderne și 
moderniste de oricare gen…

Vorbind de muzica din timpul și dinaintea lui Anton Pann, 
muzică pe care o expl oatează și Codruț Dumitru Scurtu, 
propunând-o vâlcenilor, frustrați, poate, că nu o pot asculta lângă 
o strană dintr-o biserică veche (noi am face-o și în curte, cum ne 
arată tablourile lui Amedeo Preziosi-mișcarea culturală din jurul 
Bisericii -1866) fiind clar că o asemenea reprezentațiie, în zilele 
noastre trebuie să cuprindă în decor elemente de impressionism 
(ca trecere elegantă dintre vechi și nou), de ce, nu, expressionism!…
„Şi fiindcă am ajuns, iată, la impresionism, să extrapolăm puțin 
termenul și să ne referim la ceea ce a impresionat mai mult în 
această dată de 23 iunie 2017...anume nașterea primei formații 
de muzică cultă veche din acest capăt de lume înainte de a trece 
în Transilvania, unde tipul de muzică, datorită acceptului muzicii 
instrumentale în biserica catolică, există de când lumea... Ionuț 
Codruț Scurtu, unind vocile tinerilor elevi de la Seminar cu 
sunetele celor câteva instrumente care redau foarte bine tonalități 
apuse europene, oboiul, vioara, tamburina, ghitara, a susținut un 
concert, istoric, pe muzica lui Anton Pann. Nu stăm să-l lăudăm 

deși inițiativa îi aparține în întregime, dar, și noi, când am văzut 
deschiderea Înaltului Varsanufie pentru 
artă adevărată, încă din 2014, încercam 
să-i sugerăm să creeze la Arhiepiscopie 
o formație de muzică veche, care acum, 
dacă e reușită, se chiamă și cultă...
Dădeam ca model formațiile de pe 
Mezzo. Orice s-ar spune, cele două 
teatre nu pot fi concurate, Filarmonica 

de asemeni, dar muzica veche cultă, de aiurea, da! Așa că ziua cu 
pricina, a Marinei și Aeronauticii în relație cu Biserica, și a Iei, s-a 
încheiat magistral…” (Csaky E POE, „Simpozionul Național Biserica 
și Armata României-Tradițiile Conlucrării, Cultura vâlceană” nr 
137, iulie, 2017)

În concertul de vineri seara, de la Filarmonică, cei șase 
instrumentiști au reușit să reaprindă interesul vâlcenilor pentru 
acest gen de muzică, accentul fiind pus mai mult pe partea 
narativă a istoricului cântecelor interpretate, pe voce, și dialogul 
cu publicul care s-au vrut esențiale din partea dirijorului Codruț 
Scurtu, semănând, păstrând proporțiile, cu dialogul cu publicul 
practicat de Leonard Berstein în concertele școală pe care celebrul 
dirijor american le difuza le televizor în penultimile decenii ale 
secolului XX. Concertul de la Arhiepiscopie din 21 iulie 2017, cum 
arătam și mai sus, rămâne unul istoric pentru Arhiepiscopie și viața 
muzicală, cultă, a Râmnicului. Credem că momentul interpretării 
Baladei lui Ciprian Porumbescu a demonstrat că Vladislav Răilean 
este o foarte bună achiziție în această nouă formulă alături de mai 
vechiul, și sufletul formației, Dorin Fărcaș; normal, evidențiem și 
percuția, și chitara…

   În partea a II-a a concertului Corul „Eufonia” al Filarmonicii 
a prezentat un program de mare ținută artistică privind muzica 
corală, ne-a plăcut întregul program, interpretarea, ca să aflăm 
compozitorul (Vasile Timiș) piesei „După ce atâta vreme” pe 
versurile lui Mihai Eminescu, comparând-o cu altele, pe internet, 
și constatând că alegerea noastră pentru exemplificare pe revista 
de cultură Cultura Ars Mundi on line este nu numai potrivită, 
ci, chiar, este una fericită. Felicitări dirijorului Aurel Poenaru și 
pianistei Galina Nemțanu.

22 01 21
p	cickirdan

PATRIA	CE	EL
VISA	A	FI

bito… și a citit din creația proprie poeziile Emi-
nescu, Sonet pentru Emin și Elegie pentru Emi-
nescu, iar poeta Claudia Voiculescu a omagiat 
evenimentul cu două creații poetice personale: 
Scrisori pentru Emin și Doar duhul lui nepieritor.

Tânărul Cosmin Istrati a recitat din Blaga 
poemul Dați-mi un trup voi, munților, iar poetul 
Marian Ilie a citit din creația proprie poemul 
Patria ce El visa a fi, dedicat evenimentului.

Criticul literar Aureliu Goci a vorbit amplu 
despre fenomenul Eminescu, despre caracterul 
umanist și universal al operei sale, cât și despre 
importanța sa în formarea limbii române literare.

Un plus de căldură, solemnitate și sensibili-
tate l-a adus poetul și cantautorul Traian Chiri-
cuță, cu nelipsita-i chitară, care a interpretat pie- 
sele Poetul, Pâinea noastră și Frigul, în timp ce muzi- 
cianul Cezar Lungu a imortalizat întreaga desfă-
șurare de energii cu delicata sa cameră de filmat. 

Doamna Valentina Vasile, înzestrat și dedicat 
om de cultură, a încheiat în mod emoționant 

“întâlnirea cu Eminescu”, aici la Pot- 
logii Brâncoveanului, în timp ce în  
curtea palatului domnesc se așter-
neau fulgii de zăpadă, de parcă Poe-
tul însuși îi cernea peste noi, peste 
poezia și muzica noastră, ca un semn 
că de acolo de sus ne veghează.

2 ianuarie/2021



ianuarie/2021 3

Tanța	TĂNĂSESCU

Mitul „poetului nepereche” pare a fi o creație relativ re-
centă, construită de posteritatea recunoscătoare, în ela- 

nul fără margini al  unei renașteri spirituale, afișate ostentativ de  
o Românie de curând intrată în familia națiunilor europene civili- 
zate, afirmate la sfârșitul secolului XIX și începutul veacului următor. 
    În realitate, personalitatea complexă a lui Mihai Eminescu 
nu este nici pe departe rodul unei imaginații născând himere 
efemere, ci este un „dat” în sine, nefardat de fantasme și proiecții 
artificiale. Dovezile sunt numeroase, meritând a fi sintetizate într-
un tablou cât mai cuprinzător, care să sistematizize complexitatea 
preocupărilor și contribuțiilor acestuia în varii domenii ale 
cunoașterii umane.

Talentul eminescian (categorie artistică nesondată în profun-
zime, decât sub aspect literar și jurnalistic), este un tezaur pluriva- 
lent și prolific, exprimat amplu, în infinitatea laturilor sale 
constitutive. De altfel, cuvântul „talent” are o origine străveche. 
Latinii foloseau forma „talentum” (de la care l-au preluat francezii, 
românii, germanii și alte neamuri), împrumutat din Grecia antică 
(greaca veche: τάλαντον „scală, balanță”), reprezentând o unitate 
de măsură, atât cantitativă, cât și valorică.

La Atena, un  „talant” avea valoarea a 9 ani de muncă de înaltă 
calificare (sculptori, filosofi, savanți)! Talantul, ca unitate a valorii 
este menționat și în Noul Testament, în Parabola talanților (Ev. Ma- 
tei 25, 14-30), pericopă cu sensul: „Nu ceea ce ai contează, ci 
ceea ce dai” . 

Or, Eminescu este unic nu prin harurile ce i-au fost conferite 
de Creator, ci prin ceea ce a dăruit el semenilor lui. Din  
acest punct de vedere, talentul eminescian este o avere, un 
tezaur neprețuit! 

Am putea spune că este o comoară, o vistierie inepuizabilă. 
Extrapolând, Mihai Eminescu este, prin erudiție, „tezaurul” de 
neprețuit al națiunii noastre.

De aceea, vrem să privim acum asupra unuia dintre „talanții” 
lui Eminescu, neanalizat îndeajuns până acum: scrisul, ca redare 
ideografică a cuvântului rostit, dar și ca expresie a frumuseții 
grafice a mesajului în sine. 

În neogreacă kalligrafia (kalligráphia:  kállos,  frumusețe și 
gráphein, scriere, în franceză  calligraphie) desemnează arta și 
deprinderea de a scrie frumos.

Eminescu scria frumos, și la propriu și la figurat, încă din 
adolescență. Prima lui ocupație a fost aceea de copist. A fost copist 
practicant la Tribunalul din Botoșani (5 octombrie 1864 - 5 martie 
1865), pe o leafă măricică pentru un adolescent de numai 14 ani, 
de 250 lei pe lună; urcă repede în ierarhie, urmare a scrisului 
său impecabil, în treapta de „scriitor al cancelariei” (am spune 
azi grefier); în sfârșit,  trece în administrația publică, cum s-ar 
spune, consemnat în documente ca având funcția de „Secretar 
la Comitetul Permanent al Consiliului Județean Botoșani”. Aici, 
junele cu scris frumos redacta și transcria scrisori sau procese 
verbale ale ședințelor de consiliu.

Îl întâlnim apoi sufleur și copist în trupa de teatru condusă de 
Iorgu Caragiale,  aceeași ocupație având-o și în  trupa actoricească 
organizată de Mihail Pascaly  și, în sfârșit, prin intervenția acestuia, 
ajunge sufleur și copist al primei scene a țării, unde are prilejul să 
îl întâlnească pe I.L. Caragiale.

EMINESCU	ȘI	CALIGRAFIA
Cine	este	„Quintus	Fixlein”?

Ceva mai târziu, pe vremea când nu se foloseau mașini de 
scris, tânărul student Mihai Eminescu redacta caligrafic textele 
documentelor Oficiului diplomatic român de la Berlin.

Arhivele Naționale, Biblioteca Academiei Române,  bibliotecile 
universitare de la Iași sau Cluj, sau depozitele unor instituții de 
cultură (Centrul Național de Studii Mihai Eminescu de la Ipotești, 
etc) păstrează eșantioane de scris caligrafic, reprezentând 
documente oficiale, purtând semnătura lui Mihai Eminescu (unele 
chiar nesemnate, cum sunt cele aflate în Arhiva Ministerului de 
Externe de la București.)

Scrisul poetului a fost analizat din perspectivă grafologică de 
către profesorul dr. Lucian Ionescu, acum aproape trei decenii  
(vezi L. Ionescu Expertiza Criminalistică a Scrisului, București, 
2010), punând în evidență caracteristicile esențiale ale fabulosului 
scris eminescian, sub aspect estetic și artistic propriu-zis.

Concluziile specialistului: grafismul lui Eminescu poate fi 
definit ca fiind îngrijit, descifrabil, fără omiterea punctuației, cu 
o vădită atenție pentru punerea în pagină, așa cum procedează 
un copist. De asemenea, formele literale sunt marcate de unele 
modele specifice epocii, mai ales de majuscule, precum și alte 
elemente (legăturile finale), ele dovedind o maximă spontaneitate 
și naturalețe, care imprimă grafismului originalitate. 

O altă direcție de cercetare a fost aceea a analizei semnăturilor 
lui Mihai Eminescu, prin care s-ar putea identifica locul și data 
unui anumit manuscris, comparând semnătura manuscrisului 
cu dată certă, stabilită anterior, cu o altă semnătură, aflată pe 
un manuscris nedatat sau nelocalizat, știind că semnătura are o 
anumită stabilitate în timp, dar și, în anumite condiții, o evoluție 
ce poate fi analizată din punct de vedere tipologic.

În continuare, vom prezenta cititorilor specimene de scriere 
caligrafică eminesciană, aflate în tezaurul de manuscrise al  
Bibliotecii Academiei Române.

Vom excepta, totuși, din acest articol grafismul unor alfabete 
specifice unor limbi străine (arabă/turcă, greacă sau sanscrită, 
pe care Eminescu le cunoștea și le reproducea ca un cunoscător 
avizat, dar pe care le-a folosit doar sporadic).          

Reproducerile de mai jos reprezintă eșantioane din manu-
scrisele Poetului, fiind exemple de scris arhaic, care reproduc litere 
medievale, admirate de Eminescu în codice istorice străvechi, 
manuscrise sau documente redactate în scriere chirilică.

Aceste litere ornate artistic nu sunt simple copii, ci pur și 
simplu sunt creații eminesciene proprii, pornind de la un anumit 
model tipologic (M1).

În continuare, prezentăm eșantioane de scris caligrafic, 
„încercări din condei”, în care observăm acribia cu care autorul 
redă numele propriu,  cel al României, dovedind o măiestrie 
îndelung exersată și un mare rafinament grafic (M2).

De remarcat faptul că, pe aceeași filă de document,  întâlnim 
și exemple de scris greu inteligibil, aproape stenografic, greu de 
descifrat, desemnând nume de persoane sau toponime având o 
anumită semnificație: RHODUS (M3)!

Explicația cuvântului RHODUS: În limba latină avem expresia 
„Hic Rhodus, Hic Salta”, cu traducerea: Aici este Rhodos, aici sări 
! cu înțelesul ”Arată aici ce poți, demonstrează aici ce poți face”. 
Expresia a fost preluată dintr-o fabulă a lui Esop, explicată de 
Erasmus din Rotterdam, la anul 1500, în opera sa ”Adagia” dar 
notorietatea este datorată lui Hegel, care o analizează în Prefața la 

celebra sa lucrare „Bazele Filosofiei Dreptului” . Friedrich Nietzche 
apelează la aceeși formulă, „Hic Rhodus, hic salta”, denumind 
astfel unul dintre aforismele sale.

În facsimilul de mai sus (Mss. 2289,  prezent în lotul de 
manuscrise eminesciene donate de T. Maiorescu Academiei 
Române în 1902) observăm o altă combinație interesantă: scriere 
caligrafică, alăturată unor schițe sumare desemnând chipuri de 
personaje (M4).

Deși aici, în acest manuscris, predomină semnele grafice, 
întâlnim și textele unor poezii, precum „Pe aceeași ulicioară”, 
„O rămâi”, „Le Baron des Trois Étoiles” etc. precum și texte de 
înțelepciune din care cităm: „Oamenii învățați dar fără talent 
propriu, adică purtătorii științei moarte, mi-i închipuiesc ca o 
sală întunecată cu o ușă de intrare și una de ieșire. Ideile străine 
intră printr-o ușă, trec prin întunericul sălii și ies pe cealaltă, 
indiferente, singure și reci… Capul unui om de talent e ca o sală 
iluminată, cu pereți și cu oglinzi. De afară vin ideile într-adevăr 
reci și indiferente. Dar ce societate, ce petrecere găsesc! ”(Mihai 
Eminescu, Mss. 2289).

În esență, Mss. 2289 excelează prin prezența unor desene 
simpliste înfățișând personaje feminine (M5), (M6). Desenele 
manuscrisului amintit sunt redate schematic, fără intenția de a 
reproduce identic imaginea unei persoane care a jucat un anumit 
rol în biografia sa ci, probabil, este expresia unei obsesive amintiri, 
păstrate vag, din care s-a născut doar chipul simbolic al unei 
femei. Poate fi oricare dintre muzele sale, important este sexul 
feminin, redat dintr-o singură trăsătură.

În Mss. 2289 (M7) descifrăm două cuvinte, scrise repetat: 
Quintus Fixlein ! Ce reprezintă acest misterios nume? Cercetând 
literatura secolului al XIX-lea, întâlnim capodopera „Viața lui 
Quintus Fixlein”  (Leben des Quintus Fixlein, 1796), redat în 
manuscrisul eminescian Mss. 2289 sub forma Quintus Füchslein. 
Lucrarea aparține lui Jean Paul  Friedrich Richter,  cunoscut și sub 
numele Jean Paul (1763-1825).

Acest scriitor important, care a impus în vremea sa romanul  în 
literatura germană, ca specie literară,  este un romantic autentic, 
în operele sale existând o alternanță perfectă a planului real cu cel 
imaginar, o combinație subtilă, discretă și treptată a ironiei acide, 
a ironiei romantice (witz) cu efuziunea lirică. 

Criticii au observat multitudinea de asociații sufletești 
neașteptate, cu tonalități și caractere puternice, pronunțate. 
Creația acestuia s-a remarcat prin atmosferă, sensibilitate și 
subtilitate stilistică.

G. Călinescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga și alți critici au 
subliniat faptul că Mihai Eminescu a fost influențat în opera sa 
de marii romantici germani: Novalis, Goethe, Lenau, ca să oferim 
doar câteva nume, dar și de prozatorii E.T.A. Hofmann și Jean Paul. 
Între opera acestuia din urmă, Hesperus, și nuvela Cezara (M. 
Eminescu) se poate face o paralelă interesantă. 

Reveria, călătoria astrală, folosind drept combustibil iubirea, 
este o temă prezentă de asemenea în „Sărmanul Dionis” dar și în 
„Viața lui Quintus Füchslein”.

Acest roman, citit de Eminescu în original, a fost tradus și în 
limba engleză de Thomas Carlyle (1795-1881), unul dintre cei mai 
influenți scriitori ai secolului al XIX-lea, specializat în cultura și 
literatura germană, din care a tradus copios.

(Continuare în pag. 12)
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Editura „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea a lansat pe piața 
literară vâlceană, în anul 2019, cartea lui Marius Mihai 

Croitorescu, care, iată ajunge la noi, presa de cultură Intol Press 
(căreia în anul 2016 UZPR îi acorda premiul pentru „Revistele 
culturale ale Râmnicului”), în urma cărții publicată de același 
autor în 2020, „Furtul”, și căreia trimestialul „Povestea vorbii 21” 
pe luna septembrie i-a făcut o prezentare meritorie, plasând-o în 
trena cărților noului val de scriitori existenți în acest moment 
în arealul nostru regional...Desigur, aceeași echipă tehnică se 
află și pe frontispiciul cărții intitulată „Şantajul”: Ioan Barbu,  
Emil Pădurețu și autorul...

O carte frumoasă, cu care, se pare, Marius Mihai 
Croitorescu debutează în literatură, și pe care citind-o, constați 
că acest ofițer al Armatei Române pășește la mijlocul vârstei 
active, mature, după ani întregi despre care are ce povesti, 
pe câmpul mănos al literaturii românești. Noi de la volumul 
trecut, i-am urat: - Bine ai venit  domnule tânăr scriitor 
specializat după cum ți-a fost profesia și scrisul de până acum 
în aventură militară, dragoste de țară și...iubire. Desigur, iubire 
pentru Eva, femeia visurilor pentru orice tânăr bărbat și viril... 
Dacă în volumul pe care l-am citit, primul, el fiind al doilea din 
careiera ta, și care în 1992 surprindea excepționala activitate 
pe linie externă a militarilor români antrenați pe platourile 
de deasupra Carpaților, în regimul trecut pe care toți, de la 
vlădică la opincă, îl iubeam necondiționat pentru ce a oferit 
el tinerilor români, de data aceasta în „Şantajul”, unde ai reușit 
să surprinzi cazul excepțional  (de excepție și care nu s-a mai 
întâmplat nicăieri) de-a dreptul,  întâmplat după Revoluție în 
țara noastră, acela în care România și-a deschis granițele, oricine 
putând intra oricând, desigur, sau ieșind din țară! Ani care au 
amintit de perioada colosală 1968 - 1973 de integrare europeană, 
de libertate bine înțeleasă, a societății noastre reprezentată, 
atunci,  prin construcția Hotelului Intercontinental București  

MARIUS	MIHAI	CROITORESCU:		„ȘANTAJUL”
în splendida Valahie (și, doar informativ o spunem noi cei care 
scriem această recenzie, și prin construcția Hotelului Continental 
din Timișoara).  Din această cauză surprinde acest roman de 
debut al tânărului scriitor, matur,  cu desfășurarea aventurilor 
acestea cosmopolite cu specific românesc, naturalizate în sfârșitul 
de secol XX, într-o țară fostă a Trataului de la Varșovia, în aria 
de desfășurare a acțiunilor cuprinsă între Hotelul Continental, 

inclusiv, și zona (iată, iarăși) de lux a Lacului Snagov!   ...După cum 
arată și titlul, este vorba de un șantaj prin care niște români, după 
Revoluție, repede deviniți  gangsteri, atcă și încearcă să șantajeze 
un milionar american sosit pe meleagurile României în intres 
de afaceri.  Considerăm  că autorul nostru dă dovadă de multă 
inteligență și inspirație când introduce în intrigă un confrate de-al 
său,  american, detectiv particular, menit să-l apere pe milionarul 
american, și care devine un admirator al Căpitanului Croitorescu, 

ofițer al Armatei Române, care în concediu fiind, preia cazul la 
cererea viitoarei iubite și soții...în particular. Desigur la amploarea 
acestui caz în care se tratează de sute de milioane de dolari, 
Poliția Română nu putea rămâne spectatoare, și Croitorescu și 
prietenii săi, cu soțiile lor, se lasă copleșiți în finalul acțiunii de 
zecile de mașini și elicoptere ale Poliției care operează arestările 
și oficializează cazul...Nu trebuie să ne surprindă felul de a fi al 

autorului Marius Mihai Croitorescă, care în ambele cărți își 
manifestă respectul pentru Armata și Poliția Română, pentru 
instituțiile lor, spunându-vă că și noi cei de la Intol Press, în 
anii 199o, 1991, chiar și anii 2003 făceam cunoscute părerile 
noastre, în presă,  despre polițiștii români, mai ales cei de la 
Circulație, la fel ca și cei de la Moravuri, că reprezintă singura 
Instituție post comunistă care a trecut real și imediat la 
democrația adevărată.

Scurt, cuprinzător și concis stilul lui Marius Mihai Croito- 
rescu, plăcut la citit, și care ne demonstrează, că militar fiind,  
nu uită că este în primul rând om, un om cu mult bun simț, 
și civilizat, în acest volum el fiind capabil de sentimente 
față de Eva așa cum puțini le concep în descrierea literară... 
„Soarele strălucea de-ți lua ochii, sub el marea ardea în toată 
nemărginirea ei, ca focul. Stepa se sfârșea brusc, tufișurile 
argintii de măslin sălbatic se legănau deasupra prăpastiei 
învăluită în aerul tremurător, iar o poetcă cobora în zig zag 
spre mare. Căpitanul Marius Croitorescu și proaspăta lui soție, 

Carmen Coman, obișnuiau să meargă pe acolo desculți; papucii 
pentru plajă îi stinghereau. 

Picioarele celor doi îndrăgostiți alergau pe nisipul fierbinte 
și nu se mai opreau decât când cei doi se sărutau cu pasiune 
sălbatică pe buze, rămânând așa îndelung. Când porneau din nou, 
pălăria umflată de vânt a doamnei Cameia Croitorescu, i se izbea 
de spate.” (text coperta IV, „Şantajul”)

Csaky	E	POE

Mircea	PAVELESCU

Mă tot uit la comentariile din presă, tele-
viziune, facebock, interviuri, reportaje, 

comunicate etc. referitoare la situația mondială 
actuală privind epidemia, precum și urmările pe 
termen scurt și mediu ale acestei epidemii.

Toate astea îmi creează iamginea unor pisici 
care se învât în jurul unui borcan în care bănuiesc 
că se află smântână. Mâțele se bat, se scuipă, 
miaună dar nici una nu bagă botul în borcan ca 
să afle ce e în el. Chiar așa - ce o fi în borcan ?

O să încerc să deslușesc acest mister pornind 
de la o informație pe care am cules-o acum 
circa 50 de ani. Eram la Budapesta și la recepția 
hotelului veneau toate publicațiile importante 
din întreaga lume (nu ca la noi unde nu se gasea 
decât „Scânteia”, „Romania Liberă”, „Informația 
Bucureșiului”, „Munca”, „Viața satului” și încă 2 
sau 3 cu informații economice - toate laudative 
la adresa regimului). Revenind la Budapesta, am 
luat la răsfoit o publicație franțuzească - cred ca 
era „Sience et Vie”. Acolo am dat peste un articol 
mărișor scris de niște cercetători din Japonia, 
specializați în domeniul sociologiei, relațiilor 
economice, etc.

În esență, articolul arăta că, dacă nu se iau 
măsuri serioase privind populația globului, încă 
de atunci, se va ajunge ca la nivelul anilor 2020-
2030, pentru supraviețuirea civilizației să fie 
necesară o eugenie de 1 la 6 adică din 6 indivizi 
să rămână 1.

Toată argumentația era de natură strict 
economică. Nu se punea problema unui guvern 
mondial, nu se aborda problema raselor sau a 
religiilor, nimic din toate astea.

Astfel ei arătau că la data analizei, la nivel 
global, un angajat (salarizat) susține financiar 
prin taxe 0,6 - 0,7 asistații social.

