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Petre CICHIRDAN

C

el mai frumos eveniment al începutului de an 2021 s-a petrecut
la Craiova în 21 februarie, când s-au serbat „Zilele Brâncuși la
Craiova” și la care noi, subsemnatul și poetul Ovidiu Dinică am fost
invitați să luăm parte. Am participat doar eu și am avut surpriza, fiind
ziua mea de naștere, chiar să fiu sărbătorit prin desfacerea unei sticle
de șampanie... Am serbat și patruzeci și patru de ani de când m-am
angajat ca inginer la Fabrica de Avioane, 444, din Craiova!
21 02 21, a treia zi, „cea mai densă”, cum spunea Mircea Suchici,
moderatorul manifestării și coorganizator, alături de dna prof. Elena
Trăilă (fost profesor de limba franceză la Colegiul Al. Ioan Cuza), al
manifestării, la sediul din str. Romain Rolland nr. 7 al Centrului de
Activități culturale francofone, unde s-au adunat câțiva oameni de
cultură din România ca să-l serbeze pe Constantin Brâncuși într-o
ediție a VII-a a acestui eveniment (Zilele Brâncuși), care, iată, a intrat
deja în tradiție (păcat că nu s-a mai ținut la Muzeul de Artă, ca dățile
trecute, fiincă aici se află mărturisiri despre marele sculptor și cea mai
valoroasă colecție Brancuși)...dar și la centrul francofon organizatorii
s-au gândit, și bine au făcut, să organizeze o expoziție de carte
închinată lui Brancuși. Au comunicat din cunoștințele lor în legătură cu
tematica, în ordinea manifestării: Mircea Suchici, subsemnatul, Dan
Lupescu, Lucian Suchici, Cristian Ciomu, Elena Trăilă, Dodo Niță, Pavel
Floresco, Sorina Barbu, Mircea Goga, Nucu Marinescu...
Mircea Suchici a deschis manifestarea amintind importanța
Craiovei în viața și formarea profesională a marelui artist, a prezentat
invitații, și a promis că din când în când va întreține atmosfera cu
violoncelul sau care, pe cei mai mulți, de-a lungul timpului, i-a
vrăjit, alături de fiul său Lucian, un foarte bun interpret la pian și
acompaniator; alături de cei doi va mai încânta auditoriul, dl. arhitect
Cristian Ciomu, care este un foarte bun, și d-sa, pianist.
Subsemnatul, am fost invitat să-mi prezint pledoaria, după ce mi
s-a cântat la pian și în cor „La Mulți Ani”, căci așa s-a nimerit, chiar în
21 02 21 să împlinesc șaptezeci de ani (îi urez și eu pe această cale
domnului Ion Măldărescu de la „Art-emis” , „La Mulți Ani”, care pe 19
februarie a împlinit optzeci de ani)! ...Astăzi îl sărbătorim pe Brâncuși
și, trebuie să știți că zborul, păsările cerului cu ce au ele bun și rău
în ele (unele, prevestind chiar moartea în creația populară), este
puternic reprezentat în opera lui sculpturală. La Paris a fost coleg
cu Henri Coandă, în atelierul lui Rodin, care, după ce a urmat trei
școli superioare, tehnice, în Franța, ajunge să dețină o mare parte din
acțiunile „Bristol Aeroplain Companie” din Marea Britanie, la care a
fost , în interbelic și director. În 1969 Coandă revine în țară să sprijine
eforturile de dezvoltare multilaterală a României, această idee,
aparținându-i…și donează statului român, lui Nicolae Ceaușescu,
toate acțiunile sale din Marea Britanie. Așa am fabricat noi, în 1982,
avionul de pasageri „BAC one ileven” (British Aircraft Corporation)
care, în România, a devenind ROMBAC 1-11. În 1969 Institutul de
Mecanica Fluidelor cu Henri Coandă la cârmă a devenit INCREST

București. Cunosc aceste lucruri fiindcă am lucrat, din 1977 și până
în 1980, la Fabrica de Avioane din orașul dvs; și, fiind de meserie
inginer programator mașini cu comandă numerică, ca și soția mea,
împreună cu ea, rulam programele la INCREST București, unde exista
un calculator de mare putere CDC 3600 și unde mergeam foarte des
să lucrăm și pe freza cu comandă numerică din cadrul institutului,
adusă de la NASA...Știți, tot la INCREST exista (se pare cea mai mare
„Suflerie” din Europa), un tub supersonic, gigant, de încercat machete
de avion. După părerea mea Craiova a avut cel mai puternic colectiv
de programatori din Europa, noi, inventând odată cu Bill Gates,
micro-procesoarele post-procesoare...Vorbim de Henri Coandă care
s-a ocupat cu zborul avioanelor și de Constantin Brâncuși pe care l-a
preocupat zborul...Știți Pasărea Măiastră, din bronz șlefuit, precum
o rază de soare care străpunge norii, sau ca o pană din aripa unui
vultur...Dacă luați o pală de elice de avion și o secționați pe lungime
obțineți o basăre brâncușiană! Ca o rază
de lumină. O pală de elice a fost montată
la poarta Mânăstirii Dintr-un Lemn ca
omagiu adus ofițerilor și militarilor din
Aeronautică, piloților și constructorilor
de avioane români! Să ne fie clar, nu
Brâncuși s-a inspirat de la elicea de avion,
făcând „Pasărea măiastră”, ci generalul
Paul Teodorescu îndrăgostit de avion și
de Brâncuși a pus pala de avion la poarta
Mânăstirii...Dar să vorbesc despre cartea
pe care mi-am propus să v-o prezint... Am
scris-o în 2013 „Spiritul 21 și Aforismele
lui Brancuși” și împreună cu „Napoleon
Bonaparte și apocalipsa mileniului III” leam pregătit pentru întâlnirea din 2014 de
la Tg Jiu, de la „Zilele Brancuși” și tipărite
în chiar ziua manifestării. Fiind ultimul la
comunicări, nu am mai ajuns să le prezint.
Am mai participat un an, 2015, după care
nu am mai fost invitați, centrul Brâncuși,
transformându-se în instituție stipendiată de
stat, înființată de ICR, supusă și coordonată
de UAP Filiala Gorj. În 2015 a participat de
la Cluj, dl Andrei Marga, care a trasat o linie
profitoare pentru Universitatea Constantin
Brâncuși, prin care aceasta putea să
acorde doctorate în C. Brâncuși...Scriitorii,
artișttii plastici de altă orientare decât UAP,
muzicienii, nu au mai fost invitați la Zilele
Brancuși, și, deci, adio interferență a artelor
pe tema creației sculpturale a marelui
creator din Gorj, trăitor în Orașul Luminilor,
Paris. Noroc cu manifestările de la Craiova,

CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii
Scriitorilor Români (LSR) pe anul 2020
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iată, organizate de domnii Cristian Ciomu și
Mircea Suchici...de această dată de Suchici
și Ciomu! Putem spune, cei care participăm
de mai mult timp, la Zilele Brâncuși, că în
ce privește prospețimea ideilor, valoarea
intervențiilor, acestea, nici nu se compară
manifestările organizate de UAP de la Tg Jiu!...
poate să aducă ei toți filosofii și criticii de artă,
și savanții, și artiștii plastici, la manifestările
unde se discută despre personalitatea lui
Constantin Brâncuși...Aici la Craiova am citit
versuri despre Brancuși, am declarat, fără
frică de a fi apostrofați, că Brâncuși a fost
mai mult filosof decât sculptor! că a fost unul
dintre marii arhitecți ai sec. XX... În România,
din anul 2006, dacă nu ești membru UAP nu
poți crea în domeniul monumentalisticii din
spațiul public. ...Este foarte greu să atribui
cuiva, care nu este inginer sau arhitect (ambii
își pun mai înainte gândirea pe hârtie sub
fomă de proiect), o lucrare pe care artistul
n-a atins-o cu mâna, sau căreia nu i-a făcut
modelul, măcar desenul... De aceea, la Petroșani, unde s-a fabricat Coloana, Brâncuși a finisat o optime din
modelul din lemn, al modulului conceput de inginerul Gorjan; în
fapt, Brâncuși nu a vrut să aibă în Coloană suprafață regulată șiatunci a dat forma finală a optimii de modul cu șabărul, cu mâna,
să fie a lui, să aibă suflarea lui, optimea de modul fiind pe Coloană
la infinit repetată...și numai ea! Deci să concluzionăm: lucrările
de la Tg Jiu, întreg ansamblu se atribuie lui Brâncuși, în cazul de
față și arhitect, și filosof, fiincă fragmente din aceste lucrări se
regăsesc în atelierul său de creație cu diverse utilizări... „Masa
tăcerii” se regăsește sub forma mesei rotunde, ca o piatră de
moară, pe care lucra și mânca maestrul și invitații săi, sau, care,
era piedestal pentru modelele feminine care îi pozau, sau pe
care acestea...dansau (Brâncuși, fotografiindu-le și filmându-le)!
Elementele X din Coloană, clepsidre (nici vorbă romburi, acestea
rezultând din suprapunerea clepsidrelor), existau în atelier
sub formă de piedestaluri pentru lucrări, unul - pentru lucrări
înalte, două XX suprapuse - pentru lucrări medii, ca înălțime, trei

pentru lucrări mici; coloana din lemn a fost
o lucrare ratată pe care în final a dărâmat-o
din grădina unde o montase...Mesajul meu
prin această carte, cu aceaste coperți, este că
lucrările lui C. Brancuși se regăsesc ca imagini
în istoria cosmogonică a lumii, a vieții pe
pământ, despre care el avea habar!! Ciobul
cu forma acemănătoare coloanei infinite a
fost descoperit de Petre Gheorghe Govora
la Ocnele Mari abia în 1973...De asemenea,
cum spuneam, și tot ca mesaj, nu aforismele
constituie partea filosofică în opera genialului
sculptor, ci chiar opera sa de la Tg Jiu și primele
lucrări de atelier din și după 1907!
Am ascultat după discursul subsemnatului
comunicarea dnei profesoare de franceză, Elena Trăilă, care era de fapt o scrisoare de la fata
dumneaei de la Paris, și care ne vorbește despre sensul religios și istoric, patriotic, Primul
Război Mondial și Unirea (cea mare) din 1918,
simbolizate în tripticul monumental, Brâncuși,
de la Tg Jiu...astăzi cunoscut de toată lumea,
numai de UNESCO, nu!
În timpul manifestării, moderând întâlnirea,
Mircea Suchici a dialogat permanent cu sala și,
mai intens, cu Dan Lupescu, care s-a dovedit a fi
un eminent poet și cunoscător al vieții și operei
marelui sculptor! Prin versurile sale închinate lui
Constantin Brâncuși și informațiile oferite, atât de
generos, despre sculptor, cred, că oricine dintre
cei prezenți, nu pot spune că le-a trecut timpul în
această zi, a treia din manifestări, fără folos! Pe noi
ne-a emoționat și impresionat totodată, profund,
afirmația sa despre regele Carol al II-lea (în timpul
căruia s-a construit monumentala lucrare colectivă
de la Tg Jiu) precum că acesta „poate fi pus alături
de Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu” ...
Magistrală comparație, plină de sensuri adevărate!
Tot ce este mai valoros din istoria culturală a românilor se leagă, de la începuturi (din păcate și în

prezent) de numele celor doi mari domnitori, sfinți și eroi... A
mai vorbit poetul și editorul Dan Lupescu despre Coloana pe care
Brâncuși o visa de 500 de metri și pe care o vedea construită în
SUA, dar și despre o construcție tot din SUA, bloc de locuințe, care
s-a realizat după anul 2000...Între cele două, trei, intervenții ale
lui Dan Lupescu, s-a manifestat și Cristian Ciomu care a intervenit
înainte de a interpreta la pian o compoziție, a sa, închinată lui
Brâncuși, și i-a adus un omagiu lui Horia Muntenuș, de la Cluj,
vorbind despre filmul său despre Brâncuși care dureză 4, 5 ore și
cine îl vede tot ar mai vrea să-l vizioneze... Și noi am mai citit din
cartea „Poezia stare de vege” a subsemnatului, un fragment din
poemul „Dincolo de Brâncuși” închinat lui Horia Muntenuș prin
anul 2010, când lui Horia i-a apărut cartea cu acest titlu...Am mai
adăugat la prezentarea celor două cărți, ale mele, prezentate mai
sus, că ele s-au datorat, structuralizat pe unele cărți de aforisme
semnate de Constantin Zărnescu și Ștefan Stăiculescu, cunoscuți
brâncușologi, ultimul, plecând la cer anul trecut!...
În continuare Dodo Niță a prezentat celor veniți la manifestare
cartea sa închinată „artistei centenare” Marga Ștefănescu,
graficiană de benzi desenate, volum pe care l-am primit și noi
în dar și căreia îi vom face o prezentare în ziarele și revistele
noastre...Dodo Niță: „Marga Ștefănescu. Incredibilul destin al
unei artiste centenare”, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 2020...Am mai primit o carte de poezie de
la Mircea Liviu Goga: „Hanul catârului zburător sau
Cântecele catârului”, Ed. Ramuri, Craiova , 2010 –
volum de poezii.
Desigur la final, dar nu chiar, fiindcă ultima
intervenție, mesaj, a fost transmis de cântăreața
Sorina Barbu care acompaniată la pian de Mircea
Suchici a interpretat minunata melodie a folclorului
românesc „Ciuleandra”; a fost comunicarea lui
Pavel Floresco, care, cum era de așteptat, și-a
prezentat teoria d-sale în legătură cu armonia
numerelor în raport cu opera brâncușiană....
NOTA: Articol, foto și video: Petre Cichirdan.
Urmărește pe Video Arhiva filmele cu titlul: Zilele
Brancuși la Craiova – 2021, www.culturaarsmundi.
ro

S-A STINS DIN VIAȚĂ ALEXANDRU POPESCU MIHĂEȘTI
S-a stins unul dintre corifeii culturii vâlcene, prof.univ.dr. Alexandru Popescu-Mihăești, pe care l-am prețuit cu toată ființa mea,
bucurându-mă, totodată, de prețuirea domniei-sale. Iată ce scriam despre acest distins dascăl și  OM ales, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

UN OM DE PUS LA RANĂ
„Doar viaţa ce o trăim pentru alţii este o viaţă ce merită să fie trăită.” (Albert Einstein)

V

iaţa, cu toate meandrele şi hăţişurile ei,
ne oferă adesea prilejul de a cunoaşte
oameni deosebiţi, ţesuţi parcă dintr-o materie
de altă natură decât cea obişnuită, hărăziţi
parcă de Dumnezeu să întruchipeze pe pământ
trăsăturile unei fiinţe umane ce se apropie de
perfecţiune. După retragerea benevolă, prin pensionare, dintr-o structură a orelor exacte şi obligatorii a Ministerului de Interne-Jandarmeria Română-, şi revenirea în frumosul şi enigmaticul plai
vâlcean, am avut şansa de a cunoaşte, prin intermediul Forumului cultural al Râmnicului, oameni de excepţie, care mi-au binecuvântat paşii
din urmă ai vieţii cu senin şi înţelepciune, cu
bunătate şi har divin.Unul dintre aceşti oameni
este domnul prof. univ.dr. Alexandru PopescuMihăeşti, o figură emblematică a culturii vâlcene şi naţionale, un adevărat părinte spiritual al
tuturor celor care-i stau în preajmă, fie că sunt
membri ai Forumului cultural, fie că sunt persoane cu care intră în relaţii diverse, profesionale
sau culturale. Dând înţeles viu celebrului dicton
latin “homo res sacra homini „(omul este lucru
sfânt pentru om) scris de Epictet, omul, pedagogul de excepţie Alexandru Popescu Mihăeşti,
m-a cucerit de la primele întruniri culturale organizate de Forum, la care am avut onoarea să particip, prin trăsături caracteriale şi temperamentale întâlnite mai puţin la alţi semeni de-ai mei cu
care am intrat în contact de-a lungul unei vieţi
zbuciumate şi plină de riscuri, specifică domeniului în care mi-am desfăşurat activitatea profesio-

nală. În înţelepciunea noastră populară se afirmă
adesea despre unii oameni că sunt buni de pus
la rană, adică pot deveni un leac eficient atunci
când sufletul ţi-e rănit, răvăşit, zdrenţuit de
neprevăzutele şi inevitabilele faţete neplăcute
ale vieţii. Ori acesta a fost sentimentul pe care
l-am simţit în persoana domnului Alexandru Popescu-Mihăeşti de la începuturile mele într-ale
culturii forumiste. Totul la domnia sa înseamnă
bunătate, înţelepciune, har, căldură sufletească,
persuasiune. Sunt oameni a căror aură, încărcată
de energii negative, te fac să ţi se zbârlească sufletul şi să simţi nevoia de a te îndepărta imediat
de ei. În schimb, în preajma domnului profesor
simţi cum întreaga sa fiinţă respiră energie
pozitivă, credinţă şi bună-cuviinţă, solidaritate şi
înţelegere, dorinţa sufletească de a face bine şi
de a fi folositor celor ce-i solicită sprijinul.