Asistații social erau: pensionarii, persoanele 
cu handicap, șomerii, ajutoarele pentru 
copii, ajutoarele pentru accidente de muncă, 

BORCANUL	CU	SMÂNTANĂ
pușcăriașii și în general, toate persoanele care 
nu produceau dar care trăiau din „munca altora”.

Dacă, spunea articolul, nu se vor lua măsuri 
serioase, se va ajunge ca la nivelul anilor 2020 
- 2030 un plătior de taxe să susțină financiar 
6 asistați social, ceea ce ar însemna colaps 
economic mondial total…

Trebuie să fac o precizare: la nivelul anilor ’70 
prognoza pentru populatia globului referitoare 
la anii 2020 era de circa 6 miliarde de suflete. 
Ei bine, suntem apoximativ 7.5 milarde, deci 
raportul 1/6 ar trebui să devina 1/7!!!

Şi acum să le luăm pe rând: u tehnologia în 
toate domeniile de activitate duce la reducerea 
numărului de angajați, sarcinile acestora fiind 
preluate de utilaje performante. Oamenii sunt 
concediați, devin în mare parte și pe timp limitat, 
șomeri; u natalitate scăzută la categoriile socio-
profesionale dispuse de a munci fie chiar și prin 
schimbarea specializării, categorie care își educă 
copii în sensul utilității sociale, iar pe partea 
ailaltă, natalitate mare în rândul persoanelor 
care dintr-un motiv sau altul nu prea o au cu 
munca: refugiați, persoane asociale, delincvenți 
și, în general, persoane care preferă să trăiască 
din munca altora, cale pe care o vor urma și 
copii acestora; u degradarea noțiunii de familie 
care duce în ultimă instanță la copii neadaptați 
la cerințele societății; u acumularea bogațiilor 
pământului în mâna unui număr foarte mic de 
oameni: 95% din bogățiile Terrei sunt deținute 
de 5% din populația Terrei. Asta duce la un 
arbitaj social la nivel mondial, discreționar, legat 
strict de interesele de moment a celor 5% cu 
efecte dezatroase pentru civilizație - în general 
se poate defini prin asta mizeria sociala, sărăcia. 
Despre acest aspect se poate vorbi foarte mult 
- nu e cazul aici. 

Desigur mai sunt și alte aspecte dar astea 
enumerate mi se par cele mai elocvente.

Care ar fi măsurile ce ar trebui luate (din 
anii ’70) pentru a se evita acest dezastru? O să 

enumăr câva sugerate de articol, măsuri care mi 
se par logice: u oamenii concediați ca urmare a 
retehnologizării ar trebui ajutați să-și deschidă 
propriile afaceri: servicii sociale, profesiunii 
în care tehnologia nu prea are competențe, 
domeniul creativității, altfel ziz, ajutați să poată 
trăi pe munca lor utilă societății. În Japonia 
funcționează un astfel de sistem; u gestionarea 
natalității, treabă experimentată de China cu 
rezultate bune în general. Aici mai apre un 
aspect: copiii care dintr-un motiv sau altul 
ramân fără părinți ar trebui preluați de către 
stat și educați așa cum trebuie și nu dogmatic 
în funcție de politica de moment a statului 
respectiv; u educația în familie și în școli. Aici e 
una din marile bube ale actualei societăți. Acum 
nu mai e nevoie de oameni educați deoarece 
needucații sunt usor de manipulat. Tot aici intră 
și îndoctrinarea care face ca oamenii să ia de 
bune tot ce li se bagă în cap, fără a mai fi capabili 
să aibă o judecată liberă, neîncazarmată; u desi-
gur că toate acestea necesită bani, mulți bani. 
Credeți că ăia 5% de mai sus sunt interesați 
să bage bani în toate acestea? u reducerea 
îmbolnăvirilor din motive de poluare, hrană nea- 
decvată chiar toxică, controlul strict al produ 

selor farmaceutice de sinteză sau naturale etc. 
Cine credeți ca poate face așa ceva în condițiile 
actuale. Ǎia 5% sunt implicați direct în treaba 
asta dar nu în interesul oamenilor; u îmi era 
greu să înțeleg în 1970 de ce ar fi nevoie de o 
redistribuire a bogățiilor acumulate dar mai 
ales cum s-ar putea face treaba asta. Acum am 
înțeles de ce e nevoie de redistribuire, dar tot nu 
știu cum s-ar putea face treaba asta;

Desigur că mai erau enumerate și alte 
principii pe care nu le mai descriu.

Revenind la momentul prezent, din tot ce 
spunea articolul, constatăm că toate prognozele 
rele s-au relizat iar cele bune nu.

După cum probabil ați aflat, actualele elite 
(Merkel, Bill Gates, Sarkozy, Clinton, etc.) au 

avansat ideea unei populații de până la 500 de 
milioane de locuitori pe Terra.

Mă întreb și întreb, dacă nu cumva am purces 
pe calea rezolvării problemelor pe principiul 1/6 
(1/7). După cum evoluează treba pe Terra așa 
s-ar părea.

Eugenia nu se rezolvă printr-un război, 
cataclisme naturale (aparent naturale). Un virus 
ultra agresiv și mortal ar fi o cale de a reduce 
populația la 1/7. De fapt un astfel de virus este 
o arma biologică eficientă și cu efecte colaterale 
minime și controlabile.

Să nu credeți că atunci când se fabrică o astfel 
de armă nu există și antidotul. Prostimea nu știe, 
elitele îl folosesc când e cazul. Ce, credeți că un 
magnat din ăia 5%, stă să fie vaccinat cu ce se 
vântură pe piață ca soluție salvatoare?

Mai nou a apărut și teoria cu un guvern 
mondial. Spun a apărut, pentru că se discută 
pe față de treaba asta de 10-15 ani. Ideea e de 
peste 500 de ani.

Cred că problema eugeniei 1/7 cu un guvern 
mondial se potivesc perfect.

Cum ar fi societatea organizată de un astfel de 
guvern: u o elită care deține tot: resurse, putere, 
drept de viață și de moarte asupra restului 
populației conform unor legi „democratice” 
votate de către populația educată strict 
dogmatic, incapabilă să discearnă ce e bine și ce 
e rău, pentru că binele și răul este definit după 
cum vrea elita; u o forță de represiune care să 
țină mulțimea sub papuc, forță aservită total 
elitei; u mulțimea - clasa muncitoare - care va fi 
educată astfel încât pretențiile existențiale să fie 
minime dar satisfăcătoare (chiar mulțumitoare) 
pentu ei. „Pâine și circ”.

Nu cumva am apucat-o pe calea asta!!??
Deci, mâțele care miorlăe pe lângă borcanul 

cu presupusa smântână, când îl vor desface vor 
găsi acolo un rahat mare și puturos.

E posibil ca pentru a supraviețui să-l consi-
dere bun de mâncat, dar nu de ele.

4 ianuarie/2021
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Gheorghe	DUMITRAȘCU

Un	promotor	al	Europei	unite

A sosit timpul ca valoarea energiei ascunse în anonimatul 
nostru etnic să fie scoasă la vedere pentru a fi cunoscută 

și prețuită nu numai de noi înșine, ci și de cei din preajma noastră. 
Numai așa putem căpăta încredere în noi, spre a trăi prin noi și 
a îndepărta cu curaj impostura internă, impunându-ne și altora 
cu demnitate, respectându-ne performanțele. Se împune, mai 
mult ca oricând, astăzi, să aducem în față o mare personalitate a  
țării noastre, Grigore Gafencu, necunoscut sau ignorat de „efeme- 
rii” noștri politicieni, personalitate care, prin întreaga sa prestație 
intelectuală a adus o contribuție semnificativă la mișcarea de 
unificare europeană și la reprezentarea României în Occident pre-
cum și la cunoașterea și înțelegerea problemelor 
țărilor est-europene în cercurile occidentale. 

Grigore Gafencu a fost un analist politic lucid,  
un excelent diplomat și orator cu un farmec perso- 
nal care-l făcea să fie remarcat peste tot, în mediile 
românești și internaționale. După război marele 
nostru diplomat a devenit promotorul Europei 
Unite, având un rol de lider în rândul elitelor din 
Europa Occidentală și al reprezentanților din exil 
ai națiunilor din Europa Centrală și Orientală.

Deși România a fost împiedicată să participe la 
reconstrucția economică a Europei postbelice și nu 
a putut beneficiat de ajutorul financiar american, 
diplomatul român a făcut cinste țării noastre, prin 
prezența sa la tribuna federaliștilor europeni și la 
crearea unei Europe Unite. Gafencu avea convingerea că singura 
soluție de apărare în fața amenințărilor totalitarismelor ideologice 
și singurul proiect vital pentru restabilirea unei ordini europene 
bazată pe principiile drepturilor omului, libertății și libera voință a 
țărilor, era unificarea continentului de la Vest la Est. Ceea ce părea 
atunci o utopie,  astăzi are greutatea unei clarviziuni, bazată pe 
reflexie și analiză.

Având un larg orizont politic  și cultural Grigore Gafencu s-a 
remarcat pe plan european cu o gândire lucidă și de perspectivă, 
având la bază ideile de ordine, de echilibru, de unitate, de pace, 
de Europă Unită, de federație de popoare și de ordine durabilă. 

Este de remarcat faptul că, multe, dacă nu chiar toate ideile 
diplomatului român,  au rămas perfect valabile și în actualitatea 
internațională din timpurile noastre. Exemplul cel mai convingător 
este ideea de unificare politică europeană, de creare a unei 
politici externe europene și a unei capacități de apărare comună a 
Europei. În aceată viziune, în martie 1953, Grigore Gafencu scria, 
cu certitudinea unui european convins, următoarele: „Continui 
să cred, așa cum v-am mai spus, că nimic nu va putea împiedica 
crearea Europei și ea se va face. Ea se va face fără entuziasm, din 
nefericire, căci renunțarea la prerogativele și atributele statului 
național este dificilă și ridică, în fiecare zi, obiecții și termeni 
noi. Totuși, ea se va face, deoarece caracterul său de necesitate 
sfârșește prin a se impune chiar și celor mai reticenți”1.

În aprilie 1956, diplomatul român a fost ales președinte al 
Uniunii Europene a Federaliștilor, o calitate excepțională și unică 
pentru un reprezentant al exilului din țările din Europa ocupată și 
tot în același an va participa la Adunarea Consultativă a Consiliului 
Europei de la Strasburg, unde a ținut un discurs de mare rezonanță 
prin conținutul său, despre integrarea europeană, ideile sale 
păstrându-și relevanța și în actualitate.

Grigore Gafencu rămâne, pentru noi și pentru istoria diplo-
mației internaționale, o personalitate care a marcat istoria Uniunii 
Europene, numărându-se printre fondatorii acesteia, alături 
de Robert Schuman, Winston Churchill, contele Caudenhoue-
Kalergi, Paul Raymond, Konrad  Adenauer, Aleide de Gesperi, 
Altiero Spinelli, Henri Spack și alții”. 

Diplomatul român a fost un vizionar pentru că, într-o epocă 
în care proiectul unificării continentului apare pentru mulți o 
utopie, el a fost convins că unificarea continentului de la Est la 
Vest reprezenta o alternativă viabilă și o soluție la conflictele 
interetnice de pe continent. El concepe Europa Unită ca pe 
o confederație interguvernamentală, unde statul rămâne 
principalul actor politic. În acea vreme, premierul britanic a 
fost impresionat de teza unificării europene pe care Gafencu i-a 
expus-o cu ocazia călătoriei sale la Londra (1946), fapt pentru 
care i-a oferit discursurile sale, proaspăt publicate, cu o declarație 
specială: „Domnului Gafencu, de la Winston Churchill pentru 
timpuri mai bune”2.

UN	ROMÂN	ȘI	EUROPEAN	PENTRU	ETERNITATE
GRIGORE	GAFENCU	(1892-1957)

O	carieră	strălucită

S-a născut la 30 ianuarie 1892 la Bârlad, într-o familie boierească 
cu rădăcini moldovenești și scoțiene3. Şcoala secundară și anii de 
liceu îi urmează la Colegiul de la Glariseggin, Elveția (1902-1909), 
iar la Universitatea din Geneva studiază științele juridice (1909-
1914); apoi a plecat la Paris unde și-a luat doctoratul în drept și 
științele economice și politice (1914).

În Primul Război Mondial are gradul de ofițer de artilerie, apoi 
de aviație, într-o escadrilă româno-franceză, unde s-a remarcat 
prin fapte de curaj, mai ales în zilele de 3-6 august 1917, când s-a  
angajat în luptă, îndeplinind mai multe misiuni extrem de dificile, 
doborând și un avion inamic. Este distins cu Ordinele militare 
„Mihai Viteazul”, „Coroana României”, „Steaua României cu spade”  
și „Military Cross”. 

După terminarea războiului și făurirea Româ-
niei Mari a debutat în jurnalistică, a creat și con- 
dus ziare și o agenție de presă. Fiind deja o 
personalitate remarcabilă a intrat în politică și în 
lumea afacerilor; a fost președinte în Consiliile de 
administrație ale mai multor societăți iar în 1928 
a participat la alegerile parlamentare, pe listele 
Partidului Național Țărănesc și a fost ales deputat 
al regiunii Balcic (în sudul Dobrogei, astăzi în 
Bulgaria). În cercurile politice, sociale și culturale 
era apreciat datorită discursului convingător, 
potențialului său intelectual precum și pentru 
faptul că își însușise și stăpânea mai multe limbi 
străine (franceza, engleza, germana, italiana). 
Toate acestea au contribuit la ascensiunea sa rapi- 

dă pe treptele carierei diplomatice. Astfel, a fost deputat al  
PNȚ în Parlamentul României (1928); secretar general în Minis-
terul Afacerilor Străine; subsecretar de Stat la Ministerul Comu 

nicațiilor și Lucrărilor Publice (1929-1931); subsecretar de Stat 
la Președinția Consiliului de Miniștri (1932); subsecretar de Stat 
la Ministerul Afacerilor Străine (1932); senator în Parlamentul 
României (1933-1938).

În 21 decembrie 1938 a fost numit ministru al Afacerilor 
Externe, în împrejurări dificile; a depus jurământul la Palatul 
Regal, în fața Regelui Carol al II-lea, a patriarhului Miron Cristea, 
președintele Consiliului de Miniștri. 

După rapturile teritoriale, săvârșite de Uniunea Sovietică (27-
29 iunie 1940) el a acceptat postul, atât de ingrat, de ministru pleni- 
potențial al României la Moscova (17 august 1940), urmând linia  
politică a autorităților de la București. A folosit acest post privilegiat 
de observație pentru a urmări și desluși evoluția raporturilor 
sovieto-germane. Convingându-se că politica țării începuse să se 
îndrepte către Germania, a demisionat în iunie 1941.

În	exil	în	Elveția

Nemulțumit de orientarea pro-germană impusă României de ge- 
neralul Ion Antonescu, Grigore Gafencu părăsește țara, cu o mare 
tristețe, la 19 noiembrie 1941, exilându-se în Elveția, la Berna4.  Aici, 
odată ajuns în lumea liberă și neutră, a încercat prin toate mijloa-
cele să-și ajute țara în primejdie, reușind, în scurt timp, să fie intro- 
dus în mediile diplomatice străine și să mențină legătura cu opoziția 
democrată și cu reprezentanții guvernului, pentru a le transmite 
informații strecurate din culisele diplomatice internaționale.

În „Jurnalul” său, fostul diplomat român a expus unele 
motive care l-au determinat să plece din țară: avea sentimentul 
că nu mai poate face nimic pentru a schimba noua orientare 
externă a României și nu mai putea suporta regimul de cenzură 
și propagandă oficială antonesciană aplicat și ziarelor pe care le 
conducea, „Timpul” și „Argus”.

Perioada elvețiană a exilului său a fost marcată de efortul 
depus, împreună cu un grup de intelectuali români exilați și ei, 
de a descifra cu un ceas mai devreme intențiile aliaților față de 
România, precum și de numeroasele sale încercări de a determina 
Bucureștiul să se retragă din alianța cu Germania, renunțând astfel 
la războiul împotriva Coaliției Națiunilor Unite. Schimbările ivite 
pe front și în diplomația marilor puteri, au avut drept consecință 
ocuparea României de către armatele sovietice.

În noile împrejurări internaționale, Grigore Gafencu efec-
tuează, în noiembrie 1944, un turneu diplomatic, neoficial, în 
Franța, cu scopul de a vedea cum era percepută evoluția României 
în mediile diplomatice și politice aliate. La Paris el a fost primit de 
G. Budault, ministrul de Externe al Franței, Gaston Palewscky – 
șeful de cabinet al lui De Gaule, Jefferson Caffery – ambasadorul 

SUA, Bogomolou – ambasadorul Uniunii Sovietice, Duff Cooper 
– ambasadorul Angliei, Charboniére – director de cabinet al 
ministrului francez de externe și alți mari diplomați și demnitari. 
Pentru a avea un sprijin sigur pentru România, el a insistat pentru 
menținerea legăturilor tradiționale între Franța și România5.

După toate tatonările intreprinse pe lângă diplomați europeni, 
gândul de a se întoarce în patria sa a continuat să-l preocupe, 
sperând să poată servi mai bine interesele țării sale ca reprezentant 
al ei oficial și nu ca exilat. Nu a găsit niciun politician, nici măcar 
Maniu, care să schițeze cel mai mic gest pentru a-l rechema pe 
Gafencu la formarea guvernului său, pentru a-i facilita drumul 
de întoarcere. Constatând și o stare de supiciune, pornită de la 
unele intrigi că el ar deveni și un posibil „concurent” la Ministerul 
de Externe, a hotărât să rămână în străinătate. Concomitent, cu 
schimbări neașteptate produse în perioada respectivă, Gafencu a 
devenit o țintă de atac pentru comuniștii din țară, care pregăteau 
o campanie de presă virulentă contra fostului diplomat român, în 
timp ce la Berna, din surse sovietice, i se recomanda să nu se mai 
întoarcă în România.

După instalarea guvernului Petru Groza (6 martie 1945), Minis- 
terul de Externe a revenit lui Gheorghe Tătărăscu. Din acel moment  
Grigore Gafencu a observat, cu tristețe, dispariția unității de 
gândire la mulți dintre compatrioții refugiați în Elveția, care s-au 
împărțit în funcție de opțiunile politice pe care le aveau în țară.

Pentru a avea mai mult spor în acțiunile întreprinse spre bi-nele 
țării, Gafencu s-a preocupat de întărirea coeziunii exilului româ-
nesc și a militat întodeauna pentru unitatea emigrației române, 
pentru atenuarea și înlăturarea „certurilor” dintre români.

Speranța de a mai reveni vreodată în patrie, pe care o iubea atât  
de mult și pentru ale cărei interese a militat întotdeauna, se estom- 
pa pe măsură ce regimul din țară devenea tot mai totalitar. După 
opt ani de peregrinări în Europa și Statele Unite, pierzând speranța 
de a-și mai revedea vreodată mama și patria, Gafencu a asistat la 
propria sa condamnare – făcută de regimul comunist – 20 de ani 
de închisoare și confiscarea tuturor bunurilor sale din țară6.

„Dizidenții”	şi	Conferința	de	Pace	de	la	Paris

Cu consimțământul lui Iuliu Maniu, care reprezenta opoziția 
democrată din țară, Grigore Gafencu a condus acțiunea 
diplomatică neoficială a României la Conferința de Pace de la 
Paris (29 iulie 1946 – 10 februarie 1947), prezentând delegațiilor 
țărilor participante memorii temeinic documentate în sprijinul 
României, informând opinia publică în intervențiile acordate în 
numeroase ziare și reviste de circulație internațională prezente 
în capitala Franței, adevăratele cerințe, îndreptățite, ale țării 
noastre7. În acest scop, fostul ministru de externe al României 
a purtat discuții personale cu ambasadorii Marii Britanii, Africii 
de Nord, Noii Zeelande, Australiei, Chinei, Greciei, Portugaliei și 
Italiei, a semnat articole în cele mai importante ziare și reviste 
din Franța, multe preluate și de Agenția Reuters și difuzate în 
presa mondială, arătând nedreptățile ce i s-au făcut României în 
urma rapturilor teritoriale, de către Uniunea Sovietică. Au fost 
prezentate și susținute cereri importante referitoare la evacuarea 
trupelor sovietice, la prizonierii români de război și la reparațiile 
propriu-zise, la plata unei uriașe despăgubiri de război Uniunii 
Sovietice, deși suma inițială – de 300 milioane de dolari – fusese 
plătită până la 30 iunie 1946. Suma reală plătită Uniunii Sovietice, 
până la deschiderea Conferinței, se ridica la valoarea de 1050 
milioane de dolari, fiind de peste trei ori mai mare decât ceea ce 
se impusese la Moscova8.

Principalele motive pentru care aceste cereri au rămas fără 
ecou practic, au fost dorințele Marilor Puteri Apusene de a evita 
unele animozități și chiar un conflict cu URSS, în ciuda diferendelor 
existente deja. Activitatea fostului ministru de externe român, 
în timpul desfășurării Conferinței de Pace, a fost elogiată sincer 
de ceilalți membri ai grupului, care au recunoscut „meritele 
prietenului Grigore Gafencu, care cu măiestrie a știut să facă 
auzite și cunoscute părerile și simțămintele poporului român”9.

Ca urmare a eforturilor depuse de Gafencu și membri 
grupului său pentru activitatea desfășurată în sprijinul României 
la Paris, aceștia au fost etichetați, de autoritățile prosovietice 
din țară, drept „un grup de delicvenți” fiind acuzați de „acțiune 
criminală îndreptată împotriva României”.  Faptul că în memoriul 
„dizidenților” se ridica și problema teritoriilor răpite de URSS 
în iunie 1940 – Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța – 
inițiatorii au fost socotiți, de aceleași autorități, „trădători ai 
cauzelor naționale”10. 

(Continuare în pag. 6)



(Urmare din pag. 5)

Ca urmare, în noiembrie 1947, fostul ministru de externe 
a fost implicat în procesul liderului opoziției – Iuliu Maniu – 
fiind condamnat în contumacie la 20 de ani muncă silnică, iar 
vina principală era tocmai activitatea depusă la Paris în timpul 
Conferinței de Pace.

Delegația oficială a României a semnat Tratatul de Pace la 10 
februarie 1947, la Paris, acceptând toate prevederile impuse de 
Marile Puteri. Cu această ocazie Grigore Gafencu a prezentat un 
nou protest al exilaților români împotriva clauzelor cuprinse în 
tratat, prin care se legaliza definitiv regimul impus de Moscova 
țării noastre, făcând inutil efortul diplomatic al grupului de exilați 
condus de Gafencu.

Un	militant	consecvent	pentru	o	Europă	Unită

Consecințele dezastruoase provocate de război și amenințarea 
tot mai evidentă a totalitarismelor de stânga și de dreapta, au 
determinat elitele europene din Occident și reprezentanții din 
exil ai țărilor din Europa de Est să se unească în cadrul Uniunii 
Europene a Federaliștilor, în decembrie 1946, care a adoptat 
un program politic și a creat un lobby la nivelul instituțiilor 
guvernamentale.

În acest context, diplomatul român Grigore Gafencu a făcut 
onoare țării sale prin contribuția intelectuală și politică pe care 
a adus-o la constituirea Uniunii Europene, având un rol distinct 
în medierea conflictelor interne din sânul federaliștilor europeni. 
Pentru meritele sale, în noua construcție europeană, Gafencu 
a fost ales, la 8 aprilie 1958, în funcția de președinte al Uniunii 
Europene a Federaliștilor. Pentru a pune în practică o politică 
europeană comună, de solidaritate, el a realizat un program 
riguros, pe care l-a lăsat drept testament politic Uniunii Europene.

De altfel, în cartea sa Preliminarii ale războiului din Est11, 
a încercat să propună câteva scenarii de organizare a Europei 
postbelice, sub forma unor grupări subregionale sau confederații. 
El a apărat rolul pe care țara sa putea să-l joace, ca factor de 
conciliere și stabilitate în Europa Centrală și Orientală, atât din 
poziția geostrategică, cât și prin tradiția diplomatică de promovare 
a păcii și colaborării internaționale. În cărțile și articolele sale 
regăsim conceptele de echilibru de putere sau de concept 
european, ca fiind esențiale pentru menținerea păcii și stabilității 
europene, opunându-le conceptelor de „putere regională” 

sau „sfere de influență”. Semnificativ este că, diplomatul 
român a fost și un moralist, deoarece credea în existența unei 
ordini internaționale bazată pe respectarea valorilor etnice și a 
principiilor dreptului internațional. 

Grigore Gafencu a dezvoltat concepția despre ordinea 
europeană și ordinea mondială susținând necesitatea includerii 
Marii Britanii în cadrul Europei Unite și neexcluderea țărilor din 
Europa Centrală și de Est. Unificarea Europei era văzută ca un 
instrument de rezistență, de apărare, de luptă pentru salvgardarea 
drepturilor, libertăților și valorilor civilizației europene în fața 
posibilei extinderi a influenței comuniste. Cu ocazia Congresului 
european de la Haga, din mai 1948, Gafencu a luat cuvântul 
imediat după Churchill, impresionând asistența cu argumentarea 
adusă conceptelor „Europă Unită” și „Europă Federală”. La toate 
reuniunile, care vizau viitorul Europei, Grigore Gafencu a fost un 
susținător consecvent al federalismului și s-a numărat printre cei 
dintâi europeni care au respins orice fel de compromis cu puterea 
comunistă.

În numeroase articole, studii, discursuri la congresele U.E.F., 
în dubla sa calitate, de european și reprezentant al națiunilor 
din Europa de Est, Gafencu a arătat că aceste națiuni și-au pus 
multe speranțe în realizarea Europei Unite, pe care o vedea a fi 
singura soluție de eliberare și salvare a lor și întrevedea unificarea 
Estului cu Vestul european, evident, în alte condiții istorice. A avut 
o atitudine fermă și acuzatoare asupra operei de propagandă 
a Moscovei în Occident și a continuat să denunțe crimele și 
violențele pe care se baza ordinea comunistă în țările din Europa 
de Est. El considera că acțiunea federaliștilor europeni nu trebuia 
să se limiteze la sloganul „fără Est, dar nu împotriva Estului” ci 
era nevoie de o viziune de ansamblu și de perspectivă a unificării 
europene, exprimată sub forma „Cu toți europenii, cei din Vest 
și cei din Est, care luptă cu sinceritate și dezinteresat, pentru a 
unifica Europa în libertate”12.

Referitor la cartea sa Preliminarii ale războiului din Est, 
precizăm că, fără a fi istoric de profesie, Grigore Gafencu a 
dat o carte magistrală, de istorie și de analiză politică, în care 
urmărește evoluția relațiilor germano-sovietice de la cooperare 
la confruntare și locul României în aceste raporturi, demonstrând 
că amenințarea sovietică a impus România în orbita Germaniei.

După o viață zbuciumată, cu numeroase frustrări dar și 
indiscutabile împliniri și chiar performanțe, aduse în sprijinul 
țării sale, la 30 ianuarie 1957, chiar în ziua în care împlinea 65 
de ani, marele diplomat român, Grigore Gafencu s-a stins din 

UN	ROMÂN	ȘI	EUROPEAN	PENTRU	ETERNITATE	-	GRIGORE	GAFENCU	(1892-1957)

viață, la Paris. La ceremonia funerară au fost prezenți prieteni 
și personalități din scena politică franceză, precum Robert 
Schuman și Paul Raymond. Cu acest prilej, exprimând profundul 
regret pentru pierderea unei elite de talie europeană, cum a fost 
Grigore Gafencu, Mircea Eliade avea să spună, la funeraliile celui 
care părăsea o lume veșnic neliniștită, astfel13: „Încă nu ne dăm 
seama cât am pierdut prin moartea lui Grigore Gafencu. Nu mă 
gândesc numai la noi, românii din exil, dar și la toți cei din lumea 
întreagă. Dincolo de frontierele noastre, numeni altul nu a avut 
renumele și prestigiul lui Grigore Gafencu. El nu reprezenta numai 
ceea ce noi suntem obișnuiți să numim «interesele» românești, 
dar și cele ale vecinilor noștri. El era purtătorul de cuvânt, ascultat 
și respectat de toate popoarele oprimate de dincolo de Cortina 
de Fier. El era, în același timp, un «european», pentru că a înțeles 
că soluția era federalizarea Europei. [...] Sub un aspect senin și 
sub marca politeții și eleganței, Grigore Gafencu ascundea o mare 
știință politică. El se complăcea să dea impresia celor din jurul său 
că nu era agresiv, că nu avea un temperament de «combatant», 
că era mai de grabă un «intelectual de cabinet».  Această legendă 
i-a permis să urce pe cele mai înalte trepte ale politicii europene. 
Odată ajuns acolo și în momentul când el se considera a fi cel 
mai aproape, când zeci de canale de radio îl înregistrau și sute 
de ziariști din lumea întreagă îl stenografiau,  Grigore Gafencu 
pronunța liniștit, precis, cu atenție, rechizitoriul Rusiei sovietice și 
al politicii occidentale de coexistență pașnică”. [...]

Note
1  Viorel Grecu, Europa Unită se va face!, în Dosarele istoriei, an 
X, nr. 1(101), 2005, pag. 28;
2  Claudia Chinezu, Intelectual înzestrat, analist lucid, farmec 
personal, în Dosarele istoriei, an X, nr. 1(101), 2005, pag. 36;
3  Claudia Chinezu, op. cit., pag. 28-44;
4 Grigore Gafencu (1892-1957), Repere Bibliografice, în Dosarele 
istoriei, an X, nr. 1(101), 2005, pag. 21-23;
5  Claudia Chinezu, op. cit., pag. 
6  Ibidem 
7  Ion Calafeteanu, Politică și exil 1946-1950. Din istoria exilului 
românesc, Ed. Enciclopedică, București, 2000, p. 53:55:56:65;
8  Mirel Petrișor, Grigore Gafencu și exilații români implicați în 
negocieri, în Historia, an VII, nr. 67, iulie 2007, pag. 33;
9  Ibidem, pag. 34;
10  Ibidem, pag. 32;
11  Florin Constantiniu, Minte luminoasă, inimă fierbinte, în 
Dosarele istoriei, an X, nr. 1(101), 2005, pag. 45-63;
12  Viorel Grecu, op. cit., p. 27;
13  Ibidem, p. 27-28.

Gheorghe	PANTELIMON
    

În această perioadă extrem de dificilă, 
când pandemia de COVID-19 face ravagii 

în lumea întreagă, ne propunem, în semn de 
prețuire, să evocăm personalitatea unor medici 
celebri, care au contribuit, în mod substanțial, 
la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara 
noastră. Printre aceștia se află Carol Davila, unul 
dintre cei mai apreciați medici ai României.

S-a născut pe 8 aprilie 1828, la Parma, 
oraș situat în nordul Italiei, în regiunea Emilia-
Romagna, în Câmpia Padului, veche așezare 
etruscă, celtică și apoi romană. Numele său de 
naștere italian este Carlo Antonio Francesco 
d’Avila, iar cel francez, Charles d’Avila. În anul 
1866 a devenit cetățean român. În scrieri este 
prezentat ca medic român de origine franceză. 
A absolvit Facultatea de Medicină din Angers – 
Franța, în anul 1852, fiind student un strălucit. 
De asemenea a studiat la școlile de farmacie 
din Nantes și Angers, orașe din vestul Franței. 
După susținerea tezei de doctorat, la Paris, pe 
23 februarie 1853, a fost declarat doctor în 
medicină și chirurgie. Pe parcursul scurtei sale  
vieți a fost un spirit laborios, novator.

Proaspăt absolvent al învățământului medical 
din Hexagon, pe 13 martie 1853, a venit la Bucu-
rești, fiind invitat de Barbu Ştirbei, domn al Țării 
Românești, să reorganizeze serviciul sanitar al  
Armatei Române. În acest scop semnase un con-
tract pentru trei ani, dar s-a stabilit în România, 
unde a rămas până la sfârșitul vieții, devenind unul  
dintre cei mai respectați medici ai țării noastre. 

A fost căsătorit cu Ana Racoviță, nepoată a  
lui Constantin și a Zincăi Golescu și au avut patru  
copii. Se știe că Golescu a fost o familie de boieri 
din Țara Românească, din secolul al XIX-lea, cu un 

CAROL	DAVILA	-	REFORMATORUL	SISTEMULUI	ROMÂNESC	DE	SĂNĂTATE
rol politic și cultural însemnat. Mai importanți au 
fost Iordache (Gheorghe), Dinicu (Constantin), 
Ştefan, Nicolae și Alexandru Golescu.

 Fiul lui Carol Davila, Alexandru Davila 
(1862-1929), dramaturg și om de teatru român, 
s-a născut la Golești, în județul Argeș și a fost 
director al Teatrului Național din 
București, regizor al Companiei 
de Teatru Davila și a introdus 
spiritul modern în arta scenică 
românească. Teatrul din Pitești îi 
poartă numele.

Carol Davila a locuit o bună 
perioadă de timp în conacul de 
la Golești, situat la 7 kilometri de 
municipiul Pitești, astăzi Muzeul 
Golești. Medicul și farmacistul Ca- 
rol Davila este cunoscut ca refor-
matorul sistemului românesc de 
sănătate. A organizat sistemul 
sanitar militar și ocrotirea sănă- 
tății publice. Împreună cu Nico- 
lae Kretzulescu, medic și om po- 
litic român, a contribuit la orga- 
nizarea și dezvoltarea învățământului medical 
din România, fiind considerat părintele învă-
țământului medical superior din România. În 
anul 1869 a pus bazele Facultății de Medicină 
din București. Astăzi, în semn de recunoștință, 
Universitatea de Medicină și Farmacie din 
Capitală îi poartă, cu mândrie, numele. Tot aici 
este și Spitalul „Carol Davila”.

Davila a întemeiat serviciul românesc de  
ambulanție, care s-a remarcat în timpul Răz- 
boiului de Independență (1877-1878) - bătă-lie 
dusă împotriva turcilor, care a avut ca rezul-tat 
recunoașterea pe plan internațional a inde-
pendenței de stat a României, proclamată pe 

9/21 mai 1877. A organizat asistența sanitară în 
cadrul Armatei Române aflată pe front, fiind șef 
al Serviciului Sanitar Militar, în timpul războiului.

Carol Davila este considerat și întemeietorul 
învățământului farmaceutic și veterinar din țara 
noastră. În anul 1855 a înființat, la București, o 

școală de felceri, iar în 1856, o 
școală secundară de chirurgie, 
pe cheltuiala guvernului francez, 
pe care a transformat-o în Şcoala  
Normală de Medicină și Farmacie. 
A făcut și multe acte de caritate. 
În anul 1861 a organizat primul 
azil de orfani, în casa soției sale, 
din Dealul Cotrocenilor, pentru 
40 de copile din mahalale. Drept 
răsplată, soția sa Ana a primit de 
la doamna țării, Elena Cuza, 1000 
de galbeni, pentru a ridica o nouă 
clădire, tot pe Dealul Cotroceni. 
Ana a condus azilul timp de 
12 ani. La puțin timp după 
aceea a înființat și un orfelinat 
pentru băieți. De asemenea, în 

timpul vieții lui, a funcționat o școală pentru 
surdomuți, cu atelier de tâmplărie și sculptură. 
Totodată, Davila are meritul de a fi introdus 
cursurile medicale și stagiile obligatorii în spitale 
și consultațiile gratuite în acestea, pentru 
oamenii bolnavi, săraci. A inspectat activitatea 
din spitale, pentru bunul mers al acesteia. A fost 
un mare iubitor de folclor. Pe banii lui s-a editat 
culegerea de poezii populare a poetului de 
inspirație romantică Vasile Alecsandri, pe care a 
oferit-o, ca premiu, elevilor din școlile sale.

Activ în plan social, Carol Davila este fon-
datorul a numeroase societăți științifice și revis- 
te de specialitate, printre care menționăm Socie- 

tatea Medicală (1867), Societatea de Cruce Roșie  
(1876), Monitorul Medical, Gazeta Spitalelor ș.a.

În anul 1873 a participat, cu un compartiment 
medical al României, la Expoziția Universală 
de la Viena. A contribuit la redactarea primei 
farmacopei române, un manual oficial care 
conținea descrierea și formulele de preparare a 
medicamentelor precum și modul de conservare 
și utilizare a acestora.

Principalele lui lucrări științifice au fost:  
„Profilaxia sifilisului”(1853) și „Aerul atmosferic” 
(1871). Fiind și un chimist excepțional a desfă- 
șurat o activitate didactică prodigioasă ca profe-
sor de chimie la Universitatea din București. 

Sub conducerea botanistului și horticultorului 
austriac Ulrich Hoffman a înființat Grădina 
Botanică din București, pe lângă Facultatea de 
Medicină și Farmacie. Decretul a fost semnat de 
domnitorul Al. Ioan Cuza la 5 noiembrie 1860.

Marele medic Carol Davila a rămas în 
istorie și pentru inventarea unui medicament 
împotriva holerei, descoperire făcută în Franța. 
Din documentele de arhivă, păstrate la Muzeul 
Golești, rezultă că în 1849, când avea doar 21 de 
ani, era angajat ca medic în departamentul Maine 
et Loire, pentru a lupta împotriva epidemiei 
de holeră. Atunci a realizat un medicament 
eficient care a intrat în istoria medicinei sub 
denumirea de „Picăturile lui Davila” sau tinctura 
antiholerică. Aceasta conținea extracte naturale 
din plante și un ingredient, renumit în  secolul al 
XIX-lea, laudanumul, un analgezic, o tinctură de 
opiu folosită pe scară largă pentru combaterea 
holerei și a dizenteriei.  În anul 1853, în timpul 
ocupației otomane din vremea Războiului 
Crimeei (1853-1856), Carol Davila a fost solicitat 
să combată holera apărută în rândul soldaților. 

(Continuare în pag. 16)
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C
ând spui Florin Piersic, e ca și cum ai rosti două cuvinte magice, 
care deschid ferestrele unei lumi de legendă, o legendă născută 

sub proprii noștri ochi. Suntem contemporani cu un titan, un zeu 
al scenei românești, care a schimbat lumea teatrului, a filmului și a 
spectacolului. Cum a schimbat-o? Mai ales în ce privește transparența 
personajelor și a actorilor care le interpretau, dezvăluind-ne întâmplări 
din culise care ne-au apropiat și mai mult de maeștrii scenei. Florin 
Piersic și-a pus sufletul pe tavă și ni l-a dăruit. El nu a fost sau nu este doar 
actor, ci este trăitor al miilor de vieți ale personajelor jucate. Prin Florin 
Piersic, spectatorul a devenit parte din opera jucară sau interpretată 
în filme. Undeva, dincolo de privirea caldă, strălucește o scânteie vie 
care conectează publicul cu inima sa. Florin piersic nu interpretează, el 
trăiește; nu mimează ci se transformă în ceea ce face. 

Florin Piersic este ceea ce este!
Rar mi-a fost dat să văd un om cu atâta deschidere spre simplitate, 

spre oameni, neținând cont nici de poziția socială, nici de statut, nici de 
titluri. El este parte din noi, cei care îl iubim, iar noi ne simțim parte din 
el, cel care ne iubește de asemenea. 

L-am admirat și poate chiar l-am idolatrizat, m-am îndrăgostit la 
propriu de el, în tinerețea mea. Ei, hai, doamnelor care citiți aceste 
rânduri, recunoașteți că, aproape toate am fost îndrăgostite la propriu 
de Florin Piersic! Şi nu doar de prezența sa scenică, de alura de erou din 
povești, ci de vocea sa puțin voalată, de chipul său frumos, de sufletul 
pe care ni-l dăruia prin toate cuvintele rostite.

Florin Piersic este eroul meu! El mi-a încununat tinerețea cu 
zâmbete, cu lacrimi, cu admirație, cu iubirea pe care o are un popor 
întreg, pentru cineva care îl reprezintă atât de bine. Ce bine știe Florin 
să certe, să ierte, să se dăruiască total, să se înfierbânte într-un subiect 
interesant discutat, să îndrepte hibele prin ironii fine.

Câtă modestie într-un nume atât de mare! „Nu-mi spune Maestre” 
și „Noi ne vom mai vedea, te voi invita într-o emisiune la televizor, scrie-
mi datele tale de contact”, asta mi-a spus când am avut neașteptata 
surpriză să îl am alături pe Florin Piersic, la Blaj, în 12 mai, 2017, cu 
ocazia primei mele lansări de carte. Şi din nou am visat cu ochii 
deschiși, m-am frământat, mulțumind lui Dumnezeu că mi l-a adus atât 
de aproape. Mi se părea de domeniul fantasticului că pot fi la aceeași 
masă cu el, într-un loc mirific, pe dealuri, între niște vii superbe. A fost 

LA	MULȚI	ANI	–	şI	
TOȚI		DE	BINE!

-	Lui	Florin	Piersic,	la	aniversare	-

Florine, dragă Florine, fuge timpul după tine
Au trecut optzecişicinci - ani de când îl tot învingi
Eşti frumos şi te ţii bine în şa, Piersice Florine
Cavalcada te menţine

Astăzi un pahar închin, din cel mai teribil vin
Căpşunică parfumată, cum a fost viaţa ta  toată
Şi blânda euforie, virtual, ţi-o trimit ţie
Să o simt-o Românie

Că-i e dor – şi-încă dor mare – de o nouă-ncălecare
Cum, Florine, călăreai  tu-n ceata lui Şaptecai
Poate de-aia, măi Florine, timpu-i răbdător cu tine
Că faci zilele senine 

Te aştept, dar, la Potlogi – călare pe inorogi 
Cu Brâncoveanul Martir, să încingem un turnir
Eşti istoria  în sine, dragă Piersice Florine
La mulţi ani – şi toţi  de bine!

                         									Marian	ILIE	– Potlogi

Ligia	ZAPRAȚAN	NICOLESCU

C
red că l-am  remarcat târziu, așa că 
toată povestea noastră comună nu 

a durat decât câteva zile, cred ca vreo zece în 
total. Așezată pe scaunul toaletei, ca tot omul, 
mă pierdeam în gânduri uneori. Într-o zi, am 
observat că alături de mine, în căduța cabinei 
de duș se mișca ceva mic și negru. Ajuns la 
capătul porțiunii orizontale, „ceva-ul” s-a oprit 
pe zona care o rotunjea unind-o cu verticala, nu 
mai înaltă de cincisprezece centimetri. Acolo s-a 

PĂIANJENUL

UN	NUME,	O	VIAȚĂ,	O	LEGENDĂ
ziua când m-am simțit regină cu adevărat, ziua când eram la aceeași 
masă cu eroul tinereții mele și alte persoane prețioase (printre care 
eminentul doctor Mircea Frențiu și distinsul fost primar al Blajului, Ioan 
Şolea, care organizaseră totul).  Dar... n-a fost să fie să ne mai auzim sau 
vedem. Încă mai aștept acel telefon... cine știe...

Deși a fost un vis împlinit, care a durat doar câteva ore, mulțumesc 
lui Dumnezeu pentru acele ore fantastice, în care am avut onoarea 
să-l am alături pe Florin Piersic, să-l privesc în ochi și să mă conving că 
este așa cum îl percepusem până în acel moment. Şi așa era! Modest, 
simplu, deschis, carismatic și plin de iubire pentru cei din jur. Statutul 
de star, pe care îl merită cu prisosință, nu l-a schimbat. Florin nu știe ce 
este înfumurarea. Deși poartă o aură strălucitoare, a rămas un OM între 
oameni, un om care continuă să se dăruiască pe sine semenilor săi. Am 
simțit omul din el, l-am îmbrățișat și m-am pierdut total. Deși aveam 
o vârstă frumoasă, în acele momente, când îl țineam la piept, aveam 
doar 16 ani! Meritase așteptarea. Nu știu dacă a mai fost cineva atât de 
emoționat când l-a îmbrățișat pe Florin. În acel moment am știut că a 
rămas eroul meu și iubirea mea secretă.

Așa l-am cunoscut eu (o femeie ascunsă în sânul naturii, pustnicindu-
mi viața la poalele unei păduri) pe Florin Piersic, în realitate. Şi l-am 
considerat un dar de preț care mi-a încununat viața.

Ce pot să spun cu ocazia aniversării celor 85 de ani? Îmi este greu 
să-i urez ceva anume, fiindcă Dumnezeu l-a înzestrat cu absolut tot ce 
poate fi înzestrată o ființă minunată. Totuși, aș vrea să-i spun că îi dau în 
dar toate emoțiile frumoase pe care mi le-a generat de-a lungul vieții, 
așezate pe un soclu de aur, sub un soare care le face să strălucească și 
mai mult! Imaginează-ți, Maestre, cât aur ai aduna, dacă toate emoțiile 
publicului tău s-ar transforma dintr-o dată! ...Şi îți dăruiesc toată 
dragostea mea de admiratoare înflăcărată, alături de invitația de a veni 
să vezi ce pădure de vis am, la câțiva metri mai sus de bojdeuca mea. 
Oare mi se va împlini și acest vis? Niciodată să nu spui „niciodată”, nu?!

Fie ca aniversarea zilei de naștere din 2021 să îți aducă tot ceea ce 
nu poți cumpăra, iar Dumnezeu să vină la taclale în fiecare zi, în fiecare 
seară, fiindcă ești divin!

La mulți ani, multă sănătate și să fii înconjurat de iubire!
Cu deosebită considerație și dragoste,

                                                                 Emilia	AMARIEI

oprit. Așteptam curioasă să văd ce va urma. Au 
urmat cinci-șase minute în care parcă înțepenit 
, ceva-ul acela stătea acolo, micuț, rotund, 
nemișcat. La un timp a început să se desfacă.  
Încet-încetișor, desprindea câte un picior, apoi 
altul, până a desfăcut șase. Fiindcă se vedea a 
fi un păiejenel, am urmărit tăcută și nemișcată 
și  celelalte două, fiindcă păianjenii au opt. În 
sfârșit, le-a scos. Erau perechea de picioare din 
față, mai lungi, mult mai lungi decât celelalte 
șase. Aproape duble ca lungime, am avut 
senzația că pe capetele lor se aflau ochii, deși din 

punct de vedere anatomic nu putea fi așa, ochii 
păianjenilor fiind așezați pe doi pedunculi scurți 
situați pe cap. Şi totuși, cele două picioare din 
față se ridicaseră înspre mine mișcându-se ca și 
când m-ar fi inspectat de acolo de jos. Le-a ținut 
ridicate căteva minute întinse, fremătându-le 
către mine. Apoi s-a întors grăbit și s-a îndreptat 
exact spre colțul diagonal opus, refugiindu-se 
după țevile de apă, dispărând acolo. Mi-am 
îndreptat atenția către colțișorul acela unde se 
topise, căutând cu ochii vreo urmă de pânză 
de păianjen. N-am văzut nimic, nici pânză, nici 
păianjen. Părcă se evaporase.

A doua zi uitasem deja de el. Am intrat în 
baie de mai multe ori dar n-a mai apărut toată 
ziua. Şi totuși, mai spre seară l-am găsit din nou 
în căduță, grămăjoară parcă așteptând. După ce 
m-am așezat în liniște, păianjenul și-a desfăcut 
piciorușele depănându-și drumul, apropiindu-se 
de marginea lângă care eram eu, de mine. Şi-a 
reluat poziția expectativă, întinzând cele două 
picioare din față, mai lungi, către colțul meu. Am 
stat amândoi nemișcați ca și când eram atârnați 
în timp, inspectându-ne unul pe celălalt, sau 
poate asta am vrut eu să cred că s-a petrecut în 
sclipirea de timp cât stăteam față în față. Apoi, 
cam după tot atâta vreme s-a întors liniștit, 
ascunzându-se la locușorul său, după țevi. 

Câteva zile l-am văzut mereu acolo. Parcă mă 
aștepta. Ori stătea ghem în cadă și se desfăcea 
apropiindu-se, ori apărea de după țevi și își urma  
traseul spre marginea unde eram. Urmau cele 
câteva frânturi, cele câteva așchii de timp în care  
timpul se oprea în loc, în care timpul țesea o punte  
între două universuri ce de altfel nu au cum a se 
întâlni  Ca de obicei, după o vreme se retrăgea iar  

eu plecam. Cred că plecam cumva fericită. Deja  
făcea parte din cele mai frumoase lucruri impo-
sibil a se fi întâmplat, care nu se puteau petrce 
dar  care totuși mi s-au întâmplat aici și pe care-l 
așteptam cu nespusă bucurie în fiecare zi.

O dată, l-am găsit în mijlocul căduței așezat 
pe singurul centimetru pătrat uscat și înconjurat 
de o peliculă de apă de jur împrejur. Am șters cu 
hârtie igienică pelicula de apă care-l înconjura, cro- 
ind un drum către colțișorul lui. Oare o fi înțe-
les??? Cert este că a așteptat să termin ce făceam,  
apoi a pornit agale spre acolo, spre colțișorul lui, 
fără să se grăbească. Altă dată, ajungând lângă 
marginea sa, în colțul cu țevile, am realizat că 
nu se mai putea cățăra pe cei câțiva centimetri 
verticali. I-am pus acolo o bucățică de surcea pe 
care s-a urcat imediat, tacticos, retrăgându-se.