Empatia, ca însuşire esenţială a domnului
profesor, este prezentă în atitudinea sa la
toate şedinţele Forumului cultural şi la toate
activităţile organizate de Forum, şi nu numai, pe
care dânsul le moderează. „Abia când înveţi să
ierţi eşti bun de conducător”, spunea magistral
Bisanne de Soleil. Şi domnul Alexandru PopescuMihăeşti iartă şi înţelege pe toată lumea, şi este
apropiat sufleteşte de toţi, şi ştie să fie calm şi
echilibrat, pentru că „înţeleptul nu se înfurie
niciodată”, după cum spunea Cicero.
Iar domnul profesor, care cunoaşte foarte bine
aceste lucruri, n-a fost văzut de nimeni, niciodată,
mânios, ieşindu-şi din pepeni sau admonestând
pe cineva. Dimpotrivă, la şedinţele Forumului,
caracterizat prin eterogenitatea membrilor,
ştie să aplaneze cu măiestria unui pedagog
desăvârşit micile disensiuni inerente într-o astfel

Al. Popescu Mihăeşti al treilea din dreapta

de alcătuire neomogenă. Explicaţia e simplă:
domnul profesor se conduce cu siguranţă după
preceptul lui Confucius care spunea „alege calea
de mijloc în tot ceea ce faci”.
Cu o educaţie aleasă şi o bună creştere de
înalt nivel, cu o statură falnică şi maiestuoasă
ce impune respect de la prima vedere, cu o
ţinută vestimentară decentă şi permanent bine
îngrijită şi cu un comportament ireproşabil în
toate împrejurările, domnul Alexandru PopescuMihăeşti constituie un exemplu demn de
urmat, un reper moral şi un etalon de pioşenie
şi bunăcredinţă, pe care, cunoscându-l, nu-ţi
rămâne altceva de făcut decât să-i calci pe urme
şi să-i fii alături cu întreaga fiinţă.
Devotat şi credincios lui Dumnezeu,
poporului şi naţiei române, dedicat trup şi suflet
artei pedagogice, domnul Alexandru PopescuMihăeşti continuă, la o vârstă venerabilă,
activitatea paideutică, influenţând şi înrâurind,
ca un Socrate modern, generaţie după generaţie,
în lumina şi după modelul spiritului ales cu care
l-a binecuvântat Dumnezeu.
Acum, la împlinirea vârstei de 80 de ani,
vârsta maturităţii creatoare depline, îi urez
domnului profesor, cum se spune la sfânta
slujbă, să fie îndelungat în zile, pentru ca noi să
beneficiem în continuare de căldura sufletului
său cald şi nobil, şi închei cu apelativul ostăşesc:
Am onoarea să vă salut, domnule profesor!
Vivat, crescat, floreat!

Ilie GORJAN
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DOLIU ÎN CULTURA VÂLCEANĂ
     Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea anunță, cu regret, stingerea din viață, la 2 aprilie 2021, a profesorului universitar doctor,
filolog, lingvist, psihopedagog, scriitor și publicist ALEXANDRU POPESCU MIHĂEŞTI, la vârsta de 88 ani.

A

lexandru Popescu-Mihăești a văzut lumina zilei în comuna
Mihăeşti, la 14 martie 1933.
A urcat cu multă ambiţie şi trudă toate treptele ierarhiei
didactice, de la profesor de gimnaziu la cea de profesor
universitar. Pentru calităţile sale manageriale, a fost ales decan,
prorector şi director la nivel naţional al departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic la Universitatea „Spiru Haret”.
A fost prim-vicepreşedinte al Societăţii Profesorilor de Muzică
şi Desen la nivel naţional. Ca profesionist cu vocaţie de dascăl
şi cercetător ştiinţific a iubit profund valorile creaţiei naţionale.
Fiind coordonatorul multor proiecte culturale ale Vâlcii, a fost ales
preşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului şi a primit titlul
de cetăţean de onoare al municipiului nostru. Pentru rezultate
deosebite în cercetarea ştiinţifică a primit numeroase diplome de
apreciere de la instituţii de prestigiu din ţară dar şi din Statele
Unite ale Americii. A publicat peste trei sute de studii şi articole în
reviste de specialitate dar în conştiinţa civică s-a remarcat şi prin
cele nouă cărţi scrise pe parcursul a aproape o jumătate de secol,

începând cu „Dicţionarul de terminologie lingvistică” şi încheind
cu „Lexiconul de cuvinte rare şi ieşite din uz”.
Acum, la dispariția bunului prieten și coleg, înălțăm o rugăciune
la bunul Dumnezeu să-i primească sufletul în lumea celor drepţi.
Dumnezeu să-l odihnească, întru eternitate! » (Dr. Florin Epure,
director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea)
Necrolog
În această dimineaţă a plecat dintre noi Alexandru PopescuMihăeşti, profesor universitar cu o vastă experienţă în învăţământul de toate gradele, autor de lucrări de referinţă în domeniile lingvistică şi pedagogie, fondator şi preşedinte al Forumului Cultural
al Râmnicului, Cetăţean de Onoare al Municipiului RâmnicuVâlcea, un exemplu al Omului de Cultură în deplină rezonanţă cu
Timpul pe care l-a trăit şi cu Locul pe care l-a înnobilat. Râmnicul
rămâne, astfel, fără încă o personalitate culturală, iar comunitatea
locală pierde un caracter cu adevărat extraordinar. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!” (Mircia Gutău, Primar Râmnicu-Vâlcea)

*
Înmormântarea a avut loc duminică, 4 aprilie 2021, în cimitirul Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Mihăești, slujba de înmormântare fiind oficiată de preotul paroh Ion D. Turcu însoțit de
preotul Nicolae State-Burluși care a rostit și o alocuțiune. Alocuțiuni au fost rostite, apoi, din partea Forumului Cultural al Râmnicului, de prof. Elena Stoica, N. Dinescu, Marinela Capșa, Gh. Cărbunescu (citind un text al lui Nenea Ioan Barbu, director onorific „Curierul de Vâlcea”). S-au aflat, alături de soție și cele două fiice, ec.
Iulian Comănescu, prof. Nicolae Daneș, Mihai Mustățea, Gh. Dumitrașcu, Gh. Pantelimon, Eugen Petrescu, ing. Dumitru Miulescu, Petre
Cichirdan și numeroși localnici care l-au avut întotdeauna în preajmă, respectându-se distanțarea impusă de persistența pandemiei.
*
Un excelent interviu, realizat de Petru Cichirdan, cu prof.
univ. dr. Alexandru POPESCU- MIHĂEȘTI în anul 2014 - se află pe
Youtube Cultura Ars Mundi.

Felix SIMA

Prof. Univ. Dr. Alexandru Popescu-Mihăești, chipul luminos al dascălului, omul de cultură 
și de înaltă ținută morală

Î

ndurerată familie,
Întristată adunare,
Cu adâncă tristețe am primit vestea trecerii la cele veșnice a
domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Popescu-Mihăești, cercetător
în domeniul lingvisticii, psihologiei și științelor didactice, dascăl de
vocație și mentor pentru numeroase generații de profesori.
L-am cunoscut la o vârstă în care, cu multă înțelepciune,
privea cultura și educația prin capacitatea dascălului de a prelungi
cercetarea academică în formarea societății, un demers în care,
în permanență, a trăit deplin încredințat că Dumnezeu i-a fost
mereu aproape. Mărturisea, de altfel, la împlinirea vârstei de
80 de ani, „că nimic din ceea ce realizăm în viață nu are valoare
și trăinicie dacă nu servește semenilor și dacă nu este făcut cu
credință în Dumnezeu și cu iubirea necondiționată a oamenilor”.
S-a născut la 14 martie 1933, în comuna Mihăești, în familia
cantorului bisericesc Gheorghe Popescu și a soției sale Polixenia,
fiind cel mai mic dintre cei șase frați. În casa părintească a fost
întru totul copleșit de „comportamentul plin de demnitate fină,
neregizată, spontană și cu multă smerenie” al mamei, dar animat
de continua activitate culturală pe care o desfășura tatăl său, un
împătimit autodidact care a dirijat corul căminului cultural, a fost
membru în formația de teatru a Preotului Petre Petroșanu și a
purtat corespondență cu anumiți scriitori.
Mediul cultural al satului și valorile morale ale familiei sale
i-au rămas întipărite în suflet întreaga viață, oferindu-le drept
model de formare și de trăire. Și-a dedicat întreaga viață studiului,
împlinind deopotrivă dorința mamei, care a vrut să fie învățător,
dar și nestăvilita sete de cunoaștere și dorința de învățare care
l-au făcut remarcat atât în timpul studiilor primare și gimnaziale
din satul natal, cât și la Liceul „Brătianu” din Drăgășani și la
Liceul „Alexandru Lahovari”din Râmnicu-Vâlcea. Visul său și al
mamei deopotrivă se întrezărea cu admiterea la cursurile Liceului
Pedagogic de Băieți din Râmnicu-Vâlcea (1950-1954). A urmat
Facultatea de Filologie și Pedagogie a Universității „C. I. Parhon”

din București, între anii 1954-1958, cu o specializare în domeniul
lingvisticii, sub îndrumarea academicianului Ion Coteanu.
Riguros în cercetarea academică, având o ținută exemplară la
catedră, și-a început activitatea universitară ca asistent la Catedra
de limba română, la Institutul Pedagogic de 3 ani și, la aceeași
specialitate, la Universitatea din București, lucrând concomitent
și în calitate de cercetător principal la Institutul de Științe
Pedagogice. A fost apoi lector la Catedra de pedagogie-psihologie
a Univesității din București, apoi la Academia de Muzică din
București, unde a obținut gradul universitar de conferențiar. În
anul 1993 a devenit profesor universitar. A fost decan și prorector
al Universității „Spiru Haret”, Rector cu delegație al Universității
„Cozia” din Râmnicu-Vâlcea, Director coordonator al Centrului
Vâlcea al Universității „Spiru Haret”, Președinte al Forumului
Cultural al Râmnicului, Președinte al Fundației „România de
Mâine”, Filiala Vâlcea, Președinte de onoare al Asociației Seniorilor
din Învățământ, Cultură și Arte din Vâlcea.
Activitatea științifică i-a fost răsplătită prin numeroase titluri
onorifice, distincții și diplome pe care le-a primit atât din partea
unor instituții de învățământ și de cultură din țară, cât și din
străinătate. În anul 2004, Președintele României, domnul Ion
Iliescu, i-a acordat Medalia „Meritul pentru Învățământ”, clasa
I, iar ulterior a fost ales Cetățean de Onoare al Municipiului
Râmnicu-Vâlcea. A făcut parte din colectivul director al mai
multor reviste de pedagogie și de cultură din țară. A participat la
nenumărate conferinţe, colocvii, simpozioane şi a inițiat proiecte
educaționale și culturale în care și-a demonstrat cunoștințele
intelectuale și experienţa, echilibrul și înţelepciunea.
Vasta cunoaștere şi modul în care reușea să își expună
cunoștințele i-au descoperit profunzimile duhovnicești și înalta
înțelepciune, fiindcă „acela care îşi bate capul cu înţelepciunea
îndeplineşte desăvârşirea minţii. Ea umblă în toate părţile
căutând pe cei vrednici de ea şi se arată prietenoasă în drumurile
lor şi îi întâmpină în tot ce pun la cale. Începutul ei este pofta

MONUMENTUL EROILOR DIN SATUL MIHĂEȘTI
EROII CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL DIN 1916-1919: LT. ANDREICĂ C-TIN, Sg. CONSTANTINESCU GH., Cap. COMAN GH.,
DRUGAN I. ION, Sold. ANUȚA PETRE, ARNICI ION, BĂIAȘU ANDREI, CREȚU ION, FLORI ION, MAZILU CONST., MĂȚĂOANĂ
NIC., MITROIU ION, POPA SIMION, STĂNICĂ ION, STĂNICĂ NICOLAE, UDREA PETRE
EROII CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL DIN 1941-1945: LT. CRÎNGUȘ GH., Sg. CEBUC C-TIN, ȘERBĂNESCU ION, LUNGU PETRE,
PÎRVU D-TRU, PAVEL D-TRU, Cap. BRÎNZAN D-TRU, MIHAI D-TRU, MITRAN PETRE, MIHALCEA IACOB, ȘERBĂNESCU
NIC., ȘERBĂNOIU GH., PÎRVU ION, Sold. CIUCĂ TITU, DOGARU D-TRU, JANTEA GH., LICĂ C-TIN, MIHAI D. DIN, MORARU
ION, DOGARU GH., POPA C-TIN, PAVEL TRANDAFIR, ȘERBĂNOIU VICTOR, IONICĂ LAURENȚIU (1987)

cea adevărată de învăţătură, iar pofta de învăţătură are în sine
iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea legilor ei
este adeverirea nemuririi. Şi nemurirea ne face să fim aproape de
Dumnezeu” (Înţelepciunea lui Solomon VI, 15-19).
Am fost alături la diferite manifestări duhovnicești-culturale
ori la evenimente din viața cetății. Și-a exprimat atașamentul față
de valorile spirituale, dar și o necondiționată susținere față de
proiectele spirituale și culturale ale Arhiepiscopiei Râmnicului și
ale întregii vieții culturale vâlcene.
Trăitor şi mărturisitor al credinţei ortodoxe, a dezbătut în
numeroase prelegeri dimensiunea educației religioase care a
contribuit la ridicarea morală a tuturor. Pentru modul în care
a sprijinit activitatea Bisericii, în anul 2020 i-a fost decernată
Crucea Râmnicului, cea mai înaltă distincție pentru mireni a
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Prin vocația sa pedagogică și contribuția la formarea multor
generații de tineri pedagogi și cercetători în domeniul științelor
educației, prin verticalitatea și onestitatea academică, dar mai
ales prin noblețea sufletească și generozitatea cu care i-a înconjurat pe toți cunoscuții săi, domnul profesor Alexandru PopescuMihăești rămâne chipul luminos al dascălului profund atașat de
valorile educației, omul de cultură și de înaltă ținută morală.
În aceste momente triste pentru familie și pentru toți cei care
l-au cunoscut şi care l-au prețuit, ne aducem aminte de îndemnul
Sfântului Apostol Pavel: „nu vă întristați ca cei care nu au nădejde;
pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că
Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El”
(I Tesaloniceni IV, 13-14).
La acest ceas de vremelnică despărțire, vă adresăm tuturor
cuvânt părintesc de mângâiere sufletească şi vă încredințăm de
întreaga noastră compasiune.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† Varsanufie
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CORNELIU ZEANĂ: „ULTIMA ARDERE PE RUG.
SIGHIȘOARA - SCHASSBURG”
Ion PREDESCU