Au urmat două zile când am fost plecată la 
București. La întoarce, vreo câteva zile n-a mai 
apărut. Lipsa lui devenise obsesie. Intram în baie 
de câteva ori pe zi căutându-l cu ochii. A treia zi, 
văzându-mă gânditoare, Mihai a vrut să știe ce 
am. L-am întrebat dacă n-a văzut un  păianjen 
în căduța băii , fără a-i povesti relația mea cu 
insecta, relație pe care oricum n-ar fi crezut-o.

- Ba da. Alaltăieri cobora de după țevi un 
păianjen măricel care, când am tras apa s-a 
ascuns înapoi, acolo. Ieri, era în cadă, așezat 
lângă scaunul de wc, parcă așteptând ceva. L-a 
luat apa când am dat drumul la duș...

...Au trecut câteva luni bune și eu, eu încă îl 
mai caut cu ochii așteptându-l. Am câteva decenii 
de viață în spate și totuși, pentru  păianjenul 
acela,  parcă încă aș mai spera în minuni...

                                                                                                                                                                                                                                                                               

    02.01 2021-Vaideeni  



Vavila	POPOVICI	– Carolina de Nord, SUA

În fiecare an, în ziua de 24 ianuarie, sărbătorim Unirea 
Principatelor Române – „Mica Unire”, care a avut loc la 

jumătatea secolului XIX-lea prin unirea statelor Moldova și 
Țara Românească. Unirea a avut la bază apropierea culturală și 
economică între cele două țări, prin alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în 
Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Cu prilejul 
acestei sărbători ne amintim și de cei care au pus umărul la 
realizarea Unirii.

Ideea Unirii Moldovei și a Țării Românești, avansată încă din 
secolul al XVIII-lea a devenit, după războiul Crimeii (1853 - 1856), o 
temă de prim plan a dezbaterii politice, atât în cele două Principate, 
cât și pe plan internațional. Situația externă se arăta favorabilă; 
înfrângerea Rusiei și hegemonia politică a Franței ofereau un 
context prielnic punerii în practică a proiectului, cu atât mai mult 
cu cât împăratul Napoleon al III-lea, dorea un bastion răsăritean 
favorabil politicii sale, care să contrabalanseze expansiunea 
rusească. Deciziile adoptate prin Tratatul de pace de la Paris 
(1856) prevedeau intrarea Principatelor Române sub garanția 
colectivă a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale, 
alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor 
în privința unirii, integrarea în granițele Moldovei a trei județe din 
sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în Principate a 
unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei 
lor organizări”. La 22 septembrie 1857 s-a adunat Divanul Ad-
hoc al Moldovei – favorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al 
Țării Românești, și prin documentele redactate au pus bazele 
fuzionării celor două principate. De fapt, Adunările ad-hoc aveau 
caracter consultativ și erau alcătuite din reprezentanți ai bisericii, 
marii boierimi, burgheziei, țărănimii clăcașe, cu scopul de a face 
propuneri referitoare la realizarea Unirii Principatelor Române. 
Între țăranii fruntași care au luat parte, împreună cu boierii, cu 
episcopii și cu mitropolitul țării la Divanul ad-hoc din Moldova, 
în 1857, era și vrânceanul Ion Roată, om cinstit și cuviincios, cum 
sunt mai toți țăranii români de pretutindeni. Desființarea hotarului 
de la Focșani (Vrancea) echivala cu Unirea celor două Principate 
și crea premisele punerii temeliei statului național unitar român.

În ziua de 5 februarie 1859, când Domnitorul Cuza a fost 
oaspetele orașului Focșani, mii de oameni i-au ieșit în cale, în 
drumul dinspre Mărășești, pe unde Cuza venea de la Iași. Se 
consemnează că în cinstea Domnitorului s-au ridicat, pe șosea, pe 
ulițele pe unde trebuia să treacă, arcuri de triumf împodobite cu 
verdeaþă și înfășurate în pânză tricoloră; tarafuri de lăutari, cântau 
Hora Unirii, valuri de flori se revărsau în calea Domnitorului, care 
cobora din diligenþă. Despărțit în două – Focșanii Moldovei și 
Focșanii Munteniei – de un braț al Milcovului, orașul întruchipa, 
în acea vreme, situația celor două țări vecine și surori. Ajungând 
la hotar, unde era al doilea arc de triumf, Domnitorul s-a oprit, 
și a chemat la el pe cei doi soldați care făceau de strajă la hotar: 
un moldovean și un muntean. Le-a spus că sunt frați și i-a pus 
să se îmbrățișeze. Apoi a dat poruncă ca fiecare să meargă la 
cazarma lui și să comunice comandanților că de azi înainte și pe 
vecii vecilor, Domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la 
hotarul dintre români, la Focșani. Însoțit de mai marii orașului și 
de mulțimea de oameni, Cuza a mers până în centru, la Podul de 
Piatră, unde au dansat cu toții Hora Unirii.

Poetul focșănean Dimitrie Dăscălescu, scria cu acest prilej 
poezia „O zi frumoasă”, așa cum a rămas în inimile românilor 
ziua de 5 ianuarie: „Azi, Românul dovedește/ Că-n sfârșit s-a 
deșteptat,/ Şi că-n faptă vrednicește/ Libertatea ce-a visat.” Aici, 
în Moldova, a fost ales în unanimitate, la 5-17 ianuarie 1859, 

UNIREA	PRINCIPATELOR	ROMÂNE

liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei 
Naționale”. Deoarece în textul Convenției nu se stipula că domnii 
aleși în cele două Principate să fie persoane separate, conducătorii 
luptei naționale au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat și în 
Țara Românească.

Adunarea electivă a Țării Românești era dominată de 
conservatori, care dețineau 46 din cele 72 mandate. În această 
situație, liberalii radicali au inițiat, prin intermediul tribunilor, 
o vie agitație în rândul populației Capitalei și al țăranilor din 
împrejurimi. Zeci de mii de oameni s-au aflat în preajma Adunării. 
Unul dintre tribuni nota că poporul era gata „să năvălească în 
Cameră și să o silească să proclame ca ales pe alesul Moldovei”. 
Așa s-a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza, această alegere fiind acceptată în unanimitate. Era un 
pas important către definitivarea Unirii Principatelor Romane, 
înfăptuirii statului național român unitar. Impusă 
sub o puternică presiune populară, alegerea ca 
domn al Țării Românești a lui Alexandru Ioan 
Cuza și-a găsit confirmarea deplină la marea ma- 
nifestare prilejuită de sosirea alesului națiunii 
în capitala munteană. Problema următoare era 
recunoașterea internațională a alegerilor. Faptul 
împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de 
Poartă și de Austria drept o încălcare a Convenției 
de la Paris. Situația creată în cele două Principate 
a determinat Conferințele internaționale de 
la Paris, din 26 martie – 7 aprilie și 25 august 
– 6 septembrie. La cea de a doua Conferință, 
sub presiunea evenimentelor internaționale 
– războiul dintre Franța și Sardinia împotriva 
Austriei fiind pe cale să înceapă – marile puteri 
europene au fost nevoite să accepte unirea 
înfăptuită de români. Cuza a fost recunoscut ca 
domn al Principatelor, recunoașterea sa fiind 
limitată numai pe durata vieții acestuia.

Devenit domnitor, Cuza a dus o susținută 
activitate politică și diplomatică pentru recu-
noașterea Unirii de către puterea suzerană și pu- 
terile garante și apoi pentru desăvârșirea Unirii 
Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității 
constituționale și administrative, care s-a reali-
zat în ianuarie 1862, când Moldova și Țara Româ- 
nească au format un stat unitar, adoptând oficial,  
în 1862, numele de România, cu capitala la Bucu- 
rești, cu o singură adunare și un singur guvern.

După realizarea Unirii, domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza împreună cu colaboratorul său cel mai 
apropiat, ministru și apoi prim-ministru Mihail 
Kogălniceanu, au inițiat importante reforme 
interne, cele mai importante fiind: secularizarea 
averilor mânăstirești (1863), reforma agrară 
(1864) și reforma învățământului (1864), care au 
fixat un cadru modern de dezvoltare al țării. Şirul 
de reforme inițiate de Cuza și venirea mai apoi 
pe tronul Principatelor Unite a domnitorului 
Carol I, au consolidat actul de la 1859. 
    Din 1866, potrivit Constituției promulgate 
la 1 iulie, Principatele Unite au început să se 
numească oficial România. Cuza însă, în anul 
1866, a fost obligat să abdice; o coaliție a 
partidelor vremii, denumită și „Monstruoasa 
coaliție” a hotărât aceasta din cauza orientărilor 
politice diferite ale membrilor săi, care au 
reacționat astfel față de manifestările autoritare 
ale domnitorului. Complotiștii au reușit să-și 
realizeze planurile atrăgând de partea lor o 
fracțiune a armatei, l-au constrâns pe domnitor 
să abdice într-o noapte a lunii februarie 1866. 
La aceasta a contribuit însuși Cuza, care nu 
numai că nu a luat măsuri în privința factorilor 
reacționari, ci, într-un discurs, s-a arătat dispus 
să renunțe la tron în favoarea unui principe 
străin (fapt susținut și de o scrisoare adresată 
unui diplomat străin).

A fost exilat și a trăit la Viena și Florența. 
A murit în 1873 la Heidelberg (Germania), dar 
a fost adus în țară și înmormântat la castelul 
familiei sale de la Ruginoasa (județul Iași), apoi 
înhumat la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

În fiecare an, în luna ianuarie, sărbătorim 
Unirea, „Mica Unire” cum i se mai spune, dar 

„Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română, / Să-nvârtim hora frăției / Pe pământul României!” Vasile Alecsandri

fără de care nu s-ar fi putut săvârși faptele mari de mai târziu. 
Unul dintre cei care a pus umărul la realizarea acestei uniri a fost 
Ion Roată, intrat în istorie ca o legendă, cunoscut și sub numele 
de „Moș Ion Roată”, un țăran român, deputat în Divanul Ad-hoc, 
susținător înflăcărat al Unirii Principatelor Moldova și Valahia și al 

reformei agrare din Principatele Unite Române. 
Se spune că semna prin punerea degetului 
muiat în cerneală, fiind neștiutor de carte, oficial 
semnând cu parafa primită în Divanul ad-hoc, 
dar era înzestrat nativ cu o minte ageră și o 
judecată dreaptă, fiind cunoscut ca un om cinstit, 
„cu gâdilici la limbă”, adică spunea adevărul 
fără menajamente, neavând „ascunzători în 
suflet”, după cum îl caracteriza Ion Creangă. 
Pentru spiritul său de dreptate, Ion Roată a fost 
considerat de către țărani ca fiind puternic, cel 
mai dârz și mai competent reprezentant al lor, 
care să le poată apăra interesele. A avut, se spune, 
o apariție meteorică pe scena istorică a țării. 
    Eminescu la cei douăzeci de ani ai săi, deci 
în 1870, aflându-se la Viena, împreună cu o 
delegație de studenți l-au vizitat de Anul Nou pe 
Cuza care trăia în exil la Viena în acel moment, 
în districtul Dobling, pentru a-i demonstra astfel 
„solidaritatea, atașamentul ideologic și admirația”. 
Poziția adoptată de Mihai Eminescu față de Cuza 
l-a determinat pe marele eminescolog Dimitrie 
Vatamaniuc să afirme: „Cultul lui Eminescu 
pentru Alexandru Ioan Cuza se explică prin 
importanța ce-o acordă reformelor sale, realizate 
într-un timp scurt și fără sprijin dinafară” și prin 
faptul că poetul este necruțător cu participanții la 
complotul detronării.

Hora Unirii are o semnificație sfântă pentru 
noi românii. Citind cartea „Ultimul tren spre 
Romania” a lui Anatolie Paniș, m-a impresionat 
figura lui Constantin Stere, remarcabil om de 
cultură (jurist, profesor, gazetar, scriitor, om 
politic) care a trăit între anii 1865 și 1936. 
Acest scriitor, în alt moment al istoriei țării, a 
cerut unirea cu România, spunând: „Frații mei 
basarabeni, a sosit clipa marii noastre izbăviri! 
Suntem la un pas de a ne desăvârși libertatea! 
Acum ori niciodată...” El a citit delegațiilor ruși și 
ucraineni, hotărârea țăranilor din județul Hotin: 
„Ținând seama că timp de 14 veacuri Basarabia a 
fost ținut al României, că a făcut parte din același 
neam... cerem astăzi în mod solemn în fața lumii 
întregi, Unirea Basarabiei cu România.”

Autorul povestește cum în 1918 Basarabia 
s-a alăturat României nu prin război, ci prin 
conștientă vrere, cum s-a înfiripat cea mai 
formidabilă horă din toate câte s-au cunoscut, 
cuprinzând în mijlocul ei o piață și mai apoi 
străzile de jur împrejur ale Chișinăului, hora care 
a ținut o noapte, cum două zile mai târziu, mai 
povestește, deputații basarabeni erau alături 
în parlamentul și guvernul României, alături de 
rege și regină, hora cuprinzând de data aceasta 
întreaga piață de la Iași.

Hora este un dans popular cunoscut în 
Balcani, în România. Pentru cine nu știe, hora 
se dansează pe muzică cu un ritm specific, 
într-un cerc închis, dansatorii ținându-se de 
mână, făcând trei pași înainte și unul înapoi. Se 
dansează la aniversări, diferite festivaluri și în 
spațiile rurale; tradiția la noi, la români era, ca în 
fiecare sfârșit de săptămână, țăranii din sate să se 
îmbrace în costume naționale și să danseze acest 
dans, bucurându-se de comuniune.

(Continuare în pag. 13)
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Scriitoarea vâlceană Marinela Belu-Capșa, aparținând 
ultimei și noii generații de poeți ne face surpriza plăcută 

de altfel de a ne dărui cu ocazia Zilei Culturii Române, 15 Ianuarie-
ziua nașterii poetului Mihail Eminescu, un volum pentru copii, de 
toată frumusețea, în versuri, cu ilustrații, finale și de colorat, la 
care editorul, „Ecreator” s-a depășit pe sine, calitativ, în realizarea 
acestei cărți; desigur, nu singur, pe lângă tehnoredactorii Adalbert 

Sfârșitul de an 2020, an urât pentru 
întreaga lume dar mai ales pentru țara 

noastră, care ne-a închis în casă pe cei cu și 
peste  65 de ani, apoi ne-a obligat pe fiecare 
să purtăm nesuferita mască, să ne reclamăm 
între noi, dacă n-o purtăm, să o purtăm și 
când suntem singuri pe stradă sau în pădure, 
ca și cum, ea, masca, ar fi responsabilă de 
raspândirea virusului necunoscut Covid 19, 
mai apoi denumit și Sars Cov 2! Sfârșit de an 
2020, care însă în ciuda restricțiilor a reușit să 
fie pentru gândirea literară româmească un an 
prolific, un an care a cernut foarte bine clasa 
celor înscriși în breasla scriitorilor, publiciștilor...
de ce oare? Fiindcă această breaslă, populară, a 
scriitorilor și publiciștilor de orinude, neangajați  
ideologic și financiar simt că patria-cultura le 
este în primejdie și atnci depășesc orice barieră, 
se manifestă plenar oricum...mai ales în vremuri 
de răstriște ...

Cazul de la Brăila, cu o publicistă, Angela 
Burtea, care a optat să facă parte din 
departamentul vâlcean, cultural și publicistic, al 
UZPR, vorbește mai mult ca oricând de libertatea 

MARINELA	BELU-CAPȘA:	„POEME	PENTRU	ADYA”,	„POEMS	FOR	ADYA”

ÎN ATENȚIA UZPR!

NEMAIVĂZUT	DE-A	LUNGUL	TIMPULUI!...MEMBRII	UZPR	DIN	CADRUL	DEPARTAMENTULUI	
CULTURAL	„INTOL	PRESS”	VÂLCEA,		FIECARE,	CREEAZĂ	CĂRȚI	ȘI	ZIARE-REVISTE	CULTURALE!

***

ANGELA	BURTEA:	„MAGIA	PRIETENIEI”	ȘI	REVISTA	„PREȚUL	CUVINTELOR”
de opțiune a breslei profesioniste, materializată 
printr-o activitate excepțională de creare de 
carte și presă culturală. Aproape toți membrii 
UZPR- Intol Press, de la Vâlcea, iată, și de la 
Brăila sau Tulcea (Tania Nicolescu), din Timiș 
(Ana Maria și Silviu Lazăr) au creat sau crează 
în continuare cărți și ziare-reviste culturale. 
Desigur, așa ceva nu s-a mai văzut de-a lungul 
timpului (nu uităm: Cultura Ars Mundi se află 
în al 17-lea an de activitate; Povestea vorbii 21 
în al 15-lea an; Cultura vâlceană în al 13-lea an; 
Forum vâlcean în al 6-lea an).

Am primit la sfârșitul de an 2020-începutul 
anului 2021-de la Brăila aceste două produse 
editoriale semnate de colaboratoarea noastră, 
publicista Angela Burtea, apărute în acest an 
al pandemiei. Două produse care contravin 
mersului general în societate (atenție! sfârșitul 
culturii înseamnă stagnarea, dacă nu chiar 
moartea, activității social-economice), desigur, 
din societatea românească, acela de nu-și  
îndeplini cum trebuie toate obligațiile care să 
țină viu traiul românilor...Aceste două produse 
ne umplu de speranță: o carte pentru copii 

(excelentă realizare tipografică, 
care vizează însăși viața acestor 
copii, greu încercați, aproape 
inexplicabil, cărora li s-au închis 
școlile, grădinițele, parcurile, 
locurile de joacă...) „Magia 
Prieteniei”! speranță, pentru 
că acești copii vor avea ce să 
lectureze imediat după ce au 
învățat să citească, vor avea ce 
să coloreze; cartea, prezentând 
o serie de desene de colorat 
creeate de prof. Ioana Jeni 
Similache (care semnează și 
coperțile). Mai notăm Editura 

Armonii culturale din Adjud,  Vrancea, și chiar 
pe editorul Gheorghe A. Stroia, care o prezintă, 
prefațează, în primele pagini: „Magia Prieteniei 
sau Balsamul întoarcerii în Inocență”, cu un 
foarte frumos citat din Charles R. Swindoll: „În 
fiecare zi a vieții noastre, facem depozite în 
băncile de memorie ale copiilor 
noștri.” O carte de povestiri 
scrise de autoare în perioada 
2019-2020, cu un bogat conținut 
de desene, în formatul cărții, 
A4, de colorat de către micuțul 
cititor. Mai amintim, la sfârșitul 
cărții există două fișe, una 
cu activitatea publicistică a 
autoarei: colaborator la Ziarul 
„Brăila”, apoi coordonator 
al revistei „Prețul cuvintelor 
”(2011-2017), coord. al revistei 
școlare „Fantezii de mătase” 
(2007-2008) și cu activitatea 
literară, proză și poezie: 10 
titluri, mai puțin cel de astăzi. Să mai cităm 
două fraze de pe coperta patru, unde există o 
scurtă prezentare a Angelei  Burtea făcută de 
Gheorghe A. Stroia: „Magia Prieteniei, așa după 
cum explică și titlul prezentului volum, este 
un îndemn la redescoperirea sentimentului 
de prietenie sinceră, netrucată, din vremea 
inocenței, pe care adultul nu-l mai recunoaște 
sau l-a pierdut demult. Să nu uitați, părinți: 
Copiii nu sunt cărți de colorat. Nu poți să-i umpli 
cu culorile tale preferate!...”

*

Am primit la redacție din partea doamnei 
Angela Burtea revista „Prețul cuvintelor” 
apărută în cadrul Cenaclului „Destine Junior” 
din Brăila, nr 8/2020, bianuală, revistă 
școlară a Colegiului Național Pedagogic „D. P. 

Perpessicius” din Brăila , al cărui coordinator, al 
cenaclului, este însăși Angela Burtea… Vedem o 
revistă care apare de două ori pe an în condiții 
grafice și tehnice (de tipar) de lux, care ne 
încântă și asupra conținutului: zeci de chipuri 
de copii ne privesc din paginile revistei  alături 

de textele lor, creații literare în 
proză sau versuri, toți din clasele 
gimnaziale; predomină cei din 
școala primară, ceea ce este 
fabulous!...Dăm câteva nume: 
Iasmina Maria Munteanu, 11 
ani; Alin Adrian Negotei, cls. a 
IV-a (ambii Sc. Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, respective „Al Ioan 
Cuza”, Brăila; Oprișan Andra-
Ilinca, cls. a III-a Şc. Gimnaz. 
„Ion Creangă”, Brăila; Dragoș 
Cherșunaru, Colegiul Național 
Pedagogic „D. P. Perpessicius”, 
Brăila;Jasmine Măldăianu, cls. 
a III-a, Şc. Gimnz „Ion Creangă” 

Brăila; Sara Maria Gavrilă, cls. a IV-a, Şc. Gimnaz. 
„Al Ioan Cuza”, Brăila; Alexandru Gabriel  
Sâmpetru, cls. a III-a; Necula Sebastian, cls. 
a III-a; Pisică Ştefan, cls. a III-a; Maria Teodora 
Galer, cls. a VI-a; Maria Larisa Eftene, cls a IV-a; 
SanduMaria, cls a IV-a, Olteanu Carla Andra, cls a 
II-a; Neicu Luana-Maria, cls. a IV-a;…și încă mulți 
alții, din Brăila. Mai trebuie spus că Cenaclul 
„Destine Junior-Brăila” se desfășoară sub egida 
Societății Culturale „Destine” București condusă 
de scriitorul Victor Gh Stan și că ședința care 
a generat revista, acest număr, a avut loc în 
data de 22 februarie 2020, motiv pentru care 
participanții nu poartă mască, la acea data, 
încă, nefiind declarată în țara noastră starea de 
urgență etc.

Simon	CICH

Solticzki și Octavian Roman, o contribuție având și Diana-Maria 
Mitulescu, realizatoarea ilustrațiilor (îndrăgit și valoros artist 
plastic vâlcean), cât și cei doi oameni de cultură care semnează 
traducerea în limba engleză, I. Conea și Daniela Mădălina.

Nouă, celor de la Intol Press, ne-a picat ca o mănușă salvatoare, 
căci am avut cu ce dar să ne întoarcem la redație, pentrul 
minorul nostru editor, care împlinea peste trei zile 9 ani, clasa a 
II-a, Peter Kis. Şi ce dar!...Pe o pagină, stânga, având o poezie în 
limba română și pe pagina din dreapta, aceeași poezie în limba 
engleză. Câtă instrucție intelectuală într-un mănunchi de 63 de 
pagini!...Între poezii sau alături, sau desfășurate la baza paginilor, 
desene sau șiruri de desene aparținând Dianei Maria Mitulescu, 
gata colorate sau de completat cu culori, pentru ca în final, însăși 
micuța Adya să se desfășoare cu drăgălașele  sale mânuțe, genial, 
într-o lucrare senzațională de artă picturală specifică noului val, 
și noului timp. Felicitări doamnă Marinela Belu-Capșa pentru 
acest expozeu, care exemplifică, așa cum puțini reușesc astăzi, 
actul de cultură de cea mai înaltă calitate adus în actualitate de 
oamenii nerutinați ai comunității, dar, care dau dovadă de cel mai 
înalt profesionalism. Un act de calitate profesional, și în ceea ce 
înseamnă „Educația”!...Da, educația, care trebuie să se desfășoare 
de jos în sus, care trebuie să plece de la (sau din) familie, să treacă 

pe stradă și pe la școală, pentru ca tinerele vlăstare să-și cunoască 
patria, și, mai apoi, pe la meșterii  comunității ca să-și însușească 
de la acestia cât de cât din experiența vieții exterioară familiei;  
altfel spus să se pregătească pentru ceea ce urmează și ca să-i 
ajute pe alții…

Şi, iată și o mostră din minunata realizare editorială: 

„Sunt o fetiță cochetă
Cu ochi negrii și brunetă,
Părul ondulat frumos,
Nasul mic și mofturos.

…” („Mândră tare”)

„I am a stylih fillette*
I am black-eyed and brunette,
I have wavy hair that glows
And a choosy button nose.

…” („Most proud”)

   cickirdan



ARMATA ŞI PANDEMIA

IISUS S-A NĂSCUT DE CRĂCIUN 
BINE AI VENIT AN NOU!

An Nou Fericit!…protectorul anului nou 
este pomul de Crăciun!

Peter	KIS

Să recapitulăm. Şcoala on line este 
valabilă, foarte valabilă, pentru copiii care 

au o situație materială foarte bună fac parte 
dintr-o familie dotată cu sisteme de calcul foarte 
evoluate, casnice (de birou), cu părinți sau frați 
care știu să lucreze cu ele. Este foarte bună 
cu o condiție: copilul, zilnic, să frecventeze un 
colectiv de aceeași vârstă sau apropiată, unde 
să comunice (sport-obligatoriu, arte manuale 
și interpretative, spectacole)…Şcoala on line nu 
este de loc valabilă, nu este bună pentru mai toți 
copiii acestei țări, mai ales din mediul rural.

l	CALE	FERTATĂ	DUBLĂ,	ELECTRIFICATĂ,	MARFĂ	ȘI	CĂLĂTORI,	ÎNTRE:	PITEȘTI-	CURTEA	DE	ARGEȘ-RM.	VÂLCEA-SIBIU
l	RÂMNICU	VÂLCEA-PUNCT	NODAL	DE	MARFĂ	PE	CALEA	FERATĂ
l	SĂ	FACEM	AUTOSTRADĂ	SPRE	SIBIU	ȘI	PITEȘTI	CU	RAMIFICAȚII	LA	CĂLIMĂNEȘTI,	OLĂNEȘTI,	GOVORA,	OCNELE	MARI
l	DN	7-CALE	REGALĂ	ÎNTRE	EUROPA	DE	EST	ȘI	EUROPA	CENTRALĂ	ȘI	DE	VEST
l	DECOLMATAREA	SAU	DESFIINȚAREA	LACURILOR	DE	PE	OLT

ARGEȘENI!	VÂLCENI!	SIBIENI!
AVEM	TREI	OBIECTIVE	COMUNE	ÎN	ACEST	PREZENT	

PRIN	CARE	PUTEM	TRANSFORMA	VALEA	OLTULUI	ÎN	RAI	PE	PĂMÂNT:

APEL

Marea surpriză a anului 2020 a fost când am primit la 
redacție cartea cu titlul de mai sus scrisă de Pavel 

Gosta, în 2019, și apărută la Editura  „Artpress” din Timișoara. 
Una dintre cărțile anului 2020 (pentru noi) care, alături de cele 
semnate de Gabriela Banu și Al. Florin Țene: „Sinestezii”, respectiv,  
„Întoarcerea din cruciadă-Viața poetului Radu Gyr între realitate 
și poveste”, ne-au fascinat, dar,  care ne-au și salvat sufletele 
după ce ele ne-au fost îmbolnăvite de stările de urgență și alertă 
declanșate de pandemia de virus necunoscut. Desigur, Pavel 
Gosta, nu este un scriitor de calibrul celor doi autori subliniați mai 
înainte sau, dacă este, prin această carte, la anul 2019, domnia 
sa trebuie considerat un scriitor debutant. Da, debutant în ale 
scrisului literar, cu un volum de proză autobiografic de-a dreptul 
surprinzător, atât în ce privește calitatea conținutului, tratarea 
subiectului-tematicii -în cei mai autentici termeni artistici, dar și 
în ce privește calitatea tehnică, tipărirea cărții, realizarea ei fizică 
pe hârtie volumetrică...estetica scrisului, corectitudinea, în planul 
debutanților așa ceva nemaiîntâlnindu-se (la câte schimonosiri 
grafice trebuind să asistăm după anul 2000...). 

Pavel Gosta este inginer de meserie, profesie, am spune, ca  
la gradați, de carieră, și și-a desfășurat această ocupație la modul  
excepțional (inginer în Construcții Civile și Industriale, el și o parte  
din familia sa-la fel de capabilă: titluri, creări de firme noi, mana-
geriat, pregătiri de manageri) atât pe plan intern cât și extern, 
având satisfacții în profesie nebănuite pentru necunoscători... A  
terminat Institutul de construcții din Timișoara, a debutat în aceas- 
tă meserie pe șantierele de construcții din județul Vâlcea, s-a căsă-
torit cu o colegă a sa din Râmnicu Vâlcea, au făcut doi copii dintre 
care, unul, băiat, i-a urmat cu un deosebit succes în profesie...
Foarte de început, stagiatură, inginerul urcă treptele afirmării, 
ajunge pe cele mai înalte trepte în țară și străinătate (lumea 
arabă, unde tehnologia românească avea un câmp de desfășurare 
excepțională); însă ceea ce a fost cel mai important, nu și-a uitat 
niciodată condiția, de specialist (chiar și peste domeniul de 
construcții în care a activat și ca expert tehnic) cu o uimitoare 
pregătire teoretică,  nefăcând niciodată rabat de la calitate! În 
treacăt, fie spus, Pavel Gosta și-a uimit mediul său intim, din 
cetate, cu cultura generală, personală, dar și cu cunoștințele sale 

ING.	PAVEL	GOSTA:	„VIAȚA-UN	DRUM	ÎNTORTOCHEAT”
de religie și horticultură. Un inginer care iubește arta, o apreciază, 
mai ales arhitectura și artele plastice, poezia...La modul optim, în 
astfel de cazuri, dacă profesia este făcută exemplar, se naște actul 
de cultură, subiectul părăsind-o după ani prolifici și dedicându-
se spațiului cultural, scriitoricesc, în cele mai fericite cazuri...Un 
specialist slab pregătit, și fără o cultură generală 
solidă, nu poate scrie o carte cum a scris Pavel Gosta!

Cartea aceasta, „Viața-un drum întortocheat”, 
scrisă de P. Gosta la 78 de ani, mulți înainte maestre! 
este una pe care nici un cititor versat, iubitor de 
adevăr, nu o mai poate lăsa din mână, dacă dorința sa 
de cunoaștere este ...maximă! Viața ne arată că rea- 
litatea din jurul nostru nu poate fi prezentată nici-când 
mai bine, decât de oamenii care o cunosc din inte- 
rior și nu de oamenii specializați pentru asta, în cunoaș- 
tere și redarea ei. Niciodată lumea reală nu va fi mai  
bine redată și cunoscută decât de cel care o face, o 
construiește, și dacă acesta este pregătit cultural pen- 
tru actul de narator, scriitor; dacă el, care redă, a 
fost, mai ales, prin profesie în mijlocul acestei realități. Dar, ce să 
vezi, pot fi înțelese realtățile acestei patrii, țări, din afara spațiului 
de producție, care crează viața acestei comunități?...psiholog, 
actor, sportiv, scriitor, pictor, profesor...oricare dintre ei poate 
cunoaște realitatea timpului său, socială și politică, tehnologică, 
mai bine decât cel care a proiectat-o, programat-o, construit-o, a 
desfășurat-o în chiar existența ei materială de producție de viață 
în chiar centrul activ al comunității?...

Din cartea lui Pavel Gosta cititorul poate afla care au fost rea-
litățile acestei țări, acestei societăți, alături de informațiile despre 
familia sa, care seamănă foarte bine cu alte familii din aceeași con- 
juctură social, economică și politică; realități narate fără cea mai  
mică urmă de subiectivism sau de exagerat patriotism local. Poves-
tind despre familia sa, a scriitorului, cititorul constată realitățile 
timpului dintre cele două războaie mondiale și de după, în prima 
sa parte, cea mai grea a acestei țări, în perioada postbelică, pe- 
rioada criminală a asupririi politice declanșată împotriva cetățe-
nilor patrioți din mișcarea legionară, împotriva regalității, împo-
triva clasei chiaburilor și arendașilor - adevărațior gospodari, împo- 

triva cărora au început după 1944 cele mai abominabile fapte 
ale puterii locale...Apoi, autorul deține arta de a încondeia în pu- 
ține vorbe și fapte, celelalte (nu numai familiare) activități social- 
economice și politice, culturale, precum și cele  legate de instruc-
ția publică. Desigur, tonul abordat este cel calm, și de bonom, cum  

este în general tonul bănățeanului, sigur pe el, bun  
familist, gospodar și căruia îi place să povesteas-că 
că el și neamul său se trage din satul Ilidia, denu- 
mită cândava și „Mica Americă”, din comuna  Ciclova 
Română, lângă Oravița, nu departe de Reșița. Apoi  
când ajuge mare, om mare, matur, și descrie mișca-
rea sa fizică și profesională în realitățile socialiste ale 
vremii, la Facultate, la serviciu, pe șantier, în țară,  
cum spuneam, și în străinătate. Tot ce trebuie să știi 
despre un om și școala sa, și mediul său, din perioada 
postbelică până astăzi, afli în cartea lui Pavel Gosta, 
care s-a copt șaptezeci de ani în vatra sa, românească, 
și acum, în 2019, își scrie un document de-a dreptul 
istoric, nespecific cancelariilor, arhivelor, ci chiar 

specific vieții domniei sale, pentru care nu are nevoie de nici un 
atestat. Bine ar fi dacă la orice moment istoric al existenței, cei 
asemănători cu acest valoros și practic inginer, nu de duzină - care 
au mers la servici să aibă de unde veni, care nu au făcut și nu fac poli- 
tică, să scrie astfel de cărți care se încadrează foarte bine în roma- 
nul neorealist modern, și care se afirmă cu tărie din ce în ce mai mult  
în aceste vremuri de neclară și nesigură existență, și de „fals tratat 
de vânătoare” specific creșterii și descreșterii  țării românești...

„Se zice din bătrâni, că un om și-a îndeplinit misiunea pe 
pământ dacă: a crescut un copil, a clădit o casă și a sădit un 
pom.” (Pavel Gosta, aripioara 1, coperta I) și „Cui se adresează 
această carte? În primul rând, familiei, la care țin foarte mult, ca 
un imbold pentru a-și cunoaște înaintașii și să aprecieze cum se 
cuvine efortul lor, de-a lungul timpului, pentru ca acum ei să fie 
ceea ce sunt și mai ales pentru că, în prezent, interesul în ceea 
ce privește familia, neamul și patria este foarte mult diluat, iar 
oamenii se risipesc ușor.” (Pavel Gosta, aripioară 2, coperta IV)

20 ianuarie 2021
Petre	CICHIRDAN

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

ȘCOALA	PRECEDE	SERVICIUL-FABRICA	(ȘCOALA	ON	LINE)
Învățământul la școală, la clasă, este, totuși, 

de neînlocuit în societatea bazată pe muncă, și 
care are la bază o cât de cât diviziune a muncii, 
așa cum a fost și țara noastră pe întreg secolul 
XX (până în anul 2000).  De ce de neînlocuit?... 
Pentru că într-o astfel de societate omul matur 
merge zilnic la un servici, la fabrică (a se înțelege 
prin fabrică o unitate productivă sau de reparații, 
de servicii, care funcționează după un program, 
o instituție culturală! sau de petrecere în timpil 
liber). Astfel, copilul în astfel de societăți trebuie 
să se acomodeze, și el, cu această obligație de 

a respecta un program, de a merge să lucreze 
în altă parte, decât acasă, în colectiv, pentru 
a-și câștiga traiul de zi cu zi…Societatea cu care 
am fost deprinși, bazată pe logică, a instaurat în 
adevărata educație o triadă, zicem noi-clasi-că, 
a vieții: „familia, școala, fabrica”! Deși, de două- 
zeci de ani ni se tot propagă în urechi și ochi, 
prin televizor, cum să nu mai muncim, ca și cum 
munca ar fi o rușine, libertatea de mișcare și 
crez fiind o prioritate (total de accord)!, cum să  
câștigăm bani la noroc! Totuși, nici una din com-
ponentele acestei triade nu poate să lipsească. 

Ori, școala pusă lângă fabrică asigură chiar acest 
deziderat, de a precede o activitate socială, care va 
deveni obligatorie mai târziu. Ca fapt divers, pen- 
tru psihologi și filosofi, noi, care lucrăm la Intol 
Press, acum la vârsta a treia, la respectiva triadă 
adăugăm încă un element: strada! Vedeți, de 
aceea izolarea în casă, fără motive serioase, este 
o crimă! …Credința, nu se discută, aceasta este 
în inima noastră și noi vorbim de această triadă 
ne referim la familia creștină.

25 ian. 2021
Leontina	RUS

10 ianuarie/2021
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Arhim.	Veniamin	MICLE
 

În fiecare an, la 16 ianuarie, creștinii ortodocși aniversează 
Cinstitele Lanțuri cu care Irod Antipa (n. 21 î. Hr. – d. 39 d. 

Hr.) îl legase pe Sfântul Apostol Petru. Sfântul Apostol Petru era 
originar din Betsaida, o localitate situată pe malul nordic al lacului 
Ghenizaret, care se tâlcuiește „Grădina Prințului”, un ținut între 
Capernaum și Magdala. Fiul lui Ionà, primise la tăierea împrejur 
numele Simon, și era pescar de meserie. După ce s-a căsătorit, 
devine ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Într-o zi, pe lacul 
Ghenizaret se întâlnește cu Iisus Hristos, la îndemnul Căruia 
reușește o pescuire minunată, apoi este chemat să devină „pescar 
de oameni” (Luca 5, 8-11). În calitate de ucenic al Mântuitorului, 
participă la Nunta din Cana Galilei (Ioan 2, 1-2).

Ales între cei doisprezece Sfinți Apostoli, Simon urmează pe 
Iisus; fiind în Cezareea lui Filip, mărturisește în numele tuturor 
apostolilor, că El este „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu”, la care, 
Domnul răspunde: „Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 16-18).

În calitate de Apostol, Petru participă la Schimbarea la față de 
pe Muntele Taborului (Matei 17, 1-5; II Petru 1, 16). Entuziast, 
făgăduiește lui Iisus că Îl va iubi întotdeauna, dar în timpul 
mântuitoarelor Sale patimi, a avut o clipă de slăbiciune și a spus: 
„Nu-l cunosc pe Omul acesta!”. Iisus a prezis dinainte că Petru se 
va lepăda de El de trei ori în Joia Mare. Într-adevăr, când Iisus a 
fost arestat, s-a lepădat de El, dar la cântatul cocoșilor, s-a căit și a 
plâns cu amar (Matei 26, 75).

După Învierea Sa, Domnul îl restabilește pe Petru în apostolat 
(Ioan 21, 15-17), iertându-i greșeala. Mântuitorul s-a arătat 
Apostolilor și l-a întrebat pe Petru de trei ori dacă îl iubește. Cel 
ce a zis în Joia Mare de trei ori că nu-L cunoaște, acum spune de 
trei ori: „Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc”, iar Iisus i-a zis: „Paște 
oile Mele” (Ioan 21, 17), reașezându-l în misiunea  apostolică.

După Înălțarea Mântuitorului la cer și Pogorârea Sfântului 
Duh, plin de curaj și de Duh Sfânt, Sfântul Apostol Petru a 
propovăduit pe Hristos, iar ceilalți Apostoli îi acordă întâietate 
de vârstă. În această calitate, adună ucenicii și aleg pe Matia ca 
apostol, în locul lui Iuda vânzătorul. În ziua Cincizecimii, când 
sunt botezați toți cu Duhul Sfânt și cu foc, la cuvântul înflăcărat al 
Sfântului Petru (Fapte 2, 37), se botează trei mii de suflete, care 
fac începutul efectiv al Bisericii creștine (Fapte 2, 1–49); iar a doua 
zi, s-au botezat încă două mii (Fapte 4, 4), adăugându-se Bisericii.

De-a lungul activității sale, Sfântul Apostol Petru a rostit 
numeroase cuvântări, dintre care se păstrează un număr de opt, 

SFÂNTUL	APOSTOL	PETRU
–	Cinstitele	sale	Lanțuri	–

și a săvârșit o mulțime de minuni, chiar și prin umbra sa; a botezat 
pe sutașul păgân Corneliu, cu întreaga sa familie. Este prezent la 
Sinodul Apostolic din Ierusalim, care s-a întrunit în anii 49–50), 
unde vorbește (Fapte 15, 7, 11), arătând universalitatea mântuirii 
prin Iisus Hristos. Sfântul Petru desfășoară o vastă activitate 
misionară, propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim, 
Iudeea și Samaria; apoi în Asia Mică, precum în: Babilon, Pont, 
Galatia, Capadocia, Asia Proconsulară, Bitinia (I Petru 1, 1; 5, 13), 
iar în ultima parte a vieții, la Roma. Aici a fost arestat împreună 
cu Apostolul Pavel, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, 
declanșate de împăratul Nero, după incendierea Romei în anul 
64 d. Hr. Sfântul Petru a fost condamnat la moarte și executat 
prin răstignire pe cruce cu capul în jos – la cererea sa, spre a se 
deosebi de modul răstignirii lui Iisus Hristos – în anul 67 d. Hr., 
lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor Romei. Sfântului 
Apostol Pavel, care fiind cetățean roman, i s-a tăiat capul. Potrivit 
mărturiei a doi profesori de arheologie (1922), osemintele și 
sarcofagele celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, s-ar afla la 
Roma în subsolul Bisericii Sfântului Petru.   

Sfântul Apostol Petru ne-a lăsat și două epistole care-i poartă 
numele: I și II Petru. Epistola întâia este scrisă din Babilon (anul 
63–64), iar a doua, din Roma, în anul 67. Pe lângă adevărurile 
moral-sociale și sfaturile pastorale date păstorilor bisericilor (I 
Petru 5, 2-3), ele cuprind o seamă de învățături dogmatice de mare 
valoare, care au fost mărturii puternice în luptele hristologice, 
anti-trinitare, soteriologice și eshatologice.

În Prima epistolă se vorbește despre: conlucrarea Sfintei 
Treimi în opera de mântuire (I Petru 1, 2-3); existența dinainte 
de veci a lui Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, și întruparea Sa; 
jertfa răscumpărătoare a lui Iisus, coborârea Sa la iad (3, 17-18), 
învierea și înălțarea Sa la ceruri; edificiul spiritual al Bisericii (2, 
4-5), preoția împărătească (2, 9-10); judecata viilor și a morților 
(4, 5), păstorii și turma (5, 2-5). Iar în Epistola a doua, Sfântul 
Petru tratează despre: înfierea sau părtășia la firea divină (1, 4-7); 
eshatologia, legată de Parusie, sau a doua venire a Domnului; 
judecata generală, schimbarea lumii actuale prin foc și apariția de 
„ceruri noi și pământ nou în care locuiește dreptatea”.

Când Sfântul Apostol Iacob cel Tânăr a devenit conducătorul 
comunității iudeo-creștine din Ierusalim, Sfântul Petru a făcut o 
călătorie la Antiohia, în Turcia de astăzi.

După decapitarea Apostolului Iacob cel Bătrân, în anul 44 d. 
Hr., de către regele Agrippa I (40–44), a fost arestat și Petru, care 
revenise la Ierusalim; este legat în lanțuri, între alți doi deținuți. 
Într-o noapte, dormind Sfântul Apostol Petru, a venit îngerul 

Domnului și lovindu-l în coastă, l-a deșteptat și l-a scos afară, 
căzând de pe dânsul lanțurile cele de fier; cum relatează  Faptele 
Apostolilor, în capitolul 12. Şi s-a auzit despre prea slăvita 
izbăvire din legături și din temniță a lui Petru, prin toată cetatea 
Ierusalimului. Atunci niște credincioși, luând în taină lanțurile le-
au păstrat la ei, avându-le înaintea ochilor, ca pe însuși Marele 
Apostol, care după ieșirea din temniță, s-a dus în alte țări, 
propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, și nu s-a mai arătat în 
Ierusalim.

Deci, lanțurile acelea au luat putere tămăduitoare de la trupul 
Apostolului. Şi precum erau maramele și basmalele Sfântului 
Pavel, așa și lanțurile Sfântului Petru, care au ros trupul lui, 
tămăduiau neputințele și izgoneau duhurile cele viclene. Drept 
aceea, cinstitele lanțuri se respectau cu evlavie de cei credincioși, 
cărora li se închinau și le păstrau din neam în neam, ca moștenire; 
pentru că părinții le lăsau copiilor, iar copiii venind în locul tatălui, 
le încredințau moștenitorilor. Şi astfel unul după altul, primindu-le 
și unul altuia spunând de cine s-au atins lanțurile acelea și de care 
trup s-au sfințit.

Drept moștenire, Cinstitele Lanțuri au ajuns în posesia 
lui Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (422–458); iar pe când 
dreptcredincioasa împărăteasă Evdochia, soția împăratului 
Teodosie cel Mic (408–450), se afla în Ierusalim, a zidit multe 
biserici; Sfintele Locuri cu cheltuială împărătească le-a împodobit, 
și iarăși s-a întors la Constantinopol; atunci patriarhul Iuvenalie, 
văzându-i dreapta credință și iubirea ei de Dumnezeu, i-a dăruit 
multe din duhovniceștile vistierii; iar între alte lucruri sfinte, i-a 
dat și aceste cinstite și de minuni făcătoare lanțuri ale Sfântului 
Apostol Petru, pe care, luându-le împărăteasa, le-a adus în 
Constantinopol; deci, un sfânt lanț l-a dus înăuntrul bisericii 
celei mari a Sfântului Apostol Petru, unde săvârșea soborul lui, 
iar altul l-a trimis la Roma, fiicei sale Eudoxia, care era căsătorită 
cu împăratul Romei, Valentinian al III-lea (424–455), și aceea 
fiind următoare maicii sale în credința cea dreaptă, cu dragoste 
a primit acel neprețuit dar și zidind o biserică în numele Sfântului 
Apostol Petru, în muntele Escuilinului, a pus într-însa acel lanț.

S-a aflat în Roma și un alt lanț al Sfântului Petru, cu care 
l-a legat Nero tiranul, și acela, împreună cu lanțul cel adus de 
la Constantinopol, a fost pus în biserică. Şi s-a așezat praznicul 
închinării cinstitelor lanțuri în șaisprezece zile ale lunii ianuarie, 
întru cinstirea și pomenirea Sfântului Apostol Petru și întru slava 
lui Hristos, Dumnezeul nostru.

20 ianuarie 2021 
Sf. Mănăstire Bistrița, Vâlcea
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Am	trăit	într-o	libertate	încercuită!
Colonia	cu	sârmă	ghimpată...

Așa arăta o mică parte din viața mea, locul frumos pentru copilul din mine, dar apăsător pentru 
adulți, care spuneau că este locul de unde nu scapă nimeni! Am înțeles mai târziu, că aveau 

dreptate! O Colonie de muncitori, cu blocuri, barăci, case ale statului, o aparență de confort pentru 
unii, disconfort pentru cei din barăci. Oricum și cei mulți erau clasificați de comunism pe mai multe 
nivele, cu oameni blazați, resemnați, încăpățânați să-și trăiască viața și în asemenea condiții, un fel 
de expulzare a sufletului în propria țară, izolați de regim în aparenta construcție a socialismului dorit 
de alții ! Bodega plină de șantieriști, obosiți, beți de bucurie sau tristețe, părea locul sfârșirii. Unii 
dintre ei se puneau pe plâns, habar nu avea nimeni din care cauză! Locul acesta avea și o pușcărie, 
în care erau deținuți pentru anumite găinări și deținuți politici. Pentru că ajungeam deseori aproape 
de sârma ghimpată și mai vorbeam cu cei care aveau curajul să se apropie de zona interzisă, priveam 
peste gard o altă lume la fel de izolată ca a noastră, dar lipsită de libertate! Tata povestea, despre 
acei deținuți, intre care se aflau și intelectuali care nu doreau comunismul! Când furam struguri din 
gardul viu de la epurare, auzeam strigate dureroase din pușcărie!

Colonia avea amestecul de oameni, care veniseră pentru a construi uzina de sodă și ceilalți aciuiți 
de oriunde, pentru a se ascunde de oraș, unde puteau să fie bine supravegheați. Oameni din toată 
țara dezrădăcinați de locul lor, lume pestriță, care munceau pentru acel regim nenorocit! 

Şcoala era locul curat unde noi copii învățam că viața este frumoasă, directorul școlii era unchiul 
meu, ușor bâlbâit, un om frumos și inteligent ,intransigent dar cu suflet! De la el am învățat să fiu 

NICOLAE	NISTOR,	PUBLICIST
liber prin cunoaștere și cultură, că puteam să scap de Colonie dacă învățam carte și mă feream de 
belele! Aici era locul poveștilor fără sfârșit, al dramelor, dar și locul de unde puteai evada, pentru a 
descoperi, că nu era locul sfârșitului! Fiecare dorea, cu ardoare să scape din acest loc, care aparent 
era plăcut pentru noi cei mici, dar nu pentru adulți! Ei credeau că acolo este sfârșitul, într-o pușcărie 
de tip gulag, unde aveau perimetrul ușor ne ștrangulat al existenței și puteau să crească copii cu 
iluzia libertății împrejmuite! Ce iluzie și ce disperare dusă la resemnare!?

Așa scriam acum șase ani se pare că ce spuneam atunci este valabil și azi!