C

orneliu Zeană propune în romanul „Ultima ardere pe
rug. Sighișoara-Schassburg” (Editura Cartex, 2021) una
dintre cele mai expresive lecții de anatomie,
structuralistă, care să devină lecția sensurilor,
un ecart spre historia magister vitae. Un ecart
dubitativ însă, fiindcă păcatul strămoșesc
reînvie în fiecare prunc care este adus pe lume,
după aserțiunea lui Arnold J.Toynbee.
Plurilingvismul autorului (la origine
aromân) îi dă argumente cititorului să constate
tema despre popoarele străvechi dezvoltată
în „Istoria literaturii române de la origini până
în prezent” (Capitolul Specificul National,
p.973, ediția Alexandru Piru...). Apoi, de fapt
plurilingvismul lui Corneliu Zeană este distilat,
într-o frazare unde textul prinde substanță,
structuri de adâncime, psihologia abisală
devenind emicitate, muzicalitate cu memoria
nu numai a paradisului. Lecția de anatomie a
doctorului Corneliu Zeană are devenirea în a
institui muzicalitatea în energia cuvintelor, a
tăcerilor lungi (Heidegger), apotropaice. Corneliu Zeană descrie
meticulos, erudit, printr-un cuvânt sau altul, concept, privire,
metamorfoză a fișelor de lectură, așa cum o făcea altădată
savantul Odobescu în (cea mai curată mise en abyme a gratuității,
cum apreciază Nicolae Manolescu), așa cum întâlnim la Mihail
Sadoveanu în limbajul utopiei literei (Nicolae Manolescu,
„Sadoveanu sau utopia cărții...”) Istoria se desfășoară, s-a
desfășurat adesea, uneori cel mai adesea în interiorul sintagmei
partea diavolului (Denis de Rougemont).
Dacă „Animalul inimii” este titlul romanului Hertei Muller,
animalul istoriei ar putea fi subtitlul cărții lui Corneliu Zeană.
Animalul istoriei este o sintagmă pe care o dezvoltă genial
Nietzsche și scriitorii structuranți ai secolului XX. Să-i mai amintim
pe Thomas Mann, Herman Hesse...
Ar fi de citat și următorul context. Scriitorii din spațiul est
european au un statut aparte în dialogul european. Corneliu
Zeană poate fi alăturat acestui grup, (aktionsgruppe) în alți
paramentri, el fiind aromân. Lecția de anatomie a doctorului
Corneliu Zeană impune o formă apotropaică de manifestare,
spre finalitatea de a îmblânzi, lumina, ilumina patologicul
din obiectualitate. De a produce adică un ecart în existență.
Descrierile aglutinează muzică și sens, sens și muzică, încât se
instiuie un stil de dincolo și de dincoace de limbă. Așa reușește și
Evgheni Vodolaskin în „Laur”.
Scriitorii sud europeni sunt lecturați de Corneliu Zeană pentru
tehnică și stil. Heterodiegeza și funcțiile ei narative sunt prezente
la tot pasul. Fenomenul mirării, al fascinației anxietății transformă
istoria dezastrelor în viața textului ca suportabilitate. Peregrinul
Corneliu Zeană știe că Dumnezeu s-a născut în exil și găsește,
cu sufletul lui de copil, renașterea, auroralitatea în incantațiile și
focul purificator al arderii pe rug. Nu acolo a sfârșit în condiția
de agathos demiurgos Giordano Bruno? Cu metoda omului
de stiință, acribia din elementele prezentate, Corneliu Zeană
prezintă factice câteva arderi pe rug din istorie. Paginile poveștii
de dragoste dintre Willy Gauer, măcelarul, și soția sa, inavuabila
frumusețe a zonei, cu harul daimonului și al diavolului, sunt, de
fapt, subiectul cărții: arderea pe rug!
„Romanul relatează istoria unei tinere femei, orfane, crescute
la mănăstirea de maici, apoi, în urma hotărârii stareței și obștei
călugărești, deoarece trecuse de vârsta copilăriei, a fost măritată
cu un măcelar cu zece ani mai vârstnic. Ana era de o tulburătoare
frumusețe, stârnind gelozia femeilor care, și din diverse alte
motive, au depus numeroase plângeri la Judecătorie împotriva
ei, acuzând-o de vrăjitorie deoarece sucea mințile bărbaților care
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ajungeau să o privească”.
O istorie în nota de adiaforia se desfășoară eclatant,
tremendum, tremendum! Înainte de arderea pe rug, Corneliu
Zeană liniștește apele, coroborând elementele naturii, natura
naturată, natura naturans, cu istoria ca
panoramă! Cu derularea conceptelor: suflet,
spirit, corp! Un element real și etologic: calul!
„În toată această perioadă în care femeile,
pline de furie, erau cuprinse de o gelozie
fără margini, devoratoare și fără capăt
bărbații munceau din greu îndeplinindu-și
cu tenacitate îndatoririle. Pietrarii extrăgeau
blocurile de granit din cariera de piatră aflată
la mare distanță de cetate, tăiau coasta
muntelui, se ajutau cu răngile de fier, coborau
apoi pietrele la vale, le încărcau în căruțele la care erau înhămați caii germani din cei
de rasă grea, foarte puternici, cu copitele lor
largi, garnisite cu un manșon de blană cu fire
lungi.
Caii se opinteau, ajutați și de căruțași,
dar, când ajungeau la pieptișul care urca spre
cetate, căruțele erau ușurate de jumătate din
povară, spre a putea urca panta. Se opinteau cu o îndârjire cu
totul neobișnuită, iar atunci când ajungeau la punctul de descărcare erau cu totul acoperiți de sudoare, ca și căruțașii de altfel.
Caii acestei rase nu aveau altă plăcere mai mare decât să tragă
din greu, iar, dacă nu erau folosiți, tânjeau, băteau din copitce,
fornăiau pe nările lor largi sau nechezau ușor a nemulțumire”.
Toposul în care se desfășoară acțiunea
este Sighișoara. Termenii scriitorului
sunt cu semnificație duală: fascinație și
teamă (mysterum fascinans și mysterum
tremendum) .
„Călătorul care se apropie de Sighișoara, din oricare parte ar veni el,
este întâmpinat de o imagine care, la un
moment dat, ajunge să-i taie răsuflarea și
să-l facă să nu-și mai dezlipească ochii de
la neobișnuitul peisaj”. Metafora să-i taie
răsuflarea este întâlnită și în cărțile scrise
de martirii închisorilor comuniste.
Apoi fascinația cetății: „Pe o înălțime
care domină împrejurimile se înalță turnuri
semețe, cu vârfuri ascuțite, apar apoi
ziduri de cetate, biserici străvechi, clădiri
care-și etalează splendoarea, construite
cu soliditate într-un stil care te poartă
prin secolele trecute, scara cu acoperiș
construită din bârne de stejar îți îndrumă
pașii tot mai sus, către turnul cu ceasul
minune, către piața centrală a burgului, de
unde a dispărut doar stîlpul de pedeapsă
în jurul căruia se ridica în vremuri de mult
revolute rugul care urma să-i ardă pe cei condamnați pentru
fapte deosebit de grave, sau care păreau astfel în ochii celor de
atunci”.
Urmează povestea lespezilor de granit care vorbesc despre
întâmplări din negurile vremii spre recentul secol XX. Să amintim semnificatia lespezii în structura, constituirea casei. Lângă
piatra în sine, Constantin Brâncuși stabilește funcțiile ziditoare,
original ziditoare în paradigma valorii supreme, distribuitoare
de inspirație și avangardă, pentru arhitectura memoriei lespezii.
Există și altă izbândă a textualizării în volumul lui Corneliu Zeană.
Înseamnă a ajunge la concatenarea funcției mitice cu cea epică!
Naratologia se intersectează cu energia cuvintelor într-o stilistică
filmică!
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Numirea culorilor are ea, în sine epicitate în dialogul, diegeza,
diegesis! Magistratul care purta tichia albă se ocupa de maltratarea
copiilor, de pedofilie și de protecția animalelor, cel cu tichie violet
de crimele făcute cu premeditare, în timp ce uciderea din culpă
era transferată, în subsidiar, tichiei albe, atunci când violetul era
excedat de o situație mult prea gravă! Verdele avea în sarcină
apărarea viețuitoarelor... berzele, rândunelele și privighetorile...
Portocaliul era specializat în certurile... Purtătorul de tichie neagră
...era profund cunoscător în problemele vrăjitoriei și a relațiilor
blestemate cu diavolul...
Judecatorii se identificau și astfel... (p.22) Willi Gauer, imaginar
sau real, sub mantia magiei, o denunță pe soția sa, care ar fi
cedat diavolului! Un prozator autentic, modern, realizează pagini
comparabile cu cei mai de substanță scriitori din literatura despre
dezastre. Pagini de tragician, unde tragicul depășește limita, iar
nacafaua, confruntarea cu destinul, da mareție! Eros, erotica,
hybris, accente din NIETZSCHE și WAGNER!
Se auzea doar respiratia grea a femeii din camera alăturată.
Prinse de veste cum fereastra camerei de alături se izbește,
ca și cum ar fi fost trântită de vânt... Erau niste gemete, o
respirație gâfâită, scrâșnet de dinți... Gauer, după denunțarea
soției, pleacă, pierzându-se în noapte... De departe, vede
cum casa se mistuie în flăcări! În cultura română, scena
este comparabilă cu Moara cu noroc, de Ioan Slavici, și filmul cu
același nume, realizat de Victor Iliu!
Epoca lui Vlad Țepeș este o dinamică a contextelor! Molimă,
Negustori și Schimburi de mărfuri, Neguțătorii, Hanul lui Zamfir,
Istoria unor medici, cărțile lor, Judecatorii, Grefierii, Viața la
Mănăstire ... și, mai ales, notațiile și conotațiile tragerii în țeapă...
Este, probabil, cea mai exact anatomică
descriere literară a fenomenului! La fel
și arderea pe rug a soției măcelarului!
Excelente sunt și integrările de istorie
contemporană, cum ar fi Fenomenul
Pitești, asasinarea lui Ion Mihalache la
Râmnicu Sărat, torturarea a sute de mii
de luptători anticomuniști! Sunt pagini
scrise cu suferințele familiei și personale,
în estetica frumosului creștin, unde,
citarea lui Augustin, dacă mă întrebați ce
este timpul, nu știu, dacă nu ma întrebati,
știu... si, iubește și fă ce vrei, aserțiunea
aceluiași, resetează sufletul între suflet,
spirit și trup!
Urmează apoi comparația cu
momentul temutei securități și funcțiile ei
patologice, „O ardere pe rug ți se pare un
lucru fără seamăn de îngrozitor, dar iată
că, în timpurile foarte recente, în anii care
au urmat invaziei sovietice, s-au petrecut
aici, ca și în alte părți, fapte cel puțin la fel
de cutremurătoare”.
Și o concluzie: „Chiar dacă epoca
Ceaușescu, care era totuși, în felul său,
un patriot, nu poate fi comparată cu cea de pe vremea lui Dej
sau Anei Pauker, când mulțimea crimelor depășește puterea
de cuprindere a unei minți normale, comunismul devenise
odios ca sistem prin lipsa de libertate, impostura care era impusă de serviciile de cadre, antimeritocrația și insolența conducerii de partid, a acelui partid unic autointitulat comunist. Nu
frigul din locuințe și instituții, nici lipsa cronică de alimente au fost
motivele principale ale răbufnirii revoluționare de la finele anului
1989, ci toate cele mai sus menționate. Să amintim de marele
număr de tineri împușcați de securitatea grănicerească atunci
când încercau să treacp Dunărea înot spre a ajunge la un tărâm
al făgăduinței, cum li se părea lor atunci. Vieți frânte cu iluzia
speranței”.