De	ce	nu	merg	afacerile	la	noi!?
    În orice afacere există o latură sălbatică, capitalismul s-a demarat pe acest tip de acumulare 

simplă de capital, preluat de la economia feudală! Afacerile cu statul sunt delicate la noi ,pentru că 
interferează cu politicul și se lovește de birocrația învechită în obiceiurile proaste! Presiunea asupra 
firmelor este fără precedent la noi, dacă vorbim de legea insolvenței ,care te duce în faliment! 
Fiscalitatea stufoasă cu cel mai mare număr de taxe din lume! Apoi tipul de om de afaceri, care la noi 
nu are o cultură antreprenorială nu are vocație și uneori lipsit de idei de afaceri !Nu avem o susținere 
a creditului în afaceri, băncile nu sunt consultanți în afaceri ,nu studiază un plan de afacere! Angajații 
din firmele noastre sunt prost plătiți din cauza statului și nu apatronului, care este ștrangulat de 
propria afacere! Noi nu știm să batem palma onest, asta duce la hărțuirea reciprocă a protagoniștilor 
din acest mediu! Statul nu previne greșelile, ei doar te execută inconștient ,prin funcționarii săi ,care 
se dovedesc de multe ori că au vulnerabilități morale și profesionale! Este o temă inepuizabilă și care 
dacă ar avea hapy end ,ar fi bine pentru toți! 	N.	N.



Mihai	SPORIȘ

În anul 2018, an centenar, amintind de Marea Unire a 
românilor, apărea la editura BIBLIOSTAR din Râmnicul Vâlcea,  

sub egida Cercului de la Râmnic „România-Grădina Maicii Domnu- 
lui”, prin truda lui Matei Călin, cartea „Limba noastră românească”. 
Intenția autorului este precizată dintr-un început: „cu prilejul săr- 
bătoririi, totodată, a împlinirii 15 ani de la constituirea Cercului 
(2001-2016)”. Cartea, prin conținutul ei tematic, s-a vrut conso-
nantă obiectivelor declarate public ale Cercului, al cărui membru 
este autorul, dar și o atragere de atenție în anul marelui centenar 
asupra unei atitudini angajate dintr-un voluntariat exemplar și 
neostentativ. În naturalitatea funcționării acestui grup informal se 
reprimă afișarea de sine și un eveniment pro domo,- când țara, 
neamul, marile personalități ale Unirii trebuiau să fie în prim 
plan!- adică lansarea publică a cărții, nu se cădea făcută în acest 
context. Iată-ne, amânând, sine die lansarea și căutând momentul 
în care mesajul interior al cărții să-și facă menirea. Cartea fiind 
un adevărat omagiu adus Limbii Române, poeților și oamenilor 
de cultură, cu toții trudind în slujba culturii neamului românesc,  
putea să fie lansată în 2019, în ziua din calendar declarată  săr- 
bătoare națională a Limbii Române – 31 august !-, însă lucru-
rile nu s-au sincronizat oportun. Cercul informal, și impicit au- 
torul rămâneau datori cu unele preci-
zări, dar și cu mulțumirile publice pentru  
cei veniți alături de Matei Călin (cel care 
a rânduit materialul conținutului și are 
partea cea mai consistentă!), așa că ne-am 
programat evenimentul în august 2020, de 
ziua Limbii Române, din calendarul sărbă-
torilor asumate instituțional.

 Din motive de ... pandemie „Covid 19” și 
în respectul normelor impuse, iată-ne obligați 
să substituim evenimentul programat, cu 
acest înscris! Vom consemna deasemenea 
în bilanțul anual (v. Buletin 2020, al Cercului 
RGMD!) despre această apariție editorială.

Cercul mulțumește autorului Matei Călin 
pentru răbdarea și îndelunga așteptare 
a recunoașterii  publice a eforturilor sale 
deosebite, atât de mult amânate, pentru 
realizarea cărții „Limba noastră românească”, 
dar acolo unde mesajul poartă amprenta 
individuală, specifică și neconsonantă liniei proprii a ansamblului, 
facem precizările cuvenite, respectând desigur punctele de 
vedere în opoziție. 

Cartea debutează cu niște emblematici invitați de onoare, 
dintre duhurile celor plecați, ori aflați ..., trup și suflet, în lupta pe 
scena vieții:  

-Mihai Eminescu  (prezent și pe Coperta I ,cu pana, dar și cu 
o sugestie, deloc întâmplătoare, a unui dacism provocator, prin 
Sarmizegetusa Regia!) este o prezență a permanenței sale în 
modernitatea limbii și expresia dorinței pentru un falnic viitor, al 
dulcei Românii. Cu vorbele lui, cu cele oferite de autor pentru el, 
Eminescu respiră prin cel contaminat de prea dulce, o autoritate 

„LIMBA	NOASTRĂ	ROMÂNEASCĂ”...	O	LANSARE	AMÂNATĂ
inhibantă pentru atâția alți slujitori care nu se pot observa de prea 
lumina geniului;

-George Mirea – cel plecat de foarte curând în eternitate, să 
se alăture firmamentului unde se află și ... luceafărul, slujit pe 
undele Radio România!- a fost invitat special de autor pentru 
că acesta a adus Odă Limbii Române în câteva mii de emisiuni la 
radio și a slujit ca nimeni altul în altarul Limbii Române. Ne este 
prezentat, special, printr-o reușită biografie, de omul de cultură 
(filolog, arhivist, forumist, critic...) prof. dr. Ion Soare, el însuși un 
remarcabil slujitor al Culturii Române (vezi și bijuteriile, „casete”, 
cu cele... esențiale, editate cu Emil Catrinoiu, la editura Fortuna 
!). Ion Soare îl declară pe George Mirea, încă în timpul vieții: 
Un cetățean de onoare al României! Subscriem întru totul și le 
mulțumim amândurora!;

-Pr. dr. Constantin Mănescu ne readuce în memorie prin „ 
Cuvente den bătrâni” pe B.P. Hasdeu, eruditul care s-a dumirit la 
ceasul nevoii nu doar asupra istoriei noastre vechi, dar și asupra 
graiului său: „Limba unui popor se confundă și se identifică cu 
naționalitatea lui, cu memoria părinților, cu leagănul, cu mama”. 
Mai subliniază părintele Mănescu contribuția marelui savant 
Hasdeu: „... este creatorul filologiei la noi în înțelesul savant al 
cuvântului...”. Mulțumim părinte și pentru multe alte deslușiri 
necesare în spațiul public, unde cercetarea se împuținează, uitarea 

se instalează și lucruri importante pentru 
cunoașterea de sine, devin inoperante!

Poemele dedicate Limbii Române de  
Matei Călin (partea cea mai mare a lu- 
crării) sunt introduse la... „hotarul dintre  
anotimpuri” (83 de ani! s.n), prin răspun- 
surile poetice la întrebarea: „Cine sunt?”,  că- 
reia i se dau peste 25 de răspunsuri. Titlurile 
poemelor deconspiră mesajul (acesta fiind  
scopul lor și nu estetica artei pentru artă,  
specifică poeților prin excelență, dedicați  
special artei poetice!) și reperele de auten-
tificare, specific românești, dar cu proiecție în 
universalitate: „Coloana Infinită” („... versul 
tău curge  fluid peste lume...”); „Ai fost și 
ești...”, vorbind despre permanența Eminescu 
( „... prin lume ai slujit doar pentru lume...”);  
„Cât pot” („...zidind cuvinte, speranțe și 
lumină...”). Poeții și scriitorii își primesc 
omagiul pentru slujirea limbii: „Dintre  

toți”, „Poetul”, „Şi totuși”,  „Testamentul poetului” ș.a. Dedicațiile, 
adevărate ode Limbii Române slăvesc („slavă gintei latine...”), 
definesc (v. „Înțelesul limbii” – limba este supremul țării poem!; 
graiul și limba noastră înseamnă nație!), constată procesualitatea 
devenirii (În oralitatea limbii noastre dacă/s-a implantat latina o 
devadă...).

Limba este un martor al vieții pe cale ce îndeamnă la 
redescoperirea genezei și a pașilor înnobilării continue, de la daci, 
la românii de azi, trecând prin apostolii, ca niște albine, zidind 
fagurele de miere. Aici, autorul Matei Călin alunecă pe terenul 
necanonic al ideilor... prea daciste, ori în excesul, care orbește, de 
prea Eminescu... Ne facem, cu onestitate datoria de-a constata 

excesul și supraexpunerea! Vezi distihul din poemul „Forța 
Cuvântului”:  „Doar Eminescu, îmblânzitorul stihului din cuvinte/
Ține cumpăna veșniciei, șoptindu-ne cuvinte!”, care anulează, 
printr-o sentință, contribuția atâtor truditori, adică pe toți cei 
care au „scris o limbă” (cum chiar Eminescu îi observase!). Să 
amintim, în trecere, niște repere de netăgăduit: Lucian Blaga 
(Limba nu e vorba  ce o faci/Singura limbă, limba ta deplină,/
Stăpână peste taine și lumnină,/e-aceea-n care ști să taci...) ; 
Tudor Arghezii – potrivind... cuvintele, Nichita Stănescu-vorbind 
despre patria limbii, ori acel martir, Alexei Mateevici cu superbul 
său imn „Limba noastră”, lăsat ca un cânt de lebădă murindă, să 
ne fie limba spiritul viu al dăinuirii, dincolo de substanța noastră 
perisabilă. Apoi chiar poetul nostru, Matei Călin se arată cuvânt 
și dragoste, adăugată limbii noastre ... ca un fagure de miere, 
expresia folosind-o în multe locuri, spre mai îndulcirea mesajului.

În ceea ce privește poziționarea partizană în curentul 
necanonic al dacismului, în legătura cu geneza și devenirea limbii 
române moderne, unele mesaje ale poemelor se pun în conflict, 
deși respiră adevărul privat al autorului, același autor! Poetul, 
devenind istoric, scapă calul în iureșul cavaleriei care-l ia în 
devălmășia... curentului. Timpul este luat prizonier și este obligat 
să-și mărturisească un anume adevăr, iar prizonierii îi vor scrie la 
cerere epopeea eroică, uneori legenda și mitul, care sublimează 
adevărul în tainele zăvorâte subtil! Din dragoste, sublimul ridică 
în cer, apoteotic... obiectul adorației. Iubirea de țară, pământ 
sfințit de graiul moștenit... au nevoie de cântul sincer eliberat 
de patimile demult consumate, trăitoare ale unei anumite 
clipe – devenită anacronică și... bine lămurită de procesul care 
și-a produs efectul!- ca o rugă și testament, să fie zestre nouă 
de înțeles pentru cei ce ne urmează. Poetul inspirat de un Duh 
Înalt (Lui i se adresează rugăciunile și El... dă inspirația!), vorbind 
taina Limbii Române – aceea care știe mai multe despre noi, 
decât cunoaștem noi despre ea! după constatarea filosofului-, 
este cel ce se rostește, fără părtinire și în onestitatea adevărului 
omenește posibil.

Să dăm slavă Lui Dumnezeu, Cel tăiniut în Cuvânt și să-I urăm 
Limbii Române: prospețime și să aibă parte de slujitori devotați în 
altarele ființării ei! La mulți ani și ție, cântărețul de bine din cercul 
nostru, rotindu-se prin patria ca o grădină a Limbii Române!

Lider cerc/M.Sp – August, 2020

(Urmare din pag. 3)

Nu ni-l închipuim pe Eminescu caricaturist, 
nici măcar grafician, însă aceste desene exprimă, 
aparent, o preocupare necunoscută a lui Mihai 
Eminescu: desenul! 

Toate aceste grafii par în zilele noastre 
expresia unei simplități rafinate, de un 
modernism impresionant.

Aici, în acest manuscris, întâlnim o subtilă  
creație abstractă, ce poate fi oricând un afiș 
modernist, sugerând ideea de muzică, de note 
muzicale, sau de scriere Picassiană (M7)!

Facsimilele următoare prezintă creații grafice 
asemănătoare unui poster modern sau sugerând 
o copertă de revistă sau carte („cover page”) 
din zilele noastre, rezultat al unei compoziții 
grafice elaborate, formate din alăturarea 
unor semnături, a unor perechi de litere în stil M7   M8     M7   M8  M4   M5   M6  

floral, artistic redate, trădând talentul Poetului 
de copist, de scrib sau de grafician, avant la 
lettre(M8), (M9)!

Sunt în arhiva manuscriselor eminesciene de 
la Academia Română zeci și zeci de asemenea 
specimene grafice, dintre care noi am selectat 

EMINESCU	ȘI	CALIGRAFIA

doar câteva, ce ar merita reunite sub formă de 
Album, pentru a prezenta astfel o altă fațetă a 
talentului plurivalent al lui Mihai Eminescu.

M6 M7 M8 M9

12 ianuarie/2021
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Tudor	NEDELCEA

Constatând cu amărăciune că un grup de aromâni din Țară 
vor să se constituie într-o „minoritate națională” , cu o 

limbă proprie, „aromână”, Academia Română,  în urma a două 
sesiuni științifice (31 octombrie 1994 și 28 ianuarie 2005), a 
emis un comunicat clarificator: „Unitatea limbii române vorbite 
este atât de concludentă, încât se poate spune nu numai că 
aromâna (ca și meglenoromâna și istroromâna) și dacoromâna 
sunt asemănătoare, ci că sunt chiar identice în trăsăturile lor 
fundamentale, constituite de-a lungul secolelor (cu unele excepții 
în vocabular, cel mai sensibil la schimbări în contactele cu alte 
limbi”).

Românii balcanici (aromâni, meglenoromâni sau istroromâni) 
au fost studiați de specialiști renumiți, unii chiar cu origini 
suddunărene (N. Batzaria, D. Bolintineanu, Em. Bucuța, Th. 
Capidan, Marcu Beza, N. Iorga, G. Murnu, S. Mehedinți, Ioan 
Maiorescu, D. Caracostea, Cezar Papacostea, Sextil Pușcariu, 
Tache Papahagi, Pericle Papahagi, Adina Berciu-Drăghicescu, 
Hristu Cândoveanu, Virgil Coman, St. Brezeanu, Matilda Caragiu-
Marioțeanu, I. Nenițescu, N.S. Tanașoca, Victor Crăciun, Emil 
Țîrcomnicu, Gh. Zbuchea etc.).

La Fundația „Scrisul Românesc” din Craiova am inițiat și 
am publicat în colecția „Români uitați” cărți fundamentale 
despre acești români, am organizat un simpozion  internațional 
„Românitate și latinitate în UE”, lucrările simpozionului fiind 
reunite sub același titlu și publicate în trei volume, la Fundația 
„Scrisul Românesc” (2007, 2008, 2009).

Contemporan cu noi este istoricul Stoica Lascu de la 
Universitatea „Ovidius” din Constanța. Sorgintea  sa fiind 
suddunăreană, era firesc să se consacre studiului acestora și, 
astfel, a tipărit, în 2016, la Editura Etnologică din București, 
două volume: Românii balcanici în Dobrogea. Două studii și 
mărturii arhivistice inedite. Cu două scrisori către aromânii din 
județele Constanța și Tulcea și Românii balcanici (aromânii și 
meglenoromânii) în Arhivele Naționale Britanice. 1850-1950 
(ultima în colaborare cu Marian Zidaru și G. Lascu).

Născut în Râmnicul de Jos, satul comunei dobrogene Cogealac, 
în 1951, Stoica Lascu a urmat cursurile școlii generale și liceale la 
Constanța, cele univrsitare la Facultatea de Istorie a Universității 
bucureștene (1970-1974, pe atunci concurența la examenul de 
admitere fiind acerbă: 15-16 candidați pe un loc). Între profesorii 
și coordonatorii cercurilor  științifice au fost nume remarcabile: 
D. Almaș, Emil Condurachi, I. Nistor, Gh. Zbuchea, Gh. I. Ioniță, I. 
Scurtu, C. Bușe etc. Întâlnirea cu C.C. Giurescu, care a conferențiat 
despre Armand Călinescu, l-a impresionat la modul plenar, astfel 
încât studentul Stoica Lascu și-a susținut licența cu o teză despre 
fostul prim ministru, asasinat de legionari. Numit profesor în 
comuna tulceană Baia, prin repartiție guvernamentală, dar, 
după numai un an, obținând „negație”, se transferă la Muzeul 
de Arheologie din Constanța, colaborând fructuos cu directorul 
Adrian Rădulescu, cu muzeografii Gh. Dumitrașcu, G. Irimia.

Doctoratul l-a început la prof. Titu Georgescu, cu o teză 
inedită pentru acele vremuri: Romanitatea balcanică în conștiința 
societății românești până la Primul Război Mondial, dar l-a finalizat 
la Stelian Brezeanu în 2000, subiectul tezei, prea puțin cunoscut, 
pliindu-i-se ca o mănușă. A urcat toate treptele universitare, de la 
secretar științific la profesor universitar, formând, la rândul său, 
istorici și, mai ales, caractere.

Istoricul se completează cu omul de cultură și, astfel, Stoica 
Lascu este fondatorul Asociației Cultural-Ştiințifice dobrogene 
„România de la Mare” și al publicației omonime, al revistei 
„Picurariu de la Pind”, președinte al Filialei Constanța a Societății 
de științe Istorice din România, a dezvelit plăci memoriale 
dedicate lui Eminescu, I.N. Roman, Petru Vulcan etc.

Nu este doar un istoric și om de cultură, ci și unul de atitudine, 
solicitând prezentarea adevărului științific privind Cadrilaterul, 
despre românii balcanici, înlăturând falsa teorie a „minorității 
aromânilor”, despre întrebuințarea corectă a terminologiei 

ROMÂNII	BALCANICI
istoriei. La 1878, în urma Congresului de la Berlin, Dobrogea a fost 
reintegrată sau a revenit, afirmă cu temei istoricul Stoica Lascu, și 
nicidecum anexată sau alipită teritoriului românesc. A condamnat 
renunțarea, de către Ministerul Învățământului (fiecare ministru 
propunându-și o nouă reformă) a sintagmei „Istoria românilor” 
în favoarea termenului neutru „Istorie”, urmare a infiltrării și 
preluării teoriei antinaționale „corectitudinea politică”, dar și 
reducerea numai de ore, la disciplina Istorie, în clasele liceale.

Aproape jumătate din cărțile, studiile și articolele scrise de 
Stoica Lascu sunt dedicate „României de la Mare”, o fericită 
expresie pentru Dobrogea și românilor balcanici. A tipărit, cu 
prilejul primului Congres Național al Istoricilor 
Români de la Cluj-Napoca (25-28 august 
2016), două studii și mărturii arhivistice 
inedite despre Românii balcanici în Dobrogea.

Provenind din românitatea balcanică, 
aromânii sau macedoromânii (Pamfil Şeicaru 
îi numea „corsicarii națiunii noastre”) s-au 
așezat în „România de la Mare”, adică în 
Dobrogea, în jumătatea secolului 19, mai 
precis la 1843, dar prezența lor se face simțită 
masiv în această provincie după reintegrarea 
Dobrogei la statul român. Erau comercianți, 
proprietari rurali și funcționari. Între acești 
aromâni, unii devin figuri proeminente, cum 
e cazul lui Petru Vulcan, venit din Pind, la 
1897, devenind  un anmator al vieții cultural-
naționale ale consângenilor săi (cofondator al 
Societății de Cultură și Binefacere a Românilor 
Macedoneni și Albanejilor „Ajutorul” și al 
Cercului Literar „Ovidiu”, editorul primului 
„Almanah macedo-român, Pentru Ştiința, Literatura și Cultura 
Poporului Macedo-Român” (1901).

Războaiele balcanice i-au dezavantajat. „Soarta național-
cultural a aromânilor, cu conștiința națională românească (trăitori, 
acum în Serbia, Grecia, Bulgaria, Albania”), dar și în America de 
Nord, „se îmgreunează apreciabil”, constată Stoica Lascu. Spre 
a-și păstra etnicitatea, singura speranță era, cea a emigrării în 
Cadrilater și în Dobrogea, care „reprezintă câmp deschis de lucru 
și de așezare” (Gh. Munteanu-Murgoci). În Țară, Liga Culturală 
constată că „frații noștri din Balcani sunt amenințați cu peirea. 
Grecii, sârbii, bulgarii s-au hotărât să și-i împartă între ei, ca să 
o nimicească mai ușor” și-i cheamă pe toți românii la un miting, 
pentru 2 decembrie 1912. Se elaborează și o moțiune pentru 
guvernanții de la București: „Guvernul român e dator să vegheze 
ca nicio atingere să nu se aducă onoarei drepturilor românilor și 
puterii românești”.

Anterior, Eminescu avertizase: „Nu există stat în Europa 
Orientală, nu există o țară de la Adriatică până la Marea Neagră 
care să nu cuprinză bucăți din naționalitatea noastră”. Ca atare, 
zice Eminescu, în „mozaicul de popoare orientale, credem că e loc 
și pentru români”, întrucât „ nu unirea cu România o vrea cineva, 
ci concordia deplină între albaneji, turci și macedoromâni, pentru 
a apăra patria lor tracică de apetiturile de cucerire din Atena”.

Mărturiile din presa vremii culese de Stoica Lascu sunt 
edificatoare pentru drama acestor români sud-dunăreni, 
persecutați și prigoniți de majoritarii balcanici.

În perioada interbelică, aromânii și macedoromânii au conti-
nuat să se așeze în „România de la Mare”, conștientuzându-și „trep- 
tat identitatea românească”, edificatoare fiind versurile populare 
cu iz de imn național „Peste Dunărea cea lată, / Sus la Pind și la 
Balcani, / Mii de frați stau și așteaptă / Pe nepoții lui Traian”.

Urmând îndemnul eminescian („Inimă foarte caldă și minte 
foarte rece se cer de la un patriot chemat să îndrepteze poporul 
său” (1876), Stoica Lascu denumește teritoriul dintre Dunăre și 
Marea Neagră ca „spațiu de etnogeneză al poporului român”, 
urmărește consecințele Păcii de la București (1913) mai ales pentru 
aromâni și meglenoromâni, schimbul de populații între statele din 
Balcani și pericolul agravării deznaționalizării aromânilor, strigătul 

comunităților aromânilor și macedoromânilor din Macedonia 
grecească către frații din Țară, constată că fărșeroții și verienii 
sunt pionerii împroprietăriilor din Dobrogea de Sud („am venit ca 
români pe pământ românesc [...] am venit să muncim, să trăim 
prin truda noastră”), iar grămoștenii sunt desțelinătorii ogoarelor 
suddobrogene, aromânii și meglenoromânii dovenindu-se a fi 
străjeri ai statului român la granița dobrogeană.

Volumul Românii balcanici în Dobrogea reunește, în final, 
documente arhivistice privind prezența acestora în acest spațiu, 
între 1895 și 1950, o amplă bibliografie, precum și două necesare 
scrisori („carti dischisă”) ale autorului, adresate acelor consângeni 

care, în „patrida noastră România nu mai vor 
să fie români, precum părinții și bunicii lor, ci 
numai armãnj”.

Spre a adânci problematica românilor 
balcanici, Stoica Lascu a studiat Arhivele 
Britanice din Londra, în cadrul unui proiect 
finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, 
Departamentul Politici pentru Relația cu 
Românii de Pretutindeni (august 2016). 
Urmare studierii acestor arhive britanice a fost 
volumul biling (română și engleză), Românii 
balcanici (aromânii  și meglenoromânii) în 
Arhivele Naționale Britanice (1850-1950), 
Stoica Lascu avându-i alături pe Marian Zidaru 
și George Lascu, volum pus sub egida onorantă 
a Societății de Cultură Macedo-Română 
(București, Editura Etnologică, 2016, 246 p.).

În docta introducere, autorii îi menționează 
pe românii care s-au referit și la componenta 
suddunăreană a etniei. Primul a fost Miron 

Costin (în Cronica polonă), apoi Stolnicul C. Cantacuzino, D. 
Cantemir, reprezentanții Şcolii Ardelene (Samuil Micu, Gh. Şincai, 
Petru Maior, Eftimie Murgu), M. Kogălniceanu, N. Bălcescu, Ion 
Ionescu de la Brad, D. Bolintineanu, A.I. Cuza, Apostol Mărgărit și, 
bineînțeles, M. Eminescu (deși autorii nu-l menționează). Ulterior, 
problematica românilor balcanici (aromânii, meglenoromânii, dar 
și istroromânii, care sunt pe cale de integrare și de dispariție) a 
devenit europeană și a intrat în atenția lumii politice, a istoricilor 
și scriitorilor.

În Arhivele Naționale Britanice, cei trei autori români au studiat, 
în doar zece zile, fondurile oficiilor consulare de la Monastir-
Bitola, Janina, Salonic, ale centralei Ministerului de Externe a 
Regatului Unit al Marii Britanii. Ei au constatat că diplomații 
britanici au aflat despre existența românilor suddunăreni abia 
la jumătatea secolului al XIX-lea, grație călătorilor englezi în 
zona balcanică (considerată ca un teritoriu exotic). Din Lista 
documentelor, adnotată, se constată că interesul britanicilor 
a crescut în perioada războaielor balcanice și ale desființării 
Imperiului otoman (Tratatul de Pace de la Londra a fost semnat 
de celebrul aromân Nicolae Batzaria – creatorul personajului 
„Haplea”, sub pseudonimul  „Moș Nae” -, în calitate de ministru 
în guvernul otoman, cea ce l-a determinat pe N. Iorga să exclame. 
„stranie sancțiune a istoriei”, „această iscălitură românească pe 
actul de osândă la moarte a unui vechi stat de pradă, care ne-a 
împiedicat, cu toate avantajele colaterale, de a da civilizației lumii 
tot ce eram în stare”).

Interesul diplomației britanice pentru lumea balcanică este 
direct proporționat cu interesele lor în zonă. Facsimilarea unor 
documente olografe sau dactilografiate întărește interesul 
cititorului pentru această delicată problematică, și încă 
necunoscută pe deplin, a românilor balcanici de către diplomația 
europeană.

Aceasta este și speranța lui Stoica Lascu, clar exprimată:„Am 
credință că Țara se va așeza pe făgașul europenizării cu atributele 
definitorii ale neamului nostru, disciplina Istorie își va recăpăta 
statutul pe care îl are în lumea civilizată, iar politicienii noștri 
vor fi mai întâi cetățeni români și doar apoi europeni, ori/și 
euroatlantici sau mondialiști”.

UNIREA	PRINCIPATELOR	ROMÂNE  (Urmare din pag. 8)

Să amintim că „Hora Unirii”, poezia scrisă de Vasile Alecsandri, a fost publicată pentru prima 
dată în 1856, în revista Steaua a lui Mihail Kogălniceanu, că muzica a fost compusă de Alexandru 
Flechtenmacher și că în ziua de 24 ianuarie când s-au unit Moldova cu Țara Românească, sub 
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, s-a dansat și s-a cântat această Horă a Unirii.

Ion Creangă a descris frumos pledoaria pentru unire, într-un dialog: „…Şi Roată se duce și vrea să 
ridice bolovanul, dar nu poate. – Ia, du-te și dumneata moș Vasile, și dumneata… În sfârșit, se duc ei 
vreo trei-patru țărani, urnesc bolovanul din loc, îl ridică pe umeri și-l aduc lângă boier. – Ei, oameni buni, 
vedeți? S-a dus moș Ion și n-a putut face treaba singur; dar când v-ați mai dus câțiva într-ajutor, treaba s-a 
făcut cu ușurință, greutatea n-a mai fost aceeași. Povestea cântecului: Unde-i unul nu-i putere,/ La nevoi 

și la durere;/ Unde-s mulți puterea crește/ Şi dușmanul nu sporește. Așa și cu Unirea, oameni buni…” 

     HORA UNIRII: Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română,/ Să-nvârtim hora frăției/ Pe 
pământul României!/ Iarba rea din holde piară!/ Piară dușmănia-n țară!/ Între noi să nu mai fie/ 
Decât flori și omenie!/ Măi muntene, măi vecine,/ Vină să te prinzi cu mine/ Şi la viață cu unire,/ Şi 
la moarte cu-nfrățire!/ Unde-i unul, nu-i putere/ La nevoi și la durere;/ Unde-s doi, puterea crește,/ 
Şi dușmanul nu sporește!/ Amândoi suntem de-o mamă,/ De-o făptură și de-o samă,/ Ca doi brazi 
într-o tulpină,/ Ca doi ochi într-o lumină./ Amândoi avem un nume,/ Amândoi o soartă-n lume,/ Eu 
ți-s frate, tu mi-ești frate,/ În noi doi un suflet bate!/ Vin’ la Milcov cu grăbire/ Să-l secăm dintr-o 
sorbire,/ Ca să treacă drumul mare/ Peste-a noastre vechi hotare./ Şi să vadă sfântul soare,/ Într-o zi 
de sărbătoare,/ Hora noastră cea frățească/ Pe câmpia românească!

OBSERVATORUL Toronto, 1/24/21



Constantin	ZĂRNESCU
(Urmare din numărul trecut)

„Grupul internațional de acțiune” ajunge, pe diverse căi 
(pe apă, sau cu „Orient-Expresul”), la Galați, via Verești – Siret 
– Prundul Bârgăului, spre Castelul contelui Dracula, din Carpați! 
Ajunge așadar, la sfârșitul lunii octombrie, și Bram Stoker scrie, 
extrem de subtil, aproape ne strecoară ideea că personajele se 
apără de frig, sau de spiritele Răului, folosind „focul”, fie că el 
aparține cazanului vedetei lordului Godalming, fie că e închipuit 
și întreținut, ca un plastic, simbolic cerc, apărător și ocrotitor, de 
către dr. Van Helsing. Dracula și Castelul său împrăștie în jur, un 
„frig amenințător”, o „ceață înghețată” și „rafale și vârtejuri” de 
zăpadă; alteori frigul se înaltă din râuri și împreună cu nebunia 
spaimei ne relevă prezența glacială, a însăși... Diavolului... Frig sau 
foc, „rece” sau „fierbinte”, nu există acea „cale împărătească”, de 
mijloc, elogiată și de civilizațiile păgâne – „aurea mediocritas”, 
însă și de Creștinism. Focul însuși, ocrotitor și purificator, devine 
ambiguu, căci dintre flăcările sale se ridică cele trei siluete de 
femei-vampire, „frumoase, voluptuoase și desfrânate”, ieșind 
din străfunduri, din „focul Infernului...” Arătare, prezență 
„superioară”, „nepieritoare”, Dracula, dacă nu va fi prins, s-ar 
putea să se-ascundă, încă o altă sută de ani!... El trebuie sacrificat, 
pedepsit, jertfit, pentru că, identificat fiind pe pământ cu însuși... 
Diavolul, după prima lui viață și prima lui moarte, nu a căpătat 
odihna, liniștea, mântuirea, ci Satana s-a reîncarnat, pe mai 
departe, în el, ca un sucub; ucis fiind, Satana, înlăuntru-i, trupul 
și-ar recăpăta acum pacea veșnică!...

Adjectivele doctorului Van Helsing, Profesorul, Inițiatorul, 
Omul de știință, despre „Dracula” sunt, în chip consacrat „machia-
velice” – „puternic, abil și viclean”. Ucigându-l, sacrificându-l, ei ar 
purifica (și) Transilvania, și ar deveni siguri că nu se va mai putea 
reîncarna vreodată. Ce s-ar întâmpla, dacă grupul internațional 
ar rata totul, în acțiunea sa?... Scuturați de oroare și de groază, 
învăluiți în ceața cea rece a „legiunilor” de spirite, supuși unui 
miros de țărână și de „sulf” (cuvânt „alchimic”, obscur), grupul 
șoptește, în cor, la sfârșitul consiliului de război, cu hărți în față, 
puști, țepușe, pumnale și fel de fel de alte instrumente, în acea 
urmărire-hăituire finală: „In manus tuas, Domine!...”

Oameni aparținând unor „arte și meserii liberale” (doi doctori, 
Harker-avocat, Godalming-„navigator” și lord), grupul de acțiune 
îi șochează pe cititori, pentru folosirea neoficială a celor sfinte, în 
afara spațiului sacru al liturghiei și al slujitorilor bisericii – crucifixe 
de argint, anafură, „cercul sfințit”, amestecate cu elemente ale 
unor rituri „păgâne”, sud-est europene – semnul celor două 
degete duse deasupra capului, împotriva deochiului, florile și 
funiile de usturoi, usturoiul în mâncare, ciocanul și țepușile etc...

Ca orice mare roman „inițiatic”, „Dracula” lui Bram Stoker 
reprezintă un melanj de geniu, aproape „eretic” între artă, religie 
și știință, dragoste și moarte, pedepsire, ispășire și mântuire!... 
Iată ce afirmă însăși Profesorul Abraham Van Helsing, atunci când 
întâlnește cele trei femei-strigoaice ispititoare:

– „Nu mă îndoiesc că, demult, când s-au petrecut asemenea 
lucruri, mulți bărbați (în fața unor astfel de apariții feminine) și-au 
pierdut curajul și multora le-au slăbit nervii, din pricina voluptății, 
a frumuseții trupurilor, fascinației și desfrânării acelor strigoaice, 
cu guri voluptuoase și ochii deschiși, plini de iubire...”

În cinematografia internațională, o componentă majoră a 
civilizației de azi a Audio-vizualului, aceste elemente-melanj vor 
fi exploatate diferit, de la „Monstrul însetat de sânge”, naturalist 
aproape, la cavalerul iubirii absolute, producătoare de Rău și 
de Moarte, așa cum am văzut-o în capodopera „hyperionică” 
„Dracula” al lui Bram Stoker, de Francisc Ford Copolla.

Toată viziunea romanului „Dracula” se desfășoară între două 
strălucitoare coordonate mitico-temporale: între „revărsatul 
zorilor” și „asfințit”, între Soare, când Contele este în stare de 
neputință și ciclurile Lunii, când Dracula acționează intempestiv, 
puternic, malefic și magic... Şi, astfel, se complică, se rafinează, se 
„etajează” simbolurile și temele inițiatice, încât romanul Dracula 
e admirat, până în zilele noastre, atât de firile simple, pioase, 

DRACULA	-	ȚAPUL	ISPĂȘITOR

Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin	Zărnescu	este	autorul	acestei	propuneri	de	monument.

religioase, cât și de cele savante și sofisticate. 
Etnic irlandez și cetățean al Imperiului Britanic, Bram Stoker 

ne prezintă, în finalul cărții, obsesia sa fundamentală: aceea a 
sacrificiului uman, a ispășirii!... Deși Anglia, provinciile Scoția și 
Irlanda au oferit dintotdeauna certitudinea că folclorul străvechi 
și credințele lor religioase, precreștine au fost ferite de influențe 
străine, ele prezintă de fapt, același caracter unitar-european, ca 
și folclorul popoarelor din Apus, Sud ori Răsăritul Europei noastre. 
Iată o singură ilustrare, aproape brutală: sacrificarea ființelor 
omenești, în cinstirea unor zei, de către preoții Druizi (fie că erau 
anonimi din popor, vinovați, fie condamnați la moarte, criminali, 
prizonieri de război, într-un număr enorm – o risipă de vieți, prin 
două feluri de execuții – trași în săgeți sau în țeapă, ca și strămoșii 
de la sfârșitul Dunării și din Carpați ai lui Dracula, Dacii, al căror 
steag șuierător și războinic, era un balaur cu cap de Lup!...

Complicația și complexitatea romanului fantastic-gotic „Dra- 
cula” constă în interferarea, suprapunerea sau transferul, identi-
ficarea, alteori camuflarea unor mari sărbători păgâne cu (sau peste)  
altele creștine – preluate de Creștinism și amestecul sau confuzia, do- 
rită, fertilă sau nu, dintre „sacru” și „profan”. Sunt influențe mari,  
din Shakespeare! Dacă în ultima săptămână a lui aprilie, spre  
prima zi din mai, avem sărbătoarea Sfintei Walpurgia, a Armin-
denului, avem peste ele, Sărbătoarea creștină a Sfântului Gheor-
ghe, Rusaliile, Sfinții Apostoli Filip și Iacob... Dacă la Solstițiul de  
vară avem sărbătorile „Focului”, ale „Făcliilor”; avem, însă, și săr-
bătoarea creștină a Sf. Ioan Botezătorul!... Focurile, fie creștine, fie  
păgâne, aprinse pentru a se proteja și purifica pământul Transil-
vaniei, de către „grupul internațional de acțiune”, în ultima zi a 
lunii octombrie, descrise în jurnal de către Harker, pe 1 noiembrie, 
aparțin unei sărbători celtice, preluate în SUA, de Haloween, iar la 
creștinii europeni – de Sărbătoare Tuturor Sfinților!...

Cel mai straniu conflict între religiile păgâne și aceea creștină, 
ceea ce nu s-a putut asimila, prelua sau camufla niciodată „a fost 
mitul Țapului ispășitor” (biblic) și cel al lui Ianus, divinitate cornută 
– „țapul” greco-roman, jumătate animal, jumătate om, zeitate cu 
două fețe!... Preotul vechi hebreu transfera asupra unui țap, scos 
din turmă, și dus în fața Templului, toate păcatele nenorocirile și 
calamitățile, comise de poporul lui Israel – și îl expedia, apoi, spre 
deșert, în a zecea zi din luna a șaptea, purificând astfel, ritualic, 
sufletele tuturor mozaicilor...

„Țapul” se autojerfește și pentru turma sa, iar de cele mai 
multe ori e jertfit de alții; și e jumătate divinitate, jumătate om, 
ca în cazul lui Isus!... Poate fi, însă, și o ființă omenească, cu 
caracter „divin”, un principe, un dinast, așa cum este Vlad Dracula 
Țepeș, jertfit, ispășind, istoric, 12 ani la Vișegrad, sau în cazul artei 
fantastice a lui Stoker, ispășind tot Răul din lume!... Unul, Isus, 
ajunge Mântuitorul, în ceruri, celălalt, victimă, ori martir, în istoria 
pur socială; sau un spirit al Infernului, un Diavol!... Important de 
reținut, însă, rămâne ritualul sacrificării, al purificării și ispășirii 
anuale, la semănarea semințelor, sau la culegerea recoltelor – a 
poporului și izgonirea, ori jertfirea solemnă, oficială și publică a 
spiritelor Răului, a Demonului.

Savantul Arminius Wamberg trebuie să-i fi sugerat lui Bram 
Stoker, sau scriitorul a descoperit-o singur – cercetarea pe toate 
fețele, a acestei fraze celebre a lui Frazer, publicată în 1890, în 
cartea monumentală „Creanga de aur”: „Dacă ființa divină, sau 
umană, apare ca un obiect al spaimei și al ororii, care nu sunt 
legate, la drept vorbind, de esența ei, ci de păcatele și nenorocirile 
cu care este încărcată (încarnată), acest lucru se întâmplă numai 
din pricina dificultăților de a dovedi, sau de a marca deosebirea 
dintre povară și purtătorul poverii!...

Dacă această povară este funestă, cel ce duce povara va 
provoca spaimă! Iar Lumea va fugi de el, ca și când ar avea, el 
însuși, acele însușiri, ori sarcini – primejdioase, pe care nu face 
altceva decât să le transporte!...”

În vreme ce Doctor Faustus a făcut un „legământ cu Diavolul”, 
Principele istoric Vlad Dracula Țepeș, moștenitor basarab al 
ordinului Dragonului și teribil războinic, a fost „identificat cu 
Diavolul”, și amândoi „învinovățiți”, în mentalitatea Europei de 
atunci, ca purtători de păcate de moarte, împotriva Majestății 

Sale, Domnului Dumnezeu... Zgomotele Legiunii de „animale” ce 
îl zdrobesc pe doctorul Faustus reprezintă spiritele bântuite ale 
Infernului, cândva vrăjitorii, slujitorii și ucenici ai săi... La irlandezi 
și scoțieni, arderea animalelor mici (șoareci, pisici, iepuri, vulpi, 
șobolani), scrumirea lor, în timpul sărbătorilor „Focului” se făcea 
pentru că reprezentau spiritele unor vrăjitoare, faptul că ele se 
încarnaseră, magic, în acele animale. Divinitatea nu lasă, însă, 
niciodată, răul din lume nepedepsit. Pentru că i-a fost știrbită grav 
Slava sa, El se răzbună pe întregul Neam, dacă nu sunt sacrificați, 
jertfiți țapi ispășitori, care să ia asupra lor păcatele întregii 
Omeniri; iar Lumea, anual, să se purifice și să re-nască. Izgonirea, 
pedepsirea, arderea și uciderea potolește mânia divină!...

Țapul greco-roman, Dianus (Ianus), zeitate cu două fețe, este 
și ea un uriaș simbol pre-creștin al anotimpurilor, în succesiune, 
și al vegetației, murind, fiind sacrificat, jertfit și iarăși renăscând... 
„Beket, Joana D’Arc, afirmă Jean Delumeau (și, am adăuga 
noi, și principele Vlad Dracula Țepeș), rămân reprezentări, la 
nivel național, ai acestei divinități...”. De aceea, apropiată de 
înțelepciunea și îngăduința Orientului, Lumea Ortodoxă, mai 
adaugă Delumeau, nu a ars pe rug vrăjitoare și nici alchimiști, însă 
tot de aceea, am adăuga noi, fiind asimilat Turcul Musulman cu 
însuși... Satana, Vlad Țepeș a făcut risipă de atâtea vieți omenești, 
sacrificate și de multe ori, în masă – un ritual ce nu ne mai apare, 
astăzi, chiar atât de obscur...

„La nivel local – pare a fi una din marile concluzii ale cărții La 
peur en Occident, este că Dianus (Ianus) era figurat (vizualizat) 
ca un personaj cornut, pe care judecătorii și teologii catolici, apoi 
protestanți, l-au luat drept Lucifer: un bărbat care îl personifica 
pe însuși Satana, la sabaturi... Căruia i se prosternau discipolii 
(ucenici, vrăjitoare, ucigași, tălhari), bărbat cu fața palidă și rece, 
precum gheața; vestminte negre; și cu picioare de țap...”

În mentalitatea magică europeană, acesta este, privit în 
diagonală, din Irlanda și Scoția, până. Ia gurile Dunării, la Brăila și 
Galați – Satana, Diavolul, Mefisto – reprezentat, plastic, încă din 
epoca domniei și legendelor germane despre Vlad Dracula Țepeș, 
de însuși pictorul Albrecht Dürer.

*

În 1897, mentalitatea științifică a scriitorului anglo-irlan dez 
Bram Stoker, expusă în romanul fantastic-gotic „Dracula”, a fost so- 
cotită revoluționară; și a deranjat cercurile creștine anglicane, puri- 
tane, fiind socotită prea „liberală și ocultă”. Stoker este, însă, un  
spirit profund creștin, toată viziunea sa fiind un elogiu adus geniu- 
lui și independenței Artei, față de diversele dogme și față de știință. 
    Romanul „Dracula” își începe brusc acțiunea, la München, 
în 3 mai, prima zi a Jurnalului avocatului Jonathan Harker (ziua 
Walpurgiei și a Sfântului Gheorghe – și, peste o săptămână, a 
Armindenilor, adică a Rusaliilor) și se sfârșește cu sacrificarea 
contelui Dracula, în săptămâna de după culegerea recoltelor și 
arderilor și purificării câmpurilor – sărbătoarea „Focurilor” și a 
„Făcliilor”, adică sărbătoarea creștină a Tuturor Sfinților.

Creatorul mitului politic – „Dracula” – al Puterii moderne, 
încă din zorii Renașterii europene (precum e doctor Faust al 
celui științific, iar Luther al celui religios), „Dracula” rămâne și un 
simbol literar și plastic, universal astăzi, al unei uluitoare energii, 
plurivalente, mit al metamorfozelor (diavol, vampir, loup-garou, 
bătrân întinerit, liliac, în unele filme chiar corb, bufniță, cu sugestii 
din poetul Edgar Allan Poe, jumătate om, jumătate monstru, și, 
în sfârșit, dincolo de fantastica viziune a lui Bram Stoker, prin 
magica sa fascinație (vrăjitorie), care produce chiar... molime. 
În capodopera cinematografică expresionistă Nosferatu, a lui 
Murnau, el devine om-țap, căci la sfârșitul unor „saturnalii”, în 
Bremen, unde se petrece acțiunea filmului german – sărbători 
pline de libertinaje, apare în plină molimă, secerând vieți, într-o 
enormă piață publică – Dracula însuși, contele, metamorfozat 
în ȚAP, mângâiat pe barbă și, apoi, călărit, printre victime, de 
două aventuroase aristocrate, înveșmântate straniu, în falduri și 
catifeluri, din ochi și până-n pământ...

*

Uciderea, sacrificarea „inițiatic-rituală” a contelui Dracula,  
fisurându-i-se ochii și tâmplele, la apariția soarelui, transfor-
mându-se trupul său în pulbere, și recăpătându-și odihna eternă, 
originară, a fost reprezentată, cinematic, în n feluri, de regizori și 
actori de renume mondial, îndeobște americani, dar și spanioli, 
italieni, francezi, englezi, suedezi, români, japonezi, unguri, sârbi,  
sau din Hong-Kong... Acumulând, purtând poverile tuturor diabo- 
lismelor și fantasmelor lumii, între care propriul coșciug, precum  
pe o cruce, contele Dracula al lui Bram Stoker a reușit să reprezin-
te un ocult, sofisticat, melanj între Satana cel biblic și diavolul eu- 
ropean, suprapunere între un mit creștin și un altul păgân, stră-
vechi, ce nu s-au putut asimila, ori contopi, de fapt niciodată; dimpo- 
trivă!... Scriitorul Bram Stoker, însă, a adăugat, în finalul 
romanului, și a sugerat și o reînviere a cavalerismului simbolic, ce 
a fost integrată, rapid, de succesul cinematografiei după Dracula 
visului și mitului american. (Continuare în pag. 15)

(„DINCOLO	SE	AFLĂ	ORI	MOARTEA,	ORI	LIBERTATEA!	NE	AFLĂM	ÎN	MÂINILE	LUI	DUMNEZEU!...”)
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Daniel	IONIȚĂ

Aștern mai jos câteva gânduri, câteva 
șimțiri, provocate de răscolitorul volum 

al lui Cristian Ovidiu Dinică – „11 septembrie”. 
Nu analizez aici volumul. Au făcut-o alții déjà, 
foarte bine, și pe merit!

Meditez doar, acum, la ceva distanță de timp 
față de eveniment, revăzând această tragedie 
prin prisma frescelor poetice de mare impact pe 
care volumul acesta mi le pune la dispoziție.

Având avantajul perspectivei dăruite de timp, 
putem spune fără urmă de îndoială că data de 
11 Septembrie 2001 a schimbat enorm, dacă nu  
decisiv soarta omenirii. Nu mă voi referi aici nici  
la războaiele ce au urmat (înițial în Irak și Afganis- 
tan), și care s-au perpetuat până azi (vezi Siria și  
Liban spre exemplu). Nu am timp nici pentru dras- 
tica schismă rasial-religioasă ale cărei spasme 
ucigătoare le resimnte în ultimii ani toată lumea 
(vezi atacuri teroriste la Paris, Bruxelles, Londra, 
Viena, dar și în îndepărtata – de România – Nouă 
Zeelandă). Personal, călătorind între continente 
(locuiesc în Australia  și revin în România anual), 
am resimțit imediat atacul terorist asupra World 
Trade Center în New York, si asupa Pentagonului 
din Arlington, statul Virginea – SUA – prin atitu-
dinea deodată schimbată a controlorilor vamail 
din aeropoarte, în privirea lor brusc tensioantă și  
suspicioasă, a așteprări lungi ca să treci prin contro- 
lul vamal, a faptului că trebuia să-mi scot sacoul și  
să-mi descalț pantofii etc – lucruri ce se continuă  

DOUĂSPREZECE	FRESCE	POETICE	RĂSCOLITOARE
și acum la apropape de ani de la acele evenimen-
te nefaste. Sigur, veți întreba, dar aceste inconve- 
niențe personale sunt minore, dacă le compa-
răm cu tragedia imensa a atacurilor de pe 11 
septembrie 2001, și a repercursiunilor drastice 
pe care sute de milioane de oameni le-au resimțit 
și le suferă încă. De acord. Am examplifict doar 
faptul că nimeni, nici chiar cei în aparență 
neafectați direct – cum suntem noi cei de la 
antipozi, nu suntem scutiți încă de efectele acelei 
tragedii profund nefaste. Şi apoi, este important 
să contextualizăm volumul-frescă a lui Cristian 
Ovidiu Dinică... E uimitor cum trece timpul, unii 
din noi uităm că nimic nu se peterce în vid, că 
tragediile prezente sunt legate de trecut. Apoi... 
în acelaș context bulversant al trecerii timpului, 
e posibil ca unii dintre cititorii acestui volum să 
se fi născut după 11 septembrie 2001...  

În volumul Unsprezece Septembrie, Cristian 
Ovidiu Dinică abordează scânteia incipientă și 
nefastă, și protagoniștii ei imediați. Şi bine face – 
din două motive: a) Atacul asupra World Trade Cen- 
ter in New York este un izvor uriaș pentru modela- 
torul poetic; b) Cristian Ovidiu Dinică își dăruiește 
lui însuși, și prin asta ne dăruiește și noua, timp 
și spațiu pentru a asimila câteva din aspectele 
sfâșietoare, dar obligatoriu de analizat artistic, 
dacă avem pretenția că suntem ființe umane.

Desigur, scurtul volum care amintește de scli-
piri din Dante, sau din Milton. Pare că ar avea ace- 
lași izvor imaginativ precum iluștrii poeți, dar 
imagistica este în mod decisiv a începutului de se- 

Ovidiu	Cristian	DINICĂ

Într-un cadru festiv prilejuit de aniversarea celor 170 de 
ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, zi 

deosebită pentru cultura română, Liceul Tehnologic de Turism 
din Călimănești a fost gazda primei ediții a simpozionului 
național Eminescu – Voievod Stelar, organizat pe 15 ianuarie 
2020. Programul manifestării, amplu, cu tematici bogate, a 
stârnit interesul participanților care, în ciuda frigului și a vremii 
nefavorabile, au fost prezenți în număr mare.