ASOCIAȚIA
SOCIOPROFESIONALĂ TSPR

• Furnizor de formare profesională și servicii
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100 DE PERSONALITĂŢI DIN TOATE TIMPURILE
Gheorghe PANTELIMON

A

nul trecut, la prestigioasa editură „Orizonturi” din
Bucureşti, a apărut cartea „100 de personalităţi din toate
timpurile care au influenţat evoluţia omenirii”. Autorul, doctorul
Michael H. Hart, beneficiarul unei pregătiri multidisciplinare –
jurist, fizician şi astronom, şi-a asumat marea responsabilitate să
desemneze personalităţile care au avut cea mai mare înrâurire
asupra evoluţiei societăţii omeneşti din toate timpurile.
Cartea a fost tradusă în limba română de Dumitru Constantin.
Printre cele 100 de personalităţi se află Hitler şi Stalin. Evident,
lucrarea stârneşte unele controverse. Autorul spune că l-a inclus
pe Adolf Hitler cu o senzaţie de dezgust, nu să-l omagieze, fiindcă
influenţa lui a fost aproape în totalitate dăunătoare şi constă, în
principal, în curmarea a 35.000.000 de vieţi omeneşti. Totuşi nu
se poate omite faptul că a exercitat o înrâurire enormă asupra
vieţilor unui număr mare de oameni.
În prefaţă se precizează că stabilirea celor mai importante 100
de personalităţi care au influenţat evoluţia societăţii reprezintă
o problemă pur subiectivă, destul de delicată. Singurul criteriu
avut în vedere, când au fost selectate şi descrise în cele peste
380 de pagini ale cărţii, a fost influenţa pe care acestea au
exercitat-o. În stabilirea ordinii prezentării s-a optat pentru
criteriul cronologic. Autorul Michael Hart a avut amabilitatea să
renunţe la 10 dintre celebrităţile pe care le stabilise, pentru a
introduce în locul lor alte figuri proeminente din istoria poporului
român. Acestea sunt prezentate de oameni cu prestigiu în ştiinţa
şi cultura românească: acad. prof. dr. Maya Simionescu, acad.
prof. dr. Răzvan Theodorescu, prof. dr. Adrian Năstase, prof.
dr.Constantin Ionescu-Târgovişte, prof. dr. Stelian Neagoe şi Diana
Constantinescu.
Vom prezenta succint nume de rezonanţă din carte, ideile şi
realizările lor geniale.
Volumul se deschide cu Iisus Hristos (circa 4 î.Hr.-circa 30/33
d. Hr.) Impactul lui Iisus asupra istoriei omenirii este atât de
evident şi atât de uriaş încât puţini oameni ar pune sub semnul
întrebării importanţa rolului său. Iisus a formulat preceptele etice
de bază ale creştinismului, perspectiva spirituală fundamentală
şi principalele idei privind conduita umană. Marele filozof chinez
Confucius a fost primul om care a elaborat un sistem de credinţe
menite să sintetizeze ideile fundamentale ale marelui popor
chinez. Filozoful antic grec Platon reprezintă punctul de referinţă
al filozofiei politice occidentale şi al unei părţi importante a gândirii
noastre etice şi metafizice. Alexandru cel Mare este celebrul
cuceritor al lumii antice, fiul regelui Filip al II-lea al Macedoniei.
Aristotel a fost cel mai mare filozof şi om de ştiinţă al lumii antice.
Marele geometru Euclid a dobândit o faimă atât de durabilă cum
au reuşit puţine personalităţi evocate în paginile cărţii. Iulius
Cezar este cunoscut ca un faimos lider militar şi politic roman,
Octavian August este întemeietorul Imperiului Roman, una dintre
figurile centrale ale istoriei, iar Constantin ce Mare a fost primul
împărat creştin al Romei. Împăratul medieval Carol cel Mare a fost
regele francilor, fondatorul Sfântului Imperiu Roman şi unul dintre
vestiţii conducători din istoria europeană. Johann Gutenberg
este apreciat adesea ca întemeietorul tiparului. Genovezul
Cristofor Columb a descoperit, în mod întâmplător, America şi
a inaugurat era explorărilor şi colonizărilor în Lumea Nouă, iar
portughezul Vasco da Gama a descoperit ruta maritimă directă
dintre Europa şi India, ocolind Africa. Marele astronom polonez
Nicolaus Copernic a elaborat valoroasa sa carte „Despre revoluţia
sferelor cereşti”, în care prezintă teoria şi dovezile că Pământul şi
celelalte planete s-ar învârti în jurul Soarelui. Charles Darwin este
creatorul evoluţiei organice prin intermediul selecţiei naturale.
Scrierile lui au revoluţionat biologia şi antropologia şi au modificat
perspectiva noastră privind locul omului în lume. Marele artist
renascentist Michelangelo Buonarroti este personalitatea cea
mai remarcabilă din istoria artelor vizuale. Regina Elisabeta I este
considerată unul dintre cei mai reprezentativi monarhi din istoria
Angliei. Galileo Galilei, un mare om de ştiinţă italian, a contribuit
mai mult decât oricine la dezvoltarea metodologiei ştiinţifice şi
a avut realizări importante în domeniul mecanicii, printre altele
descoperind legea inerţiei. Isaac Newton s-a afirmat în domeniul
matematicii pure şi al mecanicii. Petru cel Mare este socotit drept
unul dintre cei mai reprezentativi ţari ruşi. Johann Sebastian
Bach este considerat astăzi unul dintre cei mai mari compozitori
ai tuturor timpurilor iar Ludwig van Beethoven cel mai mare
compozitor din istoria muzicii. Voltaire, poet, dramaturg, eseist,
romancier, nuvelist, istoric şi filozof a fost o figură proeminentă
a iluminismului francez. Jean-Jacques Rousseau a contribuit,

prin scrierile sale, la apariţia socialismului, naţionalismului,
romantismului, totalitarismului, antiraţionalismului şi a prefigurat
idealurile moderne de democraţie şi egalitate. Thomas Malthus,
pastor englez, a publicat o carte în care pornea de la teza potrivit
căreia evoluţia numerică a populaţiei tinde să depăşească
posibilităţile de hrană ale omenirii. George Washington a fost
primul preşedinte al SUA care nu şi-a dorit să fie nici rege, nici
dictator. John F. Kennedy a fost preşedintele SUA din 20 ianuarie
1961 până pe 22 noiembrie 1963, când a fost asasinat la Dallas în
Texas. Figurează în carte dintr-un singur motiv, a iniţiat Programul
Spaţial Apollo, una dintre cele mai mari realizări ale speciei
umane, care a marcat începutul unei ere noi în istoria omenirii –
era cuceririi spaţiului cosmic.
Antoine Laurent Lavoisier a a fost cea mai importantă personalitate care a contribuit la dezvoltarea chimiei. Celebrul general şi
împărat francez Napoleon Bonaparte, în perioada în care s-a aflat
la putere, a instituit schimbări majore în administrarea ţării şi în
sistemul legislativ. Chimistul şi biologul francez Louis Pasteur este
recunoscut, în general, drept cea mai importantă personalitate
din istoria medicinei. Ingeniosul inventator Thomas Edison a înfiinţat prima companie de distribuire a electricităţii în casele oamenilor şi a pus bazele dezvoltării unei industrii de proporţii. Italianul
Guglielmo Marconi a inventat radioul. Albert Einstein, cel mai
mare om de ştiinţă al secolului al XX-lea şi una dintre remarcabilele
minţi din toate timpurile, este cunoscut, în primul rând, ca autor
al al teoriei relativităţii. Mao Zedong a contribuit la preluarea
puterii de către partidul comunist în China şi în următorii 27 de
ani a transformat radical viaţa poporului chinez. Mihail Gorbaciov
este cel care a condus URSS-ul între anii 1985-1991. A contribuit
la cel mai important eveniment istoric din ultimii 40 de ani –
dezintegrarea Uniunii Sovietice şi prăbuşirea comunismului.
Printre românii străluciţi se află Ştefan cel Mare şi Sfânt
(1438/39 – 1504), declarat cel mai important voievod al secolului
al XV-lea, care a marcat apogeul Moldovei medievale. Aceasta
n-a fost niciodată mai întinsă, mai bogată şi mai respectată ca
în timpul domniei sale. Mihai Viteazul (1558-1601), domnitor
al Ţării Româneşti, a fost o persoană de excepţie, un căpitan de
oşti strălucit, care cu vitejii săi „pui de lei” a obţinut multe victorii
împotriva turcilor. În 1601 a realizat prima unire a românilor.
Nicolae Titulescu (1882-1941) a ocupat timp de aproape patru
decenii un loc de frunte în viaţa politică a României, iar între
cele două Războaie Mondiale a fost una dintre personalităţile
proeminente ale vieţii politice internaţionale. Constantin Brâncuşi
(1876-1957) a fost cel mai mare sculptor al epocii moderne, unul
dintre talentele şi spiritele cele mai reprezentative ale gândului
şi talentului românesc, un strălucit patriarh al artei moderne şi
rămâne o emblemă a civilizaţiei secolului XX. Prof. George Emil
Palade (1812-2008) a demonstrat cum reuşeşte să funcţioneze
celula, să supravieţuiască şi să se multiplice. Înţelegerea
patologiei la nivel celular stă la baza medicinei moderne, dar
aceasta ar fi fost de neconceput fără o cunoaştere profundă
a biologiei umane. Pentru întreaga sa activitate, în anul 1974, i
s-a decernat Premiul Nobel pentru fiziologie şi medicină. N.C.
Paulescu (1869-1931), ilustru fiziolog, a avut o contribuţie
excepţională la descoperirea insulinei, în anul 1921. În urma
unei acţiuni frauduloase, în anul 1923, s-a acordat Premiul Nobel
pentru medicină unui grup canadian, dar în 1996, la 73 de ani
de la descoperirea insulinei, s-a produs o răsturnare de situaţie
spectaculoasă şi, după o absenţă de trei sferturi de veac, Paulescu
a revenit în galeria marilor fiziologi ai lumii. Henri Coandă (18861972), doctor în ştiinţe tehnice şi inginereşti, a expus în anul 1910,
la Salonul Internaţional de Aeronautică din Paris, un avion bazat
pe propulsia prin reacţie. În acelaşi an a observat pentru prima
dată fenomenul care l-a făcut celebru în lumea întreagă – „Efectul
Coandă”, brevetat abia în 1934. Invenţiile sale i-au înscris pentru
totdeauna numele în galeria nemuritorilor. Traian Vuia (18721950) a fost constructor de avioane şi motoare, inventator, pionier
al aviaţiei mondiale. A construit un aeroplan – automobil, prima
testare reuşită având loc la Paris, pe 18 martie 1906, care a rămas
înscrisă ca o zi memorabilă în istoria aeronauticii. După 1918, în
numai patru ani, a construit două tipuri de elicoptere. Inginerul
George (Gogu) Constantinescu (1881-1965) s-a bucurat de o
recunoaştere internaţională după ce s-a stabilit în Anglia unde
a pus bazele unei ştiinţe noi – sonicitatea, ramură a mecanicii
mediilor elastice continue, care se ocupă cu studiul energiei prin
vibraţii sau prin unde elastice longitudinale. În acest domeniu i
s-au brevetat peste 120 de invenţii.
În partea finală a acestei lucrări sunt trecute numele a 100
de oameni vestiţi, absenţi din carte ca urmare a deciziei luate

de autor. Printre aceştia se numără Abraham Lincoln, Arhimede,
Dmitri Mendeleev, Hipocrat, Immanuel Kant, Leonardo da Vinci,
Marie Curie, Pablo Picasso, Pitagora, Rembrandt, Socrate, Sofocle,
Winston Churchill etc.
Această lucrare, de mare interes, îndeamnă la meditaţie şi
recunoştiinţă faţă de iluştrii noştri înaintaşi fără de care lumea
de astăzi ar fi fost cu totul altfel. Este o operă utilă, care conţine
informaţii valoroase, inedite, de cultură generală, recomandate,
în primul rând, tinerilor dar şi altor categorii de cititori care vor
să-şi lărgească orizontul cunoaşterii.

MARIAN
ILIE
VIITORUL  
PREȘEDINTE
Sputnic mi-a furat ideea
Și mă bucur - vorba ceea:
„Dacă-i bal, păi bal să fie...”
Că sărmana Românie
După lunga prăbușire
Trebuie să-și vină-n fire
Să-și aleagă președinte
Un om așezat la minte
Iubitor de neam și țară
Nu din fauna gregară
De nemernici papagali
Dresați de occidentali
Să repete ne-ntrerupt
Cururupt currupt currupt!...
Tu, cel cu „marioneta”
Îmi pari dus cu bicicleta

Prin pădurea tropicală
Cu șapca pe Țeasta goală
Știu, ești fan al lui Șoșoacă
Dar politica nu-i joacă
Unde-n câteva cuvinte
Se alege-un președinte
- Chestie nu de dat din gură
Ci de macinat cultură
Și simțire omenească
Ia-ți ‚napoi vorba prostească
Vezi-ți liniștit de cale
Cu Șoșoaca dumitale
Care chiar e o papușă
Care dă spumos din gușă
Vorbele de dat cu parul
De-a-nrosit vocabularul...
Ia-ți, dar, vorba înapoi
Că ne jicnești și pe noi
Cei ce știm visa departe
C-am stat cu cotul pe carte
Și ne-am rânduit prin minți
Moștenirea din părinți....
Ca să mă-nțelegi, firește
Pune mâna și citește
Ce-a scris fie și-ntr-un an
Dl. Academician!

AL FLORIN ȚENE
Dimineaţa
de Sfântul Gheorghe  

  
Aleargă primăvara desculţă prin sat  
Şi stelele ai căzut în nucii grădinii  
Dimineaţa nu s-au stins, n-au mai plecat  
Au rămas ochiuri de izvoare la rădăcina luminii.  
  
În apele lor închegate, tremurând în cupe de muguri,  
Se zămislesc rodul de sevă, răcoare…  
Luminau crengile ca nişte ruguri  
Şi raze picurau, uimite de soare.  
  
O, stelele pe punţile nucilor au căzut  
Cu hlamidele lor muiate în luumină  
Şi nu s-au pierdut,  
Au rămas pe vechea tulpină.  
  
Păsările au început un vechi tril  
Concert la care au venit şi cucii  
La sfârşitul nopţilor de april…  
  
…Era Sfântul Gheorghe şi-n noapte înfloriseră nucii.
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MIHAI RALEA
(S-a născut la 1 mai 1896, Bucureşti. A decedat la 17 august  1964, la Berlin. A fost filosof, sociolog, psiholog, eseist şi om politic.)
Gheorghe DUMITRAȘCU

C

u o formaţie intelectuala dintre cele mai complexe, cu o
cultură extinsă pe largi orizonturi şi la zi, lui Mihai Ralea
nu i-a fost greu să se plimbe cu farmec şi degajare în mai multe
domenii ale culturii. E greu să prezentăm care anume latură a
personalitaţii sale îl defineşte mai convingător, ce este mai întâi
de toate Mihai Ralea: filosof, sociolog, memorialist, critic literar,
estetician sau om politic? Cu o cultură de excepţie în epocă,
autorul se impune ca un punct de referinţă şi se alătură marilor
figuri ale vieţii culturale interbelice: G. Călinescu, Camil Petrescu,
T. Vianu, E. Lovinescu. Era un om al profunzimilor şi s-a contopit
în aşa măsură cu spiritualitatea românească încât şi astăzi, în
pofida unor uitări premeditate, numele lui parcă ar fi un concept,
o categorie a culturii noastre. Renumitul filosof D.D. Roşca, luând
în calcul omul şi opera sa, remarca: „După părerea mea, întemeiată pe zeci de ani de experienţă, Mihai Ralea a fost cel mai
inteligent om pe care l-am cunoscut. Dar Ralea n-a fost numai
o inteligenţă rară ci a fost un om de o căldură sufletească
inimaginabilă. A fost generos cu prietenii, ba uneori chiar şi cu
neprietenii, cu inamicii”.(1)
„Ceea ce izbea în primul rând la Mihai Ralea- scrie Valentin
Lipatti – era amestecul, destul de rar întâlnit, într-o mare
inteligenţă şi o mare bunătate”. Opera lui de psiholog, sociolog,
culturolog, estetician şi, nu mai puţin, de scriitor şi moralist,
impresiona. Cunoştinţele şi puterea lui de judecată, limbile
străine şi realul talent scriitoricesc în ştiinţă şi în literatură, în
filosofie, sociopsihologie, era la el acasă. În toate acestea „Ralea
gândea – cum apreciază Lipatti – cu o viteză uluitoare şi în tot
cazul mai repede decât interlocutorii săi.(2) „Deşi critica literară
n-a fost profesiunea lui principală – spune Eugen Simion – pe
măsură ce trece timpul vedem că opera lui critică rezistă mai mult
decât altele. Ce ne place azi la el este extraordinara mobilitate a
spiritului, amestecul de vigoare şi abilitate în demonstraţie. Ideile
lui Ralea despre critica literară sunt şi azi fecunde”.(3)
Cât priveşte concepţia lui politică, în prima perioadă este
de factură ţărănistă, fiind influenţat în mare măsură de N. Lupu.
Spre sfârşitul deceniului trei ia atitudine contra tendinţelor
totalitariste, considerând că civilizaţia înseamnă democraţie,
iar aceasta este europenizarea României. Ulterior, contra
tendinţelor totalitare oficiale, Ralea proferează ideologia unui stat
ţărănesc. Are contribuţii în redefinirea conceptului de revoluţie,
în perspectiva sociologică, în studierea şi proiectarea unor noi
ipoteze privind originile şi obiectul de studiu al sociologiei şi, mai
ales, în elaborarea teoriei generale a succesului.

Cursul vieţii(4)
Copilăria şi şcoala primară le-a petrecut la Huşi, iar Liceul la
Iaşi – secţia clasică – absolvindu-l în 1914. După ce îşi ia licenţa
în drept şi litere la Universitatea din Iaşi (1918), urmează studiile
la Paris, între 1919 şi 1923 şi obţine doctoratul în drept cu teza
„Proudhon. Sa coception du progrès et son attitude sociale”(1922)
şi doctoratul în filosofie, la Sorbona, cu teza „L’idée de révolution
dans les doctrines socialistes. Étude sur l’evolusion de la
tactique revolutionnaire”(1923). Revenind în ţară, va fi numit la
Universitatea din Iaşi, asistent la Catedra de filosofie condusă de
Ion Petrovici, apoi conferenţiar la Catedra de pedagogie socială
(1923-1926), profesor de psihologie şi estetică (1926-1938), iar
din 1938 este profesor la Universitatea Bucureşti. Discipol al lui
Garabet Ibrăileanu, va deveni, din 1933, director la revista „Viaţa
Românească”, la început împreună cu G. Călinescu apoi cu D.I.
Suchianu.
Aderă la politica Partidului Naţional Ţărănesc al cărui secretar
era Virgil Madgearu. Este ales deputat pentru judeţul Fălciu
(1928) şi iniţiază, în 1932, secţia de ideologie şi doctrină din
cadrul Cercului de Studii P.N.Ţ. Este ales vicepreşedinte al Camerei
în două sesiuni parlamentare şi preia în acest timp, oficial, de la
G. Ibrăileanu - cu care era în relaţii mai vechi - conducerea revistei
„Viaţa Românească”, trasând direcţia democratică a acestei
reviste (1933). Din 1934 publică, timp de patru ani, articole în
„Dreptatea”, al cărei director devine mai târziu (1936-1938). Spre
deosebire de alţi fruntaşi ai partidului, în 1939 întră în Frontul
Renaşterii Naţionale, partid unic, efemer întemeiat şi patronat
de Carol al II-lea, fiind numit ministru al Muncii şi Ocrotirii
sociale (1938), post pe care îl părăseşte (4 iulie 1941), făcând loc
elementelor legionare.

Pentru concepţiile lui de stânga şi atitudinea
antihitleristă a fost internat o perioadă, în timpul
războiului, în lagărul de la Tg. Jiu. Este fondator
al Partidului Socialist Ţărănesc, care se alătură
Frontului Patriotic Antihitlerist (1943). Face parte
din grupul de politicieni şi intelectuali semnatari ai
memoriului adresat mareşalului I. Antonescu pentru
ieşirea României din război şi ruperea alianţei cu
Germania.
După 1944 ocupă o serie de înalte funcţii
politice: ministru al artelor, în guvernul Petru Groza,
iar în iulie 1945 este ales vicepreşedinte la Congresul
Frontului Plugarilor, apoi ministru al României la
Washington (din 1946 până în 1948), vicepreşedinte al Prezidiului
Marii Adunări Naţionale. Este membru al delegaţiei române
care participă la Conferinţa de Pace de la Paris, apoi primeşte
însărcinări din ce în ce mai decorative: preşedinte al Comisiei
Naţionale pentru UNESCO, preşedinte al grupului român pentru
Uniunea Interparlamentară. Înfiinţează Institutul de Psihologie
al Academiei Române (1956), al cărui director este până în
1964, iniţiază publicarea „Revistei de Pedagogie” şi pune bazele
Asociaţiei Psihologilor din România. Este membru al Consiliului de
Stat (1961), iar din 1949 este membru al Academiei Române.(5)

Activitatea şi opera
Opera şi activitatea lui Mihai Ralea sunt vaste şi complexe,
dovadă că timp de aproape o jumătate de secol abordează
domenii multiple în sociologie, psihologie, filosofie şi politică.
Instruit la prestigioasa şcoală de psihologie şi sociologie franceză,
dar şi la cea a unor savanţi români ca Dimitrie Gusti şi Ion Petrovici,
Mihai Ralea este mai întâi produsul şi exponentul grupării de la
„Viaţa Românească”. Încrezător în viitorul ideilor sale, autorul nu
va întârzia să ia poziţie în marile probleme în momentele cheie,
veghind la destinul revistei atât prin girul pe care-l acorda o atare
personalitate cât şi prin exemplul scrisului şi al atitudinii sale.
Savantul român debutează în „Convorbiri literare” cu studiul
„Importanţa sociologică a lui G. Tarde (1916), apoi publică, în
„Studii filosofice”, în acelaşi an, „Relaţiunile dintre imagine şi
gândire”. A fost prezent în „Însemnări literare”, „Adevărul literar şi
artistic”, „Cuvântul liber”, „Dimineaţa”, „Fapta”, „Revista română”,
„Minerva” iar mai târziu în „Contemporan”, „Secolul 20” ş.a. Ca
doctrinar politic a elaborat studiul „Perspectivele ţărănismului în
faţa unor curente sociale”(1934), iar ca psiholog, sociolog, filosof,
domeniile sale principale de activitate, a publicat numeroase
lucrări: Formarea ideii de personalitate, Studiu de psihologie
genetică (1924), Contribuţii la ştiinţa societăţii (1927), Psihologia
şi viaţa(1938), Introducere în sociologie(1944), Explicarea omului
(1946), tradusă în franceză în 1949, Studii de psihologie şi filosofie
(1955), Istoria psihologiei (I-II, 1955, 1956 în colaborare cu C.I.
Botez), iar în colaborare cu Traian Herseni, Sociologia succesului
(1962) şi Introducere în psihologia socială (1966).
După 1944 a publicat lucrări propagandistice, conform cu
ideologia oficială. De menţionat că veritabilul teoretician şi
eseist se află şi în cărţile şi studiile apărute înainte de război:
Fenomenul românesc (1927), pune în limină, cel puţin în parte,
concepţia criticului literar, continuator al lui G. Ibrăileanu la „Viaţa
Românească”, iar în Valori (1935), poate fi descoperit un moralist
superior, un spirit critic şi un cugetător de mare fineţe.
Fără ambiţia elaborării unui sistem filosofic propriu, a unei
teorii originale şi definitorii, Ralea reuşeşte totuşi să se impună
prin câteva opere deosebit de interesante ca viziune şi bogate
în sugestii, dintre care „Explicarea omului”,(6) operă durabilă a
gândirii democratice româneşti, poate fi considerată un adevărat
punct de referinţă în istoria gândirii româneşti. Concepţia lui
filosofică este, în esenţă, materialistă, fapt care conduce la
asimilarea fără dificultate a filosofiei marxiste. Caracteristica
sa definitorie o reprezintă însă umanismul cu orientare de
stânga, iar opera şi concepţia sa generală se caracterizează prin
complementaritate, sinteză şi integritate. De altfel, teza sa de
doctorat „Proudhon. Sa coception du progrès et son attitude
sociale”, în esenţă, este o pledoarie pro domo pentru revoluţie,
ca mijloc de realizare a sistemului socialist pe cale revoluţionară.
Savantul român defineşte revoluţia drept „cucerire a puterii
de către o clasă care n-a ocupat-o niciodată înainte, cu scopul
de impune grupului întreg un nou etalon de valori”(7). Dintr-o
perspectivă mai largă, Mihai Ralea afirmă că, în epoca modernă

„revoluţia devine un scop în sine, deoarece se
caută cu orice preţ noutatea şi originalitatea atât
în filosofie cât şi în istorie şi artă”. Din perspectivă
pur sociologică, contribuţia lui Ralea este dublă: în
general şi în particular cu elemente de originalitate.
În general, susţine că la originea sociologiei stau
istoria politică, economia şi filosofia istoriei. Ralea
concepe societatea ca o „stare de mulţime”, tipizată
prin repetiţia în instituţiuni, sancţionată prin reguli
de constrângere şi condusă de valori umane”.(8)
Contribuţia originală a lui Mihai Ralea se centrează
pe ideea necesităţii înţelegerii societăţii numai prin
acţiunea ei de constrângere penală faţă de indivizi,
cu „Studiul succesului” formulat pentru prima dată în teza sa
de doctorat. „Sociologia succesului” va constitui o realitate
sociologică mult mai târziu, va apărea în 1962 şi va avea ca autor,
alături de M. Ralea, pe Tr. Herseni. Succesul are înţeles de „răsunet
social favorabil al acţiunii unui individ sau grup”. (9)
Pornind de la concepţia sa sociologică, Mihai Ralea realizează şi
o schiţă psihologică a poporului român în „Fenomenul românesc”.
Autorul consideră că trăsătura definitorie a acestuia o reprezintă
adaptabilitatea pasivă mai apropiată de pasivitatea orientală.
În situaţii radicale românul recurge la spiritul tranzacţional sau
încearcă o rezolvare pe cale individuală şi, când reuşeşte, nu-l mai
interesează situaţia generală. După Mihai Ralea adaptabilitatea
presupune o altă trăsătură – inteligenţa dezvoltată – iar românul
este înainte de toate inteligent, bazându-se pe bunul simţ şi
spiritul critic foarte dezvoltat. Adaptabilitatea printre calităţile
ei presupune tinereţe şi înclinaţie către progres. În completarea
portretului psihologic, afirmă că românul are inteligenţa vioaie,
suplă, că ţăranul e înzestrat cu un spirit critic foarte dezvoltat,
ironic şi filosofic; lipsit de educaţie religioasă, acesta nu este mistic
ci mai degrabă superstiţios. Formaţia sa de sociolog şi psiholog
îi impune să spună lucrurilor pe nume, cu riscul de a ultragia
orgoliul naţional, ce îi place şi ce nu la popor, fiecare cu caracterul
şi moravurile care îl alcătuiesc, în cele din urmă, cu bune şi cu rele,
fizionomic. (10) Meritul fundamental al lui Mihai Ralea pe tărâmul
gândirii social-politice, în primele două decenii ale activităţii
sale, rămâne de a fi apărat cu abnegaţie şi cu o rară profunzime
intelectuală, ideile progresului şi umanismului democratic
într-o luptă dârză împotriva tuturor forţelor obscurantismului,
rasismului, autoritarismului şi pseudo-democraţiei.
După cum se cunoaşte Ralea şi-a câştigat dreptul de
teoretician al fenomenului literar, aducând astfel reale contribuţii
la cunoaşterea fenomenului artistic prin studii sistematice asupra
obiectului şi metodei, încercând să ridice ştiinţa esteticii pe aceeaşi
treaptă cu cercetările din celelalte ţări europene. Şi aici, ca şi în
psihologie sau sociologie, savantul român s-a arătat a fi deosebit
de receptiv faţă de ideile şi cultura progresistă a veacului. În acest
fel, devine, mai mult decât oricare spirit al culturii româneşti,
simbolul construcţiei literare fără canon şi fără legi impuse, un
autor egal totdeauna cu sine, deşi mereu altul.(11)
Ceea ce a scris Mihai Ralea e, în cea mai mare măsură, durabil,
se citeşte oricând şi se va citi mereu, cu folos, cu plăcere şi cu
admiraţie.
Note:
1. Constantin Coroiu, La niversarea unui „mare necunoscut”
Mihai Ralea, „Contemporanul”, anul XXV, nr. 10(751), octombrie
2011; Marin Voiculescu, Gândirea aforistică în cultura românească,
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1986, p. 196.
2. Marin Voiculescu, op. cit., p. 204
3. Academia Română, Dicţionarul literaturii române (M-Z),
Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2012, p. 371; Ştefan Costea
(coord.), Mica Enciclopedie, Sociologi români, Ed. Expert, 2001,
p. 372-377(374)
4. Mihai Ralea, Scrieri – Explicarea omului, vol. I, Ediţie îngrijită
şi prefaţă de N. Tretulian, Ed. Minerva, Bucureşti, p. I-XXXV
5. Academia Română, op. cit., p. 372-377
6. Mihai Ralea, op. cit., p. XXI; G. Şerban, Mihai Ralea, 100 de
ani de la naştere. O existenţă pas cu pas, în „Luceafărul”, nr. 18,
1996
7. Academia Română, op. cit., p. 373
8. Ibidem, p. 374
9. Ibidem, p. 377
10. Ibidem, p. 374
11. Marin Voiculescu, op. cit., p. 196-204.
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Un plastician, un poet, o carte
Cristian Ovidiu DINICĂ

C

ând poezia însoțește arta grafică pentru a da dimensiuni
profunde gestului artistic se nasc cărți frumoase, precum
„Picături de Pastel”, gândită de Diana Maria Mitulescu și Bogdan
Popian, doi cutezători ce și-au reunit forțele creatoare pentru nobila misiune de a surprinde și a transmite emoție. Cei doi artiști ne-au
dat întâlnire cu sprijinul Teatrului Anton Pann în 19.02.2021 la
lansarea cărții lor sub bune auspicii culturale. Lucrarea de față este
rodul colaborării editurilor Patrimoniu și Hoffman și al Centrului
Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Vâlcea.
Dedicat iubirii, volumul se deschide cu menționarea celor
trei grații din viața poetului, care-l călăuzesc zilnic, Anca, Andra și
Mădălina! Introducerea în atmosfera boemă, specifică unui oraș
cu tradiție, pe care autorii îl iubesc, s-a făcut cu sprijinul muzicii
de promenadă și café concert, interpretată de fanfara Județeană
Constantin Brâncoveanu. A fost un adevărat regal muzical.
Despre Diana Maria Mitulescu care îți provoacă prin simpla sa
prezență o stare de bucurie, fiind preocupată în permanență să
observe și să imagineze echilibre artistice remarcabile, realizate pe
diferite materiale, ne-a vorbit doamna Elena Stoica, fost director
al Centrului Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale
Vâlcea. De la dânsa am reținut că zânele au hărăzit-o pe Diana
cu optimism fermecător, ochiul ei fiind înzestrat asemeni unui
aparat de fotografiat cu surprinderea sublimului în elementele
sale definitorii, că Diana înțelege cu modestie patrimoniul
material al satului tradițional, că aceasta animă obiectele ce au
înmagazinate spiritul popular, creând decoruri și transpunând în
scenă idei desprinse din dramaturgie fiind și un bun scenograf.
Tot doamna Stoica l-a prezentat pe Bogdan Popian, cunoscut
pentru implicarea sa în teatru, atât ca dramaturg cât și ca regizor
și profesor, ca fiind cel care a dirijat din umbră realizarea cărții,
reușind cu poeziile sale să fie în ton cu desenele și fotografiile din
carte, asemeni unor comentarii inspirate scrise în versuri.
Cartea ne dă posibilitatea să apreciem contribuția fiecăruia,
totul concretizându-se într-o simbioză între imaginația și

creativitatea Dianei și inteligența artistică a lui Bogdan. Mesajul
rezultat din această împletire este susținut atât liric cât și grafic.
Prietenia care-l leagă pe Bogdan de profesorul Nelu Barbu
este de bun augur pentru amândoi, criticul analizându-i cu
răbdare versurile, scoțând la lumină tehnica ce-l apropie pe

autor de artele poetice. Volumul cuprinde o tematică vastă, chiar
dacă poeziile sunt de respirație scurtă, lapidare, sunt expresive,
țesătura fină în care sunt realizate le dă tonalitate socratiană,
stoică, orfică. Totodată sunt și melancolice, interiorizate, având
ca pretext mesajul metaforic al picturilor din volum, dar și cultura
bogată a poetului. Găsim în ele motive ca zborul, ochiul-oglindă
internă, dar și sentimente precum cel al timpului sub multitudinea
de forme ale trecerii, ale veșniciei. Cultura puternică și rafinată
îl onorează pe Bogdan. Ansamblul cărții dezvăluie autonomia
esteticului, a ținut să mai sublinieze profesorul și criticul Nelu
Barbu.Versurile sunt asemeni unui comentariul artistic săvârșit
de omul de cultură Bogdan Popian asupra imaginilor din această
carte, ca o replică lirică cu fină desfășurare asupra suportului
pictural și grafic Astfel, ca poet, Bogdan intră în lumea Dianei,
unde invitați suntem cu toți să ne bucurăm de expresia artistică,
pură, adusă în lumina esteticii de cei doi protagoniști.Pe întreaga
perioadă a lansării s-au derulat pe ecranul din sală imagini din
carte, acestea au fost însoțite cu recitări și muzică de chitară în
interpretarea cantautorul Dan State.
În partea a doua a întâlnirii, poetul Nicolae Nistor a caracterizat
dialogul celor doi ca regăsire a metafizicii complexe, o îmbinare
reușită la toate nivelurile. Departe de a fi minimaliste, versurile
volumului arată cum poetul transpune pictura din interiorul său
într-un tandem fericit sau dialog fericit, care pune în evidență
sinceritatea creatoare.
Nichi Ursei a apreciat și el volumul și a adus în dar epigrame
care au relaxat atmosfera, astfel că întâlnirea culturală s-a încheiat
sub semnul bunei dispoziții. Surpriza a constat prin prezența în
sală a doi buni prieteni ai Dianei, Ileana Nana Necsuțu și Lorin
Cimponeriu, care au ținut să aducă și ei un salut, referinduse asupra lucrărilor Dianei, ca la o lumină ce veghează lumea
sa interioară, surprinsă într-o paletă largă, încântătoare, dar și
asupra poeziei care are toate valențele unei opere de temelie.
Așadar ne-am bucurat de o seară luminoasă, care ne-a dat
încredere că și pe viitor vom avea parte de evenimente culturale
deosebite. TOTUL VA FI BINE!

PARABOLĂ ŞI SIMBOL
Constantin GEANTĂ
„Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”, lucrare a
lui Constantin Noica, este o carte document, constituie o parabolă a omului în socialism şi în acelaşi
timp o nouă „Republică”, în măsura în care oferă o
nouă posibilitate de organizare a societăţii omeneşti. Începe într-un mod destul de interesant:
„Spre sfârşitul celui de al doilea război mondial,
o mănăstire de maici din Moldova a fost ocupată
de trupele sovietice biruitoare. Maicile au căutat
refugiu în alte locuri. La întoarcere au găsit pe
altar un bilet pe care stătea scris: „ Comandantul
trupelor care a ocupat mănăstirea vă declară că
a lăsat-o neatinsă şi vă cere să vă rugaţi pentru
sufletul său. De atunci, la fiecare serviciu religios
este pomenit numele lui Alexandru”.
Construită pe tehnica romanului, naraţiunea
are valenţe multiple. Deşi acţiunea pare să se
petreacă în Germania de Est, totuşi nu putem să
nu observăm multiple similitudini cu evenimente
şi situaţii din România; deci ne aflăm în lagărul
socialist. Închisoarea în care se petrece acţiunea,
poate simboliza viaţa, în socialism (sau în orice
orânduire care promovează totalitarismul). Povestitorul pare să fie conştiinţa civică claustrată
într-o orânduire care prin presiuni exterioare
încearcă să înăbușe orice tendinţă de afirmare a
individualităţii şi libertăţii fiinţei umane.
Povestitorul, unul dintre personajele cărţii,
ne apare ca un tolerant, un spirit olimpian, care
în perspectiva unei generoase calităţi umane şi
virtuţi creştine - mila - iertându-i pe toţi, iubeşte
chiar şi pe cei care i-au făcut rău. Dar, aici nu avem
de-a face cu o iubire fadă, ci cu o iubire aproape religiasă, care ne apare ca o formă de manifestare a unui sentiment ce înnobilează fiinţa
umană. Prin aceasta, povestitorul capătă un con-

tur precis într-o lume a marionetelor, gardienii,
tragice tipologii ale unei orânduiri inumane.
Singur, împreună cu alţi deţinuţi, sau faţă
în faţă cu călăii - temniceri care încearcă prin
diverse mijloace să distrugă demnitatea umană
şi să aducă la numitorul comun al îndobitocirii
fiinţele raţionale, personajul principal nu-şi pierde verticalitatea, ne renegându-şi principiile şi
nici convingerile.
„Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru”, este cartea marilor mituri sau paradigme. Valenţe multiple capătă mitul societăţii viitoare - societatea
creditului deplin, în care individul înzestrat cu
talente multiple, are posibilitatea unor cheltuieli
nelimitate. Prin multiplele sale parabole, cartea
lui C. Noica, se aseamănă cu „Republica” lui
Platon (vezi parabola temniţei, parabola meşteşugarului constructor de corăbii, mitul lui Er).
Întâlnim numeroase comparaţii şi trimiteri,
astfel: „De altfel, şi în prima parte din Faust
domina posibilul gol, de la intrarea în joc a
diavolului; dar nu i se vede goliciunea pentru
că acolo încă mai erau în joc oameni adevăraţi.
În partea a doua însă aproape că nu mai există
oameni. Îi cauţi cu lumânarea, şi nu dai decât
de spectre. Nici un om adevărat în actul I, şi
cu atât mai puţin în actul II , a lui homunculus.
Abia în actul III apare, timid un chip de om
adevărat, Lynceus, paznicul de la poarta cetăţii
faustice, care rămâne mut de admiraţie la
apariţia frumoasei Helena în cetate şi-i aduce,
mai târziu, darurile sale de om sărac. Pe urmă
iarăşi nici un om, în tot actul IV, al războiului
diabolic, pentru ca abia în actul V să apară doi
bieţi oameni adevăraţi, bătrânii Philemon şi
Baucis, care rezistă colectivizării agricole forţate,
ca mai ieri. În rest, doar spectre, spectre...” Sau:
„Începem deci prin a aduce haosul raţional,

prin a duce haosul pur şi simplu, cel de la care
pleacă toate lucrurile (Asta nu reuşeam cu
vecinul meu de celulă, căruia îi băteam haotic în
perete: să-l fac să înceapă şi el de la haos)”. Sau:
„Dintr-o dată jumătate din idealul comunist se
degradează, dacă satisfacerea deplină a nevoilor
materiale nu aduce de la sine fericirea omului.
Iar întreg idealul capitalist se degradează. Că i-a
reuşit capitalismului să ajungă mai întâi aici şi nu
comunismului, este ceva secundar. Se întâmplă
astăzi ceva dincolo de ele: e tocmai proba la care
e supus idealul materialist al omului european
şi, odată cu idealul lui, omul acesta însuşi”.
Interesantă şi subtilă este remarca făcută
referitor la locul ocupat de Marx în cadrul
filosofiei: „Nu ştiu cum, dar dintre toţi filozofii,
numai Marx, pe cât poate fi numit filozof, are
în el ceva de profet – şi e o noutate. Platon
priveşte prea mult în eternitate, Hegel prea
mult în istoria trecută, pe care o integrează de
altfel admirabil. Nimeni nu a descins spre viitor.
În schimb, acesta oricât de modest ar fi (Marx,
n.n.) (...) Îl vor blestema ruşii, cărora le-a blocat
afirmarea istorică atâtea decenii, cum nu reuşise
în veacul al XIX-lea nici un absolutism ţarist. Îl vor
blestema evreii, coreligionarii lui despre care a
spus lucruri mai infernale decât orice antisemit.
Îl vor blestema muncitorii, pa care i-a amăgit o
clipă că sunt o clasă unitară şi supranaţională,
că au o identitate umană deplină şi că pot fi ei,
numai ei, sarea pământului şi a istoriei. Îl vor
blestema până şi comuniştii, cărora le-a interzis
cu pretenţia lui de a vorbi ştiinţific, idealismul
activ, puterea de creaţie şi accesul la noutate. Îl
va blestema natura, pe care a pustiit-o în fond cu
furor-ul său de industrializare, în ceasul prim al
maşinismului greoi. Îl vor blestema şi mașinile,
rafinate cum vor deveni şi pregătite ca nişte

mirese a se cununa cu fiinţa omului, în loc să
fie manevrate de grosolane mâini muncitoreşti.
Îl vor blestema zeii cu religiile lor, pe care le-a
batjocorit ca fiind simplu opiu pentru popor,
când ele tindeau şi uneori reuşeau să aducă
lumii tot ce a vroit el, plus ceva, de care el nu
mai ştia sau nu mai vroia să ştie.
Atunci va veni cineva să spună: Iertaţi-l a
stat şi el sub nebunia Binelui. Rugaţi-vă pentru
sufletul fratelui Karl. Rugaţi-vă pentru The Big
Brother.”
Închei aceste însemnări cu un citat din
„Prefaţă”, sugestiv prin mesajul său: „Rugaţivă pentru fratele Alexandru! Roagă-te şi tu
cititorule, căci numele nu priveşte doar pe
comandantul trupelor victorioase ( - dar, ce ai
făcut între timp frate Alexandru?ţi-ai petrecut
zilele închisoare, sau ai devenit conformist?ai
robit ca ceilalți în câmpul muncii, sau ai scris
cărţi şi le-ai trimis în străinătate?- ) ci numele îi
priveşte pe toţi ceilalţi fraţi Alexandru, biruitori
nesiguri şi ei. Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru
din China, dar nu uitaţi pe fratele Alexandru
din Statele Unite; rugaţi-vă pentru cei puternici
de pretutindeni, pentru cei ce ştiu, fizicieni,
matematicieni şi supratehnicieni, dar care nu
mai ştiu bine ce ştiu şi ce fac, pentru cei ce
posedă şi dispun, cu economiştii lor cu tot;
rugaţi-vă pentru cei ce rătăcesc triumfători prin
viaţă fără cultură, dar şi pentru cei ce rătăcesc în
cultură; pentru omul european care a triumfat
asupra nevoilor materiale, pentru omul modern
care a triumfat asupra naturii şi a bunului
Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru!”
Citatele sunt din cartea „Rugaţi-vă pentru
fratele Alexandru”, lucrare a lui Constantin
Noica, apărută postum în anul 1990, în cadrul
editurii Humanitas.
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PETRE CICHIRDAN: „APOCALIPSA DUPĂ 2000.
ORAȘUL DE  CARTON”
Constantin ZĂRNESCU

D

l. Petre Cichirdan a evoluat, după Revoluția Română, din 1989,
ca autor extrem de prolific, în noile condiții ale deschiderilor,
oferite de libertatea de expresie: poet, cu volume bine primite de critică și
public, pictor și sculptor, publicist, lansându-se printrun concept unificator: Interferența Artelor. A urmat
înrâurirea profundă, pe care i-a produs-o gazetăria,
dirijând intens revistele: Cultura vâlceană, Povestea
vorbii 21, Forum vâlcean, de unde a preluat, până
la prolixitate, temele romanelor sale: Oglinda (2011),
Secolul XXI. Un cetățean între milenii, Vulturul de la
Pietrari (2010), Spiritul 21 și Aforismele lui Brâncuși
(2014), Napoleon Bonaparte și apocalipsa mileniului
III (2014) și, iată, în actualitate: „Apocalipsa după
2000. Orașul de carton” (Ed. Intol-Press, 2021), un
roman monumental.
Enorma complexitate a presei independente, cu
deosebire, nedirijate: articole ale sale, interviuri cu
oameni de seamă, reportaje și editoriale, anchete
și cronici, i-au creat acel caracter stufos, prolix,
pe care-l cerea autorilor de romane viabile, un
Camil Petrescu, simbol aspru al modernității. Sunt
influențe ilustre: Patul lui Procust; însă și un roman ceh-slav: Fabrica de
absolut, al lui Karel Kapek, care a inventat, aici, popularul nume, ce va
ajunge absidional-universal: Robot (de la a munci, a trudi, a roboti)!...
Combinând, pilduitor, publicistica sa și alte narațiuni cu caracter politic,
dl. Cichirdan a realizat, în cultura scrisă,
concurența acerbă, aprigă dintre logos și
ikonos (cuvânt și imagine) și a lansat (și) o
instituție on-line: Cultura Ars Mundi, cu înaltă
vizibilitate în viața contemporană, călătorind,
scriind și filmând reportaje la Chișinău,
Cernăuți, Valea Timocului, conferențiind,
scriind, publicând anchete cu profundă tentă
audio-vizuală.
Adept al „omului care își sfințește spațiul
- grădina, locul natal, autorul impulsionează,
extrem, patriotismul poetic și cetățenesc,
al curentului localismului, al celor care
cresc, locuiesc, învață, navighează, trudesc,
migrează, se reîntorc etc.
Aceasta este esența romanului său politic: Apocalipsa după 2000. Orașul de carton,
subcarpatic, cu oameni „muntoși”, Rm. Vâlcea,
numit de Nicolae Iorga Sinaia Olteniei, vilegiatura ideală a iubitorilor de băi (termale)
a pensionarilor României Mari, cu vile și
gospodării viticole și livezi, unic, într-o „Valahie Mică” – „Kleine Walahie”
– Oltenia. Acest minunat oraș, de orășeni-țărani și țărani-orășeni, s-a
transformat, în deceniul al VI-lea, într-un oraș de carton, cu bulevarde
și străzi demolate; și blocuri-bidonvil, cu „oameni de ipsos”, în „cartiere
de ipsos”, spoite cu mult var, mici salariați socialiști, nostalgici, foști
colectiviști ș.a.
Rareori întâlnim o mai intensă, sporită critică, ironică și crudă, la
adresa ziarelor de scandal a corupției, a „Fake-news”-urilor, a tuturor
„intoxicărilor”, de influență kgb sau, acum, „trompistă”, distrugând
credința, dar și încrederea, între cetățeni și politicieni, obsedați,
psihotic, de „Sfârșitul Lumii”, de „Apocalipsă”.
Personajul central: Toschris Ceckirdas, eroul complex al acestei
tranziții, de peste trei decenii, căruia nu i se vede lumina – „cea de la
capătul tunelului”, este contemporan cu noi: autorul însuși, reporter,

artist plastic și scriitor. El structurează masa uriașă a romanului din
confesiuni, epistole, poeme, dialoguri, anchete, având drept convivi,
oameni de seamă: I.P.S. Varsanufie, Acad. Gh. Păun, Veniamin Micle
(scriitor religios, ardelean), Răzvan Theodorescu, Călin Georgescu,
Mihai Sporiș; însă și teologi: Ioan Dură, Nicolae State Burluși, Mihail
Ștefănescu, Modest Cichirdan (importanți muzicieni
și dirijori); precum și amintirea, mereu ilustră, a unor
oameni de ieri și de azi, iubitori sau trăitori ai Râmnicului: Leca Morariu, Stelian Tănase (cu fraza lui
faimoasă: „corupția a unit vârful PCR-ului cu Serviciile...”), George Țărnea, Iancu Dumitrescu; sculptorul
Constantin Lucaci. Se preiau, nu în ultimul rând, concepții (popularizatoare) ale lui Anghel Rugină (despre
„Conspirații”, finanțe și „guvernările mondiale”). Neagu
Djuvara (despre „metisarea Europei”); „gândirea
carpatină” a lui Brâncuși, Arghezi, Ionesco, Cioran!...
Și, în fine, o frază miraculoasă a lui Toschris Ceckirdas:
„Sfârșitul Lumii nu e pentru cei ce muncesc!...” (Sfârșitul
Lumii, care apare, pentru întâia oară, în Cartea apocrifă
a lui Baruch, e socotit de prelatul-scriitor „o idee
diavolească!” Mituri, legende, psihoze).
Orașul de carton este, în amplitudinea sa, și un
roman „cu cheie”. Nu e dificil de „descoperit” cine se
ascunde, sub diverse nume, aparținând unor spirite, pe care Tranziția
le-a „văruit” și „văpsit”, precum Johann Sonne, director suspect de activ
„de la Arhive”. Redactorul-șef de la „Orizonturi”, Ștefanache Stroicescu
– susținători ai „realismului socialist”, ai „omului nou” și „ateismului”.
E cu totul straniu, dificil de înțeles, analizând constatarea, pe care o face regretatul
Poe C. Poe, originar vâlcean, în domeniul
fabulos al istoriei vechimii românilor, că
sunt, în Piatra (Râmnicul Vâlcii), intelectuali,
cu carte, care „au luat-o razna! Este înjurat
împăratul străbun Traian. Nu există nici o
legătură între Dacia cucerită de Traian, așa
cum romanii au cucerit întreaga Europă, cu
Dacia lui Zalmoxe, cea din epoca lui Isaia sau
mai devreme cu o mie, două mii de ani! Este
batjocorită latinitatea! Și credința! Spiritul
românesc, din colindele noastre de sărbători
de iarnă, de Crăciun, de Anul Nou! Nu toți
sunt așa! Uite, românii-moldovenii din Rep.
Moldova se dovedesc mai serioși decât noi!...
Ei văd Dacia ca o patrie străbună și comună;
iar România, ca pe un Stat!”
Drumul Împăratului – „Calea lui Traian”,
legând Muntenia de Transilvania, de
Sarmisegetuza și de Obârșia Lotrului au fost
ignorate și ocolite de morala comunistă, precum religia, civilizația
(carpatică) a lemnului, neexistând nici până azi, spre ilustrare, o statuie
a Lupei Capitoline, precum altele, mai vechi și expresive, în aproape
toate orașele din Țară, a susținut, în publicistica sa gazetarul Poe C. Poe.
Un motto, înălțat din psihozele anilor 1946, până astăzi, al celor ce
s-au împotrivit „epocii de aur”, în „propagande, dictaturi, așteptări”,
„Revoluții”, ar fi acesta: „Mugetul acelor tauri – animale politice, care
nu au reușit, niciodată, să zdrobească toreadorul!...”
Acest memorabil roman, învăluitor și prolix, îndrăzneț – „cu cheie”,
se încoronează cu un simbol plastic, precum „piatra unghiulară” biblică,
dintr-un album, al colecției regretatului Titi Mihai Gherghina: Copilul cu
cercul, 1940, structurat pe coperta a IV-a de d-na Leontina Cichirdan.
Copilul cel nepieritor, întru creșterea sa dumnezeiască, întru
libertate și pace, cumințenie și bucurie – pentru viitorul Patriei sale.

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan

TEODOR BARBU:
„EXERCIȚIU
BONOM”
Î

n vizită de lucru la Tipografia Kitcom,
Verguleasa, 2020, am descoperit volumul de
versuri „Exercițiu bonom” scris deTeodor Barbu,
chiar în toamna acestui an, o carte foarte bine și
frumos realizată de cei doi editori: George Tulea
și Rodica Matei, ajutați la copertă de Andreea
Foanene, având la începutul cărții și două prefețe
una mai reușită decât cealaltă, semnate de Elena
Popescu: „Demersul liric ca expresie a maturității
artistice” și Emil Istocescu: „Poezia lui Teodor
Barbu”, amândoi prefațatorii, profesori în orașul
Drăgășani. Să mai apreciem coperta nr 4 unde apare
o schiță de portret, reușită grafică, a poetului Teodor
Barbu. Culoarea verde a coperților, conținutul lor,
titlul volumului, sugerează conținutul volumului,
unul optimist, elegant, adeverind spusele lui Emil
Istocescu că avem de a face cu un autor caracterizat
de „aspirații înalte și puritate morală”...„Cadența
- poema cu care se deschide volumul este o artă
poetică prin care autorul, ca erou liric, își definește
poziția echilibrată, credința în destin, atitudinea
stenică și ținuta demnă, verticală, iertarea creștină,
speranța salvatoare, scurgerea ireversibilă a timpului
(panta rei), cauzatoare de melancolie, ipotetica
spălare a păcatelor printr-un nou, mitologic potop.
Creația artistică exprimată prin cuvânt este rod
al harului divin ... În peisajul liric actual, poezia
lui Teodor Barbu sporește frumusețea și valoarea
literaturii noastre vâlcene și naționale.”
Pentru cititorii revistei noastre am ales să
prezentăm poezia „Nostalgia Grădinii Publice”
fiindcă nouă ni se pare că versurile exprimă tristețea
cetățeanului care consideră că tocmai detaliile care
personalizează Grdina Publică, în cazul poetului ,
Chioșcul în care odată cânta fanfara, a dispărut (au
dispărut și alte detalii) tristețe pe care o simțim
și noi, care am asistat la maltratarea Zăvoiului
nostru din Râmnic, nelăudat după europenizare
decât de „tinerii” care îl traversează în toate
direcțiile cu patinele lor cu role...Versuri care ne
evidențiază și ușorul colorit optimist, de bun simț,
care caracterizează poetica profesionistă a lui
Teodor Barbu... Această stare poetică, modalitate
de
exprimare
artistică, se pare,
caracterizează
întreaga „poemă” a acestui
poet cetățean...
„În parcul unde
drumuri se-ntretaie/ Ca niște fire
de arnici țesut,/
Prezentul timp
aprinde-o vâlvătaie/ În fiecare
arbust necunoscut,// Pe lângă
care crește trist
gazonul/ Ca o
mochetă pe-o
colină, gri, / În care primăvara-și plimbă tonul/
Pintre solfegii fără armonii.// În locul chioșcului,
unde fanfara/ Cânta solemn pe strofe militare,/ Un
alb castron misterios, ca seara,/ Le cere călătorilor
iertare.// c-a dispărut un scuar, boem, ca cel/ Care-l
numise din condei așa,/ Dar dispărând și-un gard
ca un crenel/ Cu garanții, în timp, de-a rezista.//
Pe-aleile cu piatră în arc de cerc/ Se plimbă doar
nevroze deghizate/ Și-atunci, poveste parcului,
încerc/ S-o las, cumva, pe-o bancă. Sau pe toate.”

s-p cickirdan
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CITATE „SUBVERSIVE”
Marian PĂTRAȘCU

A

m spus-o demult, atrăgându-mi disprețul și chiar ura
unor conaționali, care n-au ezitat a mă categorisi, e drept
si pentru alte „spuse” ale mele, ca fiind „trădător de neam și
țară”, că astăzi, statistic vorbind, nu suntem altceva decât o țară
de lichele și de secături, excepțiile, mult prea puține pentru a
schimba ceva nefăcând decât să confirme regula. Halul în care
am ajuns este suficient ca argument în acest sens! Cauza constă
în numeroasele defecte de caracter tipice nației noastre și care,
după 1989, în condițiile libertății aiurea înțelese, își arată și mai
abitir decât până atunci „roadele”. Nu sunt deloc singurul care leam pututut constata, inclusiv că ele vin din negura istoriei noastre,
dar cei mai mulți dintre noi nu avem nici măcar bunul simț și
minima moralitate de a le recunoaște, darămite de a purcede la
eliminarea lor din viața noastră socială. Ca urmare, ele au soarta
gunoiului vârât sub preş: nu se văd/recunosc, dar ele există şi, din
nefericire, ne influenţează permanent viaţa…
În acest articol redau câteva citate din unele personalități care
au avut curajul de a recunoaște că noi românii, ca nație, suntem
„tarați” de foarte multe defecte de caracter, devenite în timp „boli
cronice” și de aceea foarte greu de „vindecat”.
Niciun dacoman sau, și mai rău – dacopat, nu-și începe
„demonstrația” cum că noi am fi „buricu’ pământului”, „alfa și
omega ale omenirii” etc. decât cu citatul din Herodot (484-cca.
425 î.Hr.), cel care și deschide seria, ordonată cumva cronologic.
Numai că absolut toți îl citează pe marele istoric grec, născut în
Imperiul Persan, incorect și/sau incomplet, „pigulind” din el doar
ceea ce le convine. Mi se pare excepțională observația lui Herodot
cum că tracii nu se înțelegeau între ei, meteahnă care face ravagii
astăzi printre români. Aproape că nu există conațional care să nu
fie convins că el, și numai el, este deținătorul adevărului absolut,
cei mai mulți dintre aceștia dându-și cu părerea despre orice,
oricând, oricum, oriunde și într-o totală necunoștință de cauză!
Așadar, dihonia neînțelegerii între noi există de când au apărut pe
lume semințiile din care ne tragem!
În poziția a doua redau un citat dintr-o lucrare cunoscută mai
mult sub numele ei englezesc – „Strategikon of Kekaumenos”,
lucrare apărută la Constantinopol, în anul 1078. Nu se știe cu
precizie dacă autorul este celebrul general bizantin Katakalon
Kekaumenos, un fiu al acestuia sau o rudă a sa. (A nu se confunda
cu tratatul militar cu același nume, dar elaborat de împăratul
bizantin Mauriciu în sec. VI). Trecând peste faptul că împărații
bizantini aveau un interes politic în a-i demoniza pe vlahii existenți
în comunități compacte între granițele imperiului (deci la sud de
Dunăre), având o limbă proprie și obiceiuri specifice, deoarece
aceștia se răsculau periodic, este cu neputință să nu recunoaștem
în trăsăturile negative ale caracterului lor, redate în citat, fix
aceleași trăsături ca la românii contemporani, culmea – mult
accentuate astăzi în sensul lor negativ! Împărații bizantini insistau
pe faptul că vlahii din imperiu erau urmașii dacilor și ai bessilor, în
timp ce vlahii înșiși se numeau pe ei… romani! Atenție: „romani”
și nu „români”, termenul de „român” (sau sinonim acestuia)
apărând mult mai târziu – prin sec. XVI și exclusiv la cronicari
străini; iar termenul „România” a apărut abia în sec. XIX!
Chiar mult vehiculatul greșit ca denumire „Imperiu RomânoBulgar”, când corect este „Țaratul Vlaho-Bulgar” (1185-1258), al
fraților Petru și Asan, a apărut în urma unei astfel de răscoale
împotriva stăpânirii bizantine care-i copleșea pe vlahi cu dările.
Vlahii răsculați s-au aliat cu slavii bulgari, primind ajutoare și din
stânga Dunării de la volohi și sciți (cumani). Cele două denumiri
ale protoromânilor – „vlahi” (românii de la sud de Dunăre)
și „volohi” (românii de la nord de Dunăre) provin de la slavii
sudici, respectiv – de la slavii orientali, cu care ei conviețuiau în
mod pașnic și care ne-au influențat în mod decisiv lexicul, desi
structura limbii române a rămas romanică; iar denumirea de Țara
Românească n-a existat niciodată în Evul Mediu, ci doar aceea
de Ungrovlahia sau Valahia! Grecii bizantini îi numeau pe vlahi
și volohi – „blachos” iar popoarele germanice – „blachi”, dar ei,
repet – se autodenumeau „romani” și nu „români”! Întrebare
pentru dacomani și dacopați: oare de ce insistau protoromânii
apăruți după retragerea aureliană (271 și 275 d. Hr.) să-și spună
„romani”? Răspuns: fiindcă deși scurtă, stăpânirea romană și-a
impus limba și civilizația nu doar în teritoriul dacic stăpânit de ei, ci
și în afară, proces facilitat mult de faptul că dacii nu aveau scriere,
iar în absența ei noi habar n-avem astăzi ce limbă sau chiar limbi
vorbeau între ei (la început, romanii angajau translatori ca să se
poată înțelege cu dacii, fapt dovedit arheologic)!
Și apropo de scriere: tot dacomanii și dacopații susțin că dacii
scriau. Nimic mai fals! Cum se face atunci că astăzi avem zeci dacă
nu sute de cărți scrise în așa-numitele „limbi moarte” – latină,

greacă veche, sanscrită, sumeriană, aramaică, siro-palmitică,
demotică, feniciană etc. iar de la daci absolut nimic? Pe întreg
teritoriul României s-au găsit până în prezent 3 500 de inscripții în
latină (inclusiv în fostele teritorii ale dacilor liberi!), 90 în greacă și
7 în siro-palmitică – atât, nimic mai mult! Ei îi tot dau cu „Tăblițele
de la Tărtăria” și alte artefacte ceramice cu diverse semne pe ele,
găsite nu doar în România, ci în tot arealul bazinului dunărean,
neștiind sau ascunzând faptul că acelea provin din neolitic, deci cu
cel puțin 5 000 de ani înainte de Hristos! Și așa cum limba vorbită
de daci, dar și alte limbi (cele vorbite de populațiile din Peninsula
Italică până la întemeierea Romei, de exemplu!), au dispărut
fără urmă, tot așa va fi dispărut și scrierea aceea din neolitic! Ce
șanse ar fi avut omenirea să cunoască astăzi scrierea hieroglifică
a vechilor egipteni, dacă n-ar fi existat un erudit ca Jean Francois
Champollion și Piatra Rosetta? Zero!
Încă ceva: între cea ce au scris Herodot și, respectiv,
Kekaumenos despre strămoșii noștri s-au scurs peste 1 500 de ani!
Întrebare: s-a schimbat ceva în mentalitatea lor și/sau a noastră?
Nicolae Milescu (Spătarul), poate cel mai mare învățat al
nostru din epoca medievală, un erudit de talie mondială, comparat
adeori cu Erasmus din Rotterdam, recunoaște în sec. XVII că noi,
ca nație, suntem rezultatul amestecului multor populații despre
care noi nu știm mai nimic, inclusiv despre ce limbi vorbeau ele!
Din păcate, de erudiția și talentul său diplomatic au profitat cu
mult mai mult rușii în detrimentul nostru, căci, da, este adevărat
– „nimeni nu este profet în țara lui” iar asta este cu atât mai valabil
pentru noi, românii.
Urmează un citat din sec. XIX, datorat lui Gheorghe Șincai.
Marele învățat și pedagog este necruțător cu nația lui. Zice
Șincai: „…românii numai pe cei mișei înalță…”; Dumnezeule, câtă
dreptate are, cu atât mai mult în zilele noastre, uitați-vă numai la
clasa noastră politică de după 1989!
Celelalte citate sunt toate din unele personalități din sec.
XX, Nicu Porsenna („Regenerarea neamului românesc”, 1937),
amintindu-l în context și pe Mihai Eminescu (sec. XIX). Precizez
însă că A. Păunescu a fost în viziunea mea un poet genial dar un
caracter execrabil iar pe C. V. Tudor nu l-am suportat niciodată dar
aici a spus pentru prima dată un mare adevăr. Mai remarc faptul
că, în plină postmodernitate și democrație, în era progresului
tehnologic uluitor, a informatizării și a circulației ultrarapide a
informației, noi am rămas tot la „deprinderile vechi de suflete
gregare” (C. Rădulescu-Motru), stare care face ca noi să nu fim
nici până astăzi o națiune în sensul consacrat al termenului,
rămânând tot la stadiul de populație; și asta – în ciuda faptului
că ne socotim pe aceste meleaguri „de când lumea și pământul”.
Desigur, toți autorii români citați sunt, în viziunea dacomanilor
și dacopaților, a patrioților logoreici niște „trădători de neam și
țară”. Eu unul însă mă simt onorat atunci când sunt „băgat în
aceeași oală” cu ei!
1. Herodot (484 î.Hr. – cca. 425 î. Hr.): „Neamul tracilor este,
după cel al inzilor, cel mai numeros din lume. Dacă ar avea un
singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar înțelege între ei, el ar fi de
nebiruit și, după socotința mea, cu mult mai puternic decât toate
neamurile. Dar acest lucru este cu neputință și niciodată nu se va
putea înfăptui! De aceea sunt aceștia slabi”.
2. Kekaumenos – „Strategikon”, tratat militar, anul 1078:
„Neamul vlahilor este cu totul stricat și necredincios, neavând
credință dreaptă nici față de Dumnezeu, nici față de împărat,
nici față de rudă sau prieten, ci umblă pe toți să-i înșele și
minte strașnic și fură mult, jurându-se zilnic cu jurăminte preaînfricoșate față de prietenii săi și călcându-și ușor jurămintele și
făcând și frății de cruce și cumetrii își închipuie că prin acestea vor
înșela pe cei mai simpli și n-a păstrat niciodată credință nici față
de împărații mai de demult ai romeilor”.
3. Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708): „...Dară ceilalţi
lăcuitori, ce au fost mai înainte, unde sunt? Cari nici se mai ştiu,
nici se mai pomenesc, nici măcar cevaşi dintr-aceia se mai numesc,
sau ce limbă va fi avut cine mai ştie? Şi de va fi fost rămas cinevaşi,
încă atâta s-au amestecat în cei mai de pre urmă lăcuitori, cât
îngropaţi de tot sânt, de nu se mai vede nimic de dânşii nicăiri”.
4. Georghe Șincai, 1809: „Românii…după ce apucă la ceva…
mai toți își uită de sine, uită sângele din care sunt prăsiți si numai
pre cei misei înalță, pre aceia îi ridică din gunoi, iară pre cei
vrednici îi urgisesc, îi strică unde pot, ca ei singuri să se vadă a fi
temeiurile neamului românesc, pe care îl sugrumă și îl împiedecă
de la sporirea dinainte. Căci ce putem aștepta noi, românii, de la
aceia carii nici sunt de viță, nici au învațătură, nici alte virtuți sau
vrednicii fără numai prin orb norocul unuia se rădică. …Și se fac
mari înaintea altora care pricep binele neamului românesc…“.
5. Octavian Goga, 1916: „Ţară de secături, ţară minoră, căzută
ruşinos la examenul de maturitate în faţa Europei. Aici ne-au adus

politicienii ordinari, hoţii improvizaţi astăzi în moralişti, miniştrii
cari s-au vândut o viaţă întreagă, deputaţii contabandişti… Nu
ne prăbuşim din cauza numărului duşmanului, nici din cauza
armamentului său, boala o avem în suflet: este o înfricoşătoare
epidemie de meningită morală! …Piramida noastră socială este
morbidă: vârful – bolnav de sifilis, temelia – de pelagră”.
6. Dumitru Drăghicescu: „Adevărul este că trecutul nostru
atât de agitat și de nefericit n-a pus în joc și n-a desvoltat decât
însușirile sufletești nefavorabile, slabe – defectele, adăogând pe
lângă lipsurile noastre morale de la obârșie și alte defecte noui.
…Dacă activitatea societății în care ne desvoltăm este sporadică,
intermitentă, anarhică, incoerentă, tot astfel vor fi și sufletul,
caracterul și mintalitatea noastră”.
7. Nicu Porsenna: „Pe ruinele interesului obştesc creşte tare,
ca mărăcinele, interesul personal, egoismul omului întors la natura primitivă. E dispariţia dezinteresării eroice, e imoralitatea şi
corupţia publică devenită sistem. …Regula în viaţa publică e resemnarea, slăbiciunea morală. Din această pasivitate, din iertarea pe
toată linia, a rămas în psihologia românească pomana şi gratuitatea. Iertarea de datorii şi nicio răspundere… Idealul rasei noastre
a devenit câştigul fără muncă (M. Eminescu), superficialitatea,
spoiala. Într-un cuvânt, lipsa de efort. …Românul este complet lipsit
de mândrie omenească, cetăţenească şi naţională. Astăzi avem un
român moale, tembel, superficial, uşuratic, indiferent la progres,
egoist, incorect: un semi-barbar, numai cu aparenţele civilizaţiei.
Acest om locuieşte şi conduce o ţară cu aspect general primitiv
(de ŢIGĂNIE), o patrie ale cărei bogăţii nu ştie a le pune în valoare.
Iar puţinele bogăţii valorificate îngraşă o oligarhie de conducători
hrăpăreţi..., care duc o existenţă de lux în mizeria generală. Lux şi
mizerie: iată aspectul civilizaţiei româneşti! În ţara cea mai bogată
din Europa, noi suntem cel mai înapoiat popor, din pricina lipsei
de adevăraţi oameni. …Povaţa de căpetenie a Regelui Carol I către
sfetnicii săi era: Formați caractere! Personal, acest suveran a dat
cel dintâi pilda caracterului, împingând virtutea până la ascetism”.
8. Constantin Rădulescu-Motru: „Este în lumea politicienilor
noştri o manie de a considera ţara ca un bun al lor propriu asupra
căruia pot face tranzacţii. ...Cel mai anonim dintre anonimi,
intrat în politică, devine dintr-o dată om mare. ...Caracterul
ciocoismului politic: frenezia puterii, lipsa de ideal şi dispreţul
pentru mulţime; armele ciocoiului în viaţa politică sunt: intriga şi
calomnia; el nu admite niciodată importanţa adversarului; el nu
vorbeşte niciodată cu stimă de partidul advers; nu au sentimentul
realităţii; el vorbeşte peste capul tuturor; dispreţuieşte pe toată
lumea crezând că astfel se impune tuturor. ...Voim să învingem
pe străini în comerţ şi industrie, voim să trăim o viaţă politică cu
regim parlamentar şi voim să avem o cultură a noastră originală,
păstrându-ne, cu toate acestea, deprinderile vechi de suflete
gregare. În loc de a ne prezenta în lupta cea nouă ca individualităţi
puternice, diferenţiate după aptitudini, ne prezentăm slabi şi cu
aptitudini la fel. Suntem toţi meşteri la gură şi răi de faptă”.
9. Nicolae Steinhardt: „Trei fenomene ale timpului: invazia
verticală a barbarilor, domnia proştilor, trădarea oamenilor
cumsecade. Primul: năvălesc nu barbarii din alte continente ci, de
jos în sus, derbedeii. Barbarii aceştia preiau locurile de conducere.
Al doilea: au sosit – pur şi simplu, în sensul cel mai categoric,
proştii şi inculţii la putere şi, în ciuda tuturor legilor economice
şi tuturor regulilor politice, fac prostii, ca nişte ingnoranţi ce se
află. Al treilea: în loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă
expectative binevoitoare, se fac că nu văd şi nu aud, pe scurt:
trădează. Nu-şi fac datoria. Imparţialii şi încrezătorii înregistrează
şi tac. Sunt cei mai vinovaţi”.
10. Ernest Bernea: „În România nu sunt posibile decât două
ipostaze ale existenței umane: lichea ori câine bătut”.
11. Petre Pandrea: „Licheaua este prototipul cetăţeanului din
ţara mea. E dureros. E adevărat. …Licheaua română înfloreşte în
putregaiul tuturor idealurilor sfărâmate. …Aici, în Valahia, totul
este frază, există o milenară împuţiciune levantină, asiatică,
fanariotă, însă fără valorile aferente, mandarinale şi mistice ale
Orientului, un pospai occidental pretenţios şi moftangiu, care-i
face pe oameni incapabili de o viaţă reală, viguroasă”.
12. Marin Preda: „Poporul acesta ar putea fi un popor mare
dacă ar scăpa de lichele și lichelism”.
13. Petre Țuțea: „Aflatul în treabă este metodă de lucru la
români”.
14. Adrian Păunescu: „…Nu mai acuzați străinii că ne taie
domnitorii! / Că ne împilează țara cu guverne provizorii! / Eu atât
aș vrea să aflu arătându-ne obrazul: / Unde am fost noi, românii,
când ne-au fost tăiat Viteazul?”.
15. Corneliu Vadim Tudor: „Fibra trădării face parte din
constituția fizică a poporului roman: toți marii conducători ai
românilor au pierit prin trădare!”.           
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Inventica

Solutie biocida dezvoltata de ICPE-CA in cadrul proiectului
„Dispozitive de decontaminare impotriva virusului SARS-CoV-2”
(Material scris fără diacritice)

I

nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a dezvoltat,
in cadrul proiectului 22Sol/2020 „Dispozitive de decontaminare impotriva virusului SARSCoV-2”,  o solutie biocida ce sta la baza produsului DEZINFECTANT LICHID ANTIMICROBIAN PENTRU
SUPRAFETE.
Produsul prezinta cateva caracteristici importante, dintre care amintim:
u  este un produs inovativ a carui actiune biocida, cu spectru larg, este asigurata de un sistem
stabil de nanoparticule binare Cu-Au, dispersate intr-un mediu apos, destinat uzului profesional, in
medii spitalicesti;
u este obtinut printr-o tehnologie de sinteza eco-friendly, cu posibilitate de extindere la nivel
industrial; nu genereaza deseuri tehnologice, deseurile de utilizare, inclusiv produsele expirate, se
pot recicla eficient si ecologic conform legislatiei in vigoare;
u prezinta eficienta antimicrobiana ridicata, eficienta testata in laboratoare acreditate conform
standardelor de testare aplicabile domeniului medical, in conditii de murdarie:
- activitate bactericida (validata de INCD Medico-Militara Cantacuzino; standard EN 13727 +A2):
elimina 99,999% din Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa si  Enterococcus hirae;

- activitate levuricida (validata de J.S. Hamilton Romania; standard UNE-EN 13624: 2014):
elimina 99,99 % Candida Albicans;
- activitate antivirala (validata de J.S. Hamilton Romania; standard NF EN 14476: 2013 + A2:2019),
in special impotriva virusurilor anvelopate: elimina 99,999 % din Adenovirus tip 5, Murine Norovirus
si Corona virus uman 229E.
u prezinta eficienta pe termen lung pe suprafetele tratate;
u a fost testat in conditii reale de utilizare, cu eficienta antimicrobiana dovedita prin testele
realizate de Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi;
Dezinfectantul lichid antimicrobian pentru suprafete face obiectul unei cereri de
brevet international - EPO PCT request – COPPER-GOLD ALLOY NANOPARTICLES AND THEIR
MANUFACTURING METHOD, PCT/RO2020/000017 – 09.11.2020.
Potentialii  utilizatori ai produsului sunt Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul
Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne si alte autoritati regionale si locale, pentru protejarea
personalului medical si a populatiei, prin diminuarea riscului de raspandire a infectiilor cu bacterii,
fungi, virusuri, inclusiv SARS-CoV-2, comunitatea stiintifica pentru dezvoltarea de noi materiale
biocide, companii din domeniul medical si producatori de materiale biocide.

Institutul Național ICPE CA

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ
SFINȚII

S-P CICH, Sf Gheorghe în modernitate, 2003,
sticlă, tempera, A3

din când în când sfinții
vin
pe pământ,
te poți intâlni cu Andrei
cu Gheorghe
cu Mihai
cu alții asemenea
nemuritori,
când unul își uită anii
vin ceilalți din spate
ca pământul să se îmbrace în culori
vii, vesele, sau triste,
culorile se amestecă în văzduh

peste o vara trudită
peste o toamna cu rod
peste o iarnă cu doine
peste pământul răscolit de
nevoi,
uneori sunt și bucurii,
la sărbători culorile se
adună
să spună povestea unor
oameni simpli
ce au trăit într-un pământ
numai al lor
într-o țară numai a lor.

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

POLITICA, POLITEHNICA ȘI SĂNĂTATEA

N

e-am săturat de stat în casă, de televiziune, de școala on line,
de calculator și de roboții care fac din tehnologia de astăzi,
mai ales cea de mașini, una dintre cele mai performante. Noi, care
am avut o Dacie sau altceva și care schimbam garnitura de chiulasă
în curte la un sătean oarecare în timp ce ne deplasam la mare, știm
că această performanță a automobilelor de astăzi, de oriunde, ca să
nu repari nimic pe parcursul a trei sute de mii de km, nu se datorează
decât fabricației de serie, cu roboți, și care pot executa sute de mii
de piese interschimbabile în aceeași precizie a sutimilor de micron…
Și eu am făcut școala de inginerie politehnică din anii șaptezeci și
știu că japonezii spuneau prin 1950 că, atunci, când toată lumea
va fi informatizată, populația lumii nu va ajunge pentru meseria de
programator, căci restul omenirii se plângea atunci: ce se va întâmpla
cu omul, atunci, când totul va fi automatizat!? Iată, constatăm astăzi,
că toți lucrătorii „IT” sunt peste tot în lume angajați pentru a lucra în
meseria de programator.
Pe zi ce trece tot mai mult omul depinde de mașină, fie de
transport, fie de prelucrat diferitele materiale, depinde de instalații,
depinde de oxigen, de calculator, de roboții despre care vorbeam
mai sus. Omul specialist, dar și cel obișnuit, devine dependent de
toate aceste invenții omenești și de multe ori neștiința utilizării lor
putând duce la reale catastrofe. Influențați de japonezi, spunem
și noi că în curând mașinile de tot felul ca și cele de mai sus vor
depăși numărul oamenilor, dacă chiar nu l-a și depășit. Mai facem o
mențiune: mașinile gânditoare! Nu există astăzi, dar mai ales în câțiva
ani ca funcțiile oricărei