 Inițiatorul acțiunii culturale a fost poetul Nicuță Ioan Lungu 
care, asemeni unui misionar, și-a clădit crezul după personalitatea 
și opera magicianului literaturii române, Mihai Eminescu. Manifes- 
tarea s-a organizat cu sprijinul Primăriei orașului Călimănești, Socie- 
tății Culturale „Anton Pann”, Bibliotecii A. E. Baconski din Călimă- 
nești, cât și a Liceului Tehnologic de Turism, ce a găzduit partici-
panții, precum și Şcolii gimnaziale „Şerban Vodă Cantacuzino”.

Programul conceput de organizatori s-a desfășurat în două 
părți distincte care au cuprins secțiunea cultural-educativă 
pregătită de liceeni și sesiunea de comunicări. Astfel în prima 
parte a acțiunii au evoluat elevii Liceului Tehnologic de Turism, 
care prin recitările și interpretările muzicale după poeziile 
eminesciene, și-au arătat admirația față de cel aniversat. Grupul 
muzical „Melos”, sub conducerea profesoarei Mariana Atanasiu, 
a interpretat romanțe inspirate din lirica eminesciană (Sara pe 
deal, Mai am un singur dor, Pe lângă plopii fără soț).

Tinerii preocupați de studierea și receptarea autentică a 
scrierilor celui mai mare poet național, au adus propria lor 
contribuție prin seriozitate și caracter, cu spirit ager și istețime. 
Elevele Nicoleta Ciogună și Andrada Stoica au recitat poemul 
Glossă, poem greu, care necesită concentrare maximă în 
studierea lui. În cadrul atelierului de dezvoltare personală, elevii 
au propus un documentar video intitulat, „Metaforă vie – Mihai 

LA	CĂLIMĂNEȘTI,	170	DE	ANI	DE	POEZIE!
Eminescu”, unde eleva Ana Maria Popescu s-a remarcat, trecând, 
prin filtrul emoției personale, biografia și opera poetului, reușind 
să surprindă trăsături esențiale ale creatorului.

Activitatea artistică pregătită de elevi a cuprins și dansurile  
populare oferite de ansamblul „Doina Oltului”, reamintind că o  
sursă importantă de inspirație pentru Mihai Eminescu a provenit 
din folclor, precum și interpretarea de către Teodora Şițoiu a 
cântecului „Dor de Eminescu”.

Partea a doua a fost cea legată de comunicările susținute 
de invitații speciali. Aceștia, sub genericul „Eminescu – Vioevod 
Stelar”, au captat atenția publicului cu informații și analize 
pertinente. George Călin, scriitor și ambasador cultural Convenția 
ONU de la Geneva, a expus o interesantă alegorie a îngerului căzut 
din universul poeziei, care pune față în față impactul întâlnirii cu 
genialitatea. De asemenea, Domnia Sa a evidențiat și impactul 
social al recuperării relațiilor umane, precum și a găzduirii în inimă 
a poeziei, arătându-se dornic de a edita o antologie cu materiale 
dedicate lui Mihai Eminescu.

Ioana Banner, scriitoare și ziaristă, critic literar din București, a 
prezentat tema „Scrierile politice și legile progresului și civilizației în 
opera eminesciană”, în care autoarea este de părere că Mihai Emi- 
nescu era adeptul progresului treptat care să respecte legitățile so- 
ciale, tradiția. Construirea economiei moderne să se facă în speci-
ficul național, deoarece civilizația care se ridică să fie cu rădăcini să-
nătoase și puternice. Eminescu atacă tendințele care nu respectă 
năzuințele naționale, progresul trebuind să fie în corelație cu fondul  
național, iar statul, un organism viu, nu după legile altora. Civili- 
zația trebuie să fie a adevărului din propriile rădăcini. Acest lucru 
subliniat de Ioana Banner și desprins din articolele scrise de Emi- 
nescu la ziarul „Timpul”, este o premisă conformă secolului al XIX-
lea, dar care analizată separat de contextul european, poate tinde 
spre naționalism și izolare. Desigur, ideile poetului corespund iden- 
tității poporului român în formarea sa de sine stătătoare, însă, ca 

orice adevăr, nu trebuie scos din contextul influențelor comune.
Georgeta Tănăsoaica, din partea Bibliotecii din localitate, 

a introdus audiența în universul poeziei dedicate lui Eminescu 
cu un poem ce aparține lui Mircea Micu și în care Bădia poeziei 
române este regretat, enumerându-se totodată și meritele 
marelui creator.

Articolul prezentat de mine a mers pe ideea receptării continue 
a operei eminesciene și influențele din epocile precendente 
nouă, ce s-au revendicat ca aparținând ecoului prelung lăsat în 
timp de monumentala operă a poetului.

Intervențiile muzicale ale cantautorului Traian Chiricuță, 
realizate pe versurile lui George Călin – poemul „Metaforă” și 
pe cele ale lui Nicuță Ioan Lungu – „Nemuritorul”, au ilustrat cu 
talent pasiunea acestora pentru poezie.

Actrița Cristina Barna din București a susținut un amplu recital 
încărcat de emoție. Poeta Nicolete Crăete, laureată a Festivalului 
de Poezie de la Sighetul Marmației, ediția 2018, a recitat cu patos 
din volumul „Femeia cu trupul de ceară”, un volum premiat, care 
ilustrează cu elocvență aplecarea autoarei către poezie.

Concursul de recitări de la finalul programului a scos în eviden- 
ță dedicarea și dragostea elevilor pentru acest gen literar. Premiile 
oferite de Societatea Culturală „Anton Pann” au fost câștigate de 
Ramona Roxana Băsică, Elena Ghiță și Ana Maria Popescu.

Denumirea simpozionului aparține lui Nicuță Ioan Lungu și  
este titlul poemului pe care l-a recitat cu respectul cuvenit și dra- 
gostea ce i-o poartă marelui poet național în care se regăsește și de  
la care pornește sursa sa de inspirație. Astfel se explică omnipre-
zența, echilibrul și bunul simț în coordonarea evenimentului.

Mulțumiri tuturor participanților și succese în continuare. La 
proxima revedere!

NOTA REDACȚIEI: Ne cerem scuze călimăneștenilor pentru întâr-
zierea de un an a publicării acestui articol, desigur, și autorului!

col XXI. Am descris mai sus acest volum ca fiind o 
frescă. Este de fapt o serie de fresce. 

Iată câteva dovezi, câteva „cadre” 
(sublinierile îmi aparțin):

„La capătul firului
sunt secunde pe care timpul le înrămează…”
…

„…timpul rănit pe care îl cercetăm
prin ecranul cu peşti toxici,…”
…

„…sunt fiii neajunși ai tăcerii
se nasc în oceanul de ochi
cu brațe desprinse, turnați în cenușă…”
…

„…căprioare traversează orașul,
într-un decor pustiit…”
…

„…între etaje închis în fierul contorsionat
liftul îmi este sicriu…”
…

„…nu-ți fie frică,
norii poartă chipul nostru…”
Volumul îmi amintește de columna lui Traian,  

unde avem printre altele, imagini din lupte, sinu- 
ciderea nobilă a lui Decebal, carul victorios al îm- 
păratului, sclavii daci, etc. Dar dacă monumentul 
din Forul lui Traian este conceput din punctul 
de vedere al învingătorilor, volumul lui Cristian 
Ovidiu Dinică nu pare a avea, la prima vedere, în-
vingători – ci doar învinși. Spun „la prima vedere”, 
vedeți mai jos de ce... Fiecare frescă ne prezintă 
perspectiva altcuiva – direct implicată, surprins 

și prins (diferențele dintre cele două concepte 
se contopesc în volum...) în momentele și orele 
zguduitoare, letale pentru cei mai mulți.

De la „păsările” aducătoare de moarte, la viziu- 
nea din „Primele Ore” – unde speranța mai pâl-
pâie încă, la „Gândul fiului”, la soț, la pompier, la 
convorbirea telefonică care-ți îngheață sângele 
în vene, la omul care moare în lift (Sunt eu acela? 
Ești oare tu?...), la praful care rămâne la fel de 
gri, la fel de nehotărât, ca întodeauna – toate ne 
izbesc prin plasticitatea morbidă a pierderii.

Chiar și „Arhitecții Morții” (fresca 8), și ei sunt  
tot învinși - de fapt ei sunt poate cei mai învinși 
dintre toți... Şi totuși – undeva, în mijocul aproape 
inescapabil al acestei tragedii – frescă, în care 
Cristian Ovidiu Dinică ne surprinde și înrămează 
și pe noi, cititorii – se ascunde speranța. Adică 
combinația de omenesc care nu poate renunța la  
bine, la divin – deci la transcendența din tragedie  
spre paradisul Miltonian. Fie că a făcut-o delibe-
rat, sau nu (poeții spun adesea adevărul, fără 
să vrea...) Cristian Ovidiu Dinică se dăltuiește, și 
astfel ne dăltuiește și pe noi, în fresca victoriei. 
A marei victorii de a rămâne rămâne umani (și 
divini? Îngeri? De ce nu?), în ciuda unei tragedii 
complet dezumanizante.

Revedeți vă rog cu atenție fresca numărul 4, 
„Vom avea aripi”... și nu vă fie frică...

„…norii poartă chipul nostru…
vom avea aripi...”

7 noiembrie 2020 – Sydney, Australia

DRACULA	-	ȚAPUL	ISPĂȘITOR
(Urmare din pag. 14)

Texanul Quincey Morris își va da viața pentru mântuirea vieții 
doamnei Mina Harker, luptând până la moartea contelui și propria 
sa moarte și făcând să dispară blestemul nemuririi lui Dracula... 
Zâmbetul său, în clipa când își dă sufletul, lăudând-o pe frumoasa, 
dar nefericita vampirizată, purificată acum – rămâne o taină a 
frumuseții morale, eterne și cavalerești. Quincey Morris moare 

ca un „nobil viteaz”, rămânând în amintirea tuturor, precum un 
cavaler, luptător nobil, plin de „o grijă cavalerească”, dându-și 
chiar viața. Quincey „cavalerul texan!...”

** *

Romanul gotic „Dracula” i-a prins pe nepregătite pe cei mai 
mulți dintre contemporanii lui Bram Stoker și e posibil ca unii, 
știind că îl scrie de aproape 30 de ani, să nu mai fi crezut că îl va  
termina, vreodată!... Un entuziasm și un succes imens, viziuni „lim- 
pezi”, însă și „obscure”, sfere fantastice, științifico-fantastice, și 
oculte; inițiere „labirintică”... O personalitate istorică, celebră a ro- 

mânilor din dinastia Basarabilor: Vlad Dracula Țepeș, a devenit, acum,  
un personaj „shakesperian”... Cel mai mult și-a arătat fascinația și 
admirația fată de romanul „Dracula”, contemporanul și prietenul 
lui Stoker, scriitorul Oscar Wilde. Acesta a trecut peste propriul său 

suflet – adică peste propria sa realizare, în arta fantastică, ro-
manul-capodoperă, de artă literară și vizuală, plastică: Portretul 
lui Dorian Gray –, afirmând după lectura tulburătoarei cărți a lui 
Stoker: „– Dracula e, probabil, cel mai frumos roman, din toate tim- 
purile!...” (Citat după TONY FAIVE, Introduction à la „Dracula”, de 
Bram Stoker, Edition „Vervieres”, Bruxelles, Belgique, 1963, p. III).
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Revistă apărută cu sprijinul edililor 
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al 

Arhiepiscopiei Râmnicului.

Constantin	GEANTĂ
I

Într-o încăpere grandioasă, a unui castel medieval, Miran-
dolina se află așezată la o masă, pe care se sprijină cu mâna 

stângă în timp ce în dreapta ține un evantai.
- Ieri, am fost vizitată de către Ducele Sudului, care mi-a adus un 

briliant. Alaltăieri, generalul Nemo mi-a dăruit o pungă cu galbeni. 
Azi trebuie să sosească marchizul care mi-a promis o pereche de 
fazani și care înainte mi-a dăruit o sumă de bijuterii. Cu evantaiul 
își atinge buzele. Să pregătim camera de oaspeți! Zâmbind. Şi 
când te gândești că la început regretasem amarnic faptul de a mă 
fi măritat atât de tânără! Tatăl meu m-a dat în căsătorie contelui, 
prietenul său cel mai bun. Un bătrânel simpatic, nu am ce zice. A 
murit la doi ani după căsătorie și eu, deși nu am împlinit treizeci 
de ani, astăzi sunt văduva neagră de aproape cincisprezece ani. 
Aparent serioasă , continuă La început, mă cam plictiseam. Noroc 
cu valeții, cu vecinii, curtenii și, în sfârșit, cu vechii amici ai soțului 
.Gânditoare adaugă. În ultimul timp am cunoscut pe un cavaler 
care la turnirul regelui mi-a câștigat batista. N-am ce zice: este 
simpatic, dar puțin cam nătăfleț. Ce contează? Darurile sale fac 
mai mult decât orice.

O servitoarea intră și făcând o plecăciune zice:
- Mă scuzați, doamnă. Aveți o scrisoare. Îi întinde o tavă, pe 

care este o scrisoare..
Mirandolina privind-o ironic zice:
- Nu știi tu, oare, cine-mi tulbură gândurile?
- Scuzați-mă, doamnă, nu știu. Vă rog să-mi iertați neștiința.
Mirandolina după ce-și atinge buzele cu evantaiul, îl lasă pe 

masă, apoi ia scrisoarea.
- Ei, lasă! Am glumit. Normal că nu ai de unde să știi. Poți să 

te retragi.
- Cu plecăciune, zice servitoarea ieșind.
Mirandolina desfăcând scrisoarea :
 - Oare ce vești îmi aduce scrisoarea? Scoate o monedă din 

pungă. O aruncă, o prinde și o ține în palmă. De este cap, sunt 
vești bune; dacă este pajură, poate… marchizul meu nu va sosi. 
Fii serioasă, Mirandolina. Dar, ce Dumnezeu? Puțină joacă nu 
strică! Este abia amiaza și până deseară este o veșnicie. Cap! Eh, 
Mirandolina! Să știi că te așteaptă vești bune! Dar, de la cine este 
scrisoarea? Ia te uită! Sigiliul marchizului! Deci, până acum am 
pășit cu dreptul. Să vedem în continuare.

Un servitor intră, face o plecăciune și, după aceea, se 
adresează stăpânei:                     

- Doamnă, vă caută un scutier.
Mirandolina puțin iritată, zice:
- Oh! Nici nu mai poate omul să răsufle! Ce mai vrea și acesta?
- Are ceva urgent să vă spună.
- Să aștepte! Doar nu-l urmăresc tâlharii.
- O să-i comunic, doamnă, zice servitorul vrând să iasă.
- Poate o fi urmărit de o șleahtă de tâlhari sau poate că vătaful 

îl caută, deoarece nu și-a plătit dările sau poate jefuind pe cineva 
vrea să se ascundă, adaugă Mirandolina ironică. Oricum, poate să 
aștepte. Să ne jucăm puțin cu neprevăzutul. Ferm se adresează 
servitorului:

- Să intre!
- Prea bine, doamnă, zice servitorul făcând o plecăciune. Iese.
- Până vine scutierul, să vedem ce scrie marchizul? „Scumpa 

mea, te înștiințez cu regret că voi sosi la tine abia peste o săptă-
mână, deoarece seniorul meu, Ducele Sudului, organizează un 
turnir. Așa că nu voi putea să sosesc astăzi, cum ți-am promis, dar 
fii sigură că nu am uitat de acel dar pe care ți-l voi da când ne vom 
întâlni. Până atunci, Sfântul Dominique să te păzească, iar cerul să 
te binecuvânteze! Cu stimă, Marchizul Henry”. Aruncă scrisoarea.

Scutierul intrase în timp ce Mirandolina citea scrisoarea și, cu 
pălăria în mâna stângă, așteaptă.

Mirandolina exclamă nervoasă: 
- Oh, stăpânii voștri! Mereu sunt mai importanți! M-ați 

omorât! Dar, ce să-i faci? Neobservându-l pe scutier, sună 
clopoțelul.

- La ordinele dumneavoastră, doamnă! Zice servitoarea care 
tocmai apare.

- Când ai primit scrisoarea? 
- Mi-a fost înmânată acum un sfert de ceas de un călăreț care 

a trecut pe la noi.
- Deci, una caldă, una rece. Pe jumătate te-ai înșelat, Miran-

PRINȚUL	TENEBRELOR

dolina! Dar, ce să-i faci? Observând scutierul. Înaintează, viteazule! 
Către servitoare. Tu poți să pleci.

- Ştiți…zice servitoarea ezitând. 
- Ce mai vrei?!
- Nepoata mea vă roagă să o primiți după masă, deoarece 

vrea să vă dăruiască un covoraș țesut de ea și să vă spună că 
dorește să vă cânte la serata de peste două zile.

- Ah, da! Parcă mi-ai vorbit de ea. Oricum, mi-ar face plăcere 
să o aud cântând la serata de poimâine când mă întâlnesc cu 
prietenii mei.

- Prea bine, doamnă, zcie servitoarea.Iese.
Scutierul făcând o plecăciune.
- Doamnă, v-am adus un răvaș de la stăpânul meu.
- Altă scrisoare? 
- Ce ați spus, doamnă? 
- Nimic important. Lăsând evantaiul, Mirandolina cu o gri-

masă, primește scrisoarea. Vai, dragă! Cavalerul Negru și-a amintit  
de Prințesa din Potcal.

- Mărită doamnă, vă rog să răspundeți la scrisoarea stăpânului 
meu, că altfel va fi vai și amar de pielea mea !

- Simpaticul meu scutier! Ia să vedem ce mi-a scris Cavalerul 
Florii de Cireș! „Scumpa mea, te aștept după amiază în crâng, 
deoarece mâine plec la un turnir de la care Dumnezeu știe cum 
mă voi întoarce! „Cu scutul sau pe scut?”. Vreau să te strâng la 
piept și, după aceea, nu-mi pasă ce va fi”. Zâmbeștend. Ce nostim 
este motanul acesta! „Te rog să nu mă lași să aștept. Te salută cu 
respect, al tău cavaler, Inimă de Leu”. Inimă de Mort, poate, zice 
zâmbind. După ce ia o pană și o călimară, scrie pe un pergament. 
Către scutier. Lancelot! Du-i stăpânului tău această epistolă și 
spune-i că-l sărut dulce.

- Cu plecăciune, doamnă! Zice scutierul ieșind.

II

Într-o pădure, Cavalerul, neliniștit:
- Ducele Sudului, după câte mi-a spus unchiul meu, marchizul, 

va organiza un turnir. Iată un prilej pentru a mă confrunta cu 
cavaleri vestiți și, cine știe, după ce mă voi întoarce plin de glorie 
și încărcat de trofee, voi crește în ochii Mirandolinei și astfel voi 
ajunge în grațiile marii doamne. Oricum, castelul, după ce unchiul 
meu va trece în lumea drepților, îmi va rămâne mie și atunci 
poate nu voi mai lupta pentru nimeni. Deocamdată, trebuie să 
mă ocup de apărarea castelului și să pregătesc compania pe care 
unchiul meu o pune la dispoziția Ducelui Sudului, care dorește 
să-i recupereze niște vechi moșii de la dușmanul său Ducele 
Multieste. Dacă o să mă remarc la turnir, poate o să intru în grațiile 
Ducelui Sudului și voi conduce chiar un regiment, iar într-o zi 
Mirandolina se va sătura de unchiul meu, marchizul care, oricum, 
este destul de bătrân. Se pare că Fortuna nu-mi este potrivnică 
dacă marea doamnă mi-a arătat o deosebită simpatie acceptând 
să ne întâlnim în acest crâng. Dar de ce întârzie? Poate dobitocul 
de scutier nu i-a dat scrisoarea. Lovindu-se peste frunte. Dar cum 
pot să fiu atât de prost? Doar am primit pergamentul de la ea. 
Totuși, ce s-o fi întâmplat? 

- Stăpâne, castelul marchizului a fost prădat și incendiat. Abia 
am scăpat cu viață ,zice scutierul care apare gâfâind

- Ce s-a întâmplat? 
- Se pare că Ducele Multieste a atacat prin surprindere, iar 

marchizul a fost omorât tocmai când, întorcându-se la castel, se 
afla pe roibul său, străbătând pe podul mobil drumul înspre poarta 
castelului. După aceea, a urmat prăpădul. Luați prin surprindere, 
luptătorii au murit fie luptând pe baricade, fie atacați de cei care 
au escaladat zidurile, le-au căzut în spate, fie pătrunzând prin 
intrarea secretă pe care le-a dezvăluit-o un trădător.

- Nemernicule! Îl lovește pe scutier.
- Sunteți un laș dacă loviți pe acel care vă previne. 
- Ce-ai spus? Cavalerul scoate sabia.
- Mă întreb la ce vă mai folosește? Se pare că soldații Ducelui 

Multieste au împânzit tot ținutul, nu peste mult timp s-ar putea 
ca nici pădurea să nu vă poată salva. Poate ar fi mai bine să 
căutați grațiile Marii Doamne.

- Ce vrei să spui? Zice cavalerul furios.
- Poate numai seniora Mirandolina vă mai poate acorda 

adăpost, oricum nu este treaba mea, cred că trebuie să vă găsiți 
un alt scutier, deoarece începând de azi eu vă părăsesc.

(va urma)

(Partea a IV-a - Cu dragostea nu-i de glumit, sau Când dracul îşi bagă coada)
(Urmare din pag. 6)

Pentru medicamentul său -  extrem de eficient, a fost 
recompensat de Imperiul Otoman și de statul francez cu titluri 
înalte. În timpul Războiului de Independență, pentru a lupta 
împotriva tifosului, ciumei și holerei, la recomandarea lui Carol 
Davila, s-au instituit zonele de carantină (lazarete), în sectoarele 
de graniță și s-a luat măsura izolării individuale sau a grupului 
familial, metode practicate și în anul 2020 împotriva pandemiei 
de COVID-19. În 1865 a combătut, cu medicamentul său, 
tifosul – la închisoarea din Telega și holera, la Brăila, dar – din 
păcate – s-a contaminat cu ambele boli și a fost adus la Golești 
inconștient, deshidratat și hipotermic. A stins epidemii grave 
în diferite regiuni ale țării. În anul 1867 se afla în suita regelui 
României Carol I, care vizita Moldova. Davila a fost avertizat că 
la Ştefănești, în județul Botoșani, a izbucnit holera. A părăsit 
alaiul domnesc și s-a deplasat la fața locului unde a organizat 
carantina și a acordat asistență medicală bolnavilor. A decedat 
pe 24 august 1884, la București.

România se poate mândri și cu alți specialiști de renume 
printre care îi amintim pe Victor Babeș, medic și bacteriolog, care 
a avut contribuții importante la studiul turbării (rabiei), leprei, 
difteriei și tuberculozei, Matei Balș, cu aport la chimioterapia unor 
boli contagioase, Ioan C. Cantacuzino, fondator al școlii moder- 
ne de microbiologie și medicină experimentală, care a contribuit 
la studiul tifosului exantematic, holerei și scarlatinei, Marius Nasta  
unul dintre fondatorii ftiziologiei românești, cu cercetări valoroa-
se în tratamentul tuberculozei, Alexandru Obregia, cu un aport 
însemnat în domeniul psihiatriei, Nicolae Paulescu, fiziolog, unul 
dintre precursorii descoperirii insulinei – folosită în tratarea diabe- 
tului de tip 1 – insulinodependent, iar mai aproape de timpurile 
noastre, Ana Aslan, care a revoluționat Geriatria cu produsul 
miraculos „Gerovital H3”, prezentat lumii pentru prima dată în 
anul 1956. Desigur că lista medicilor celebri este incompletă.

Şi în prezent, în țară dar și peste hotare, desfășoară o 
activitate rodnică numeroși medici români, cu notorietate, 
iar mulți dintre aceștia s-au implicat activ în timpul pandemiei 
de COVID-19 prezentând în presa scrisă sau la diferite posturi 
de televiziune opinii pertinente, recomandări utile, pentru 
prevenirea îmbolnăvirii și tratarea maladiei.

Urmând exemplul strălucit al înaintașilor, în această perioadă 
de criză sanitară gravă, prin care trece România, medicii, cadrele 
medicale au acționat cu devotament, profesionalism și spirit de 
sacrificiu pentru a salva viețile concetățenilor noștri afectați de 
COVID-19, o boală cumplită care decimează populația planetei.

Medicina românească are tradiții valoroase care trebuie 
perpetuate, în condițiile adoptării unui program sanitar național 
viabil și eficient.

05.10.2020

CAROL	DAVILA...
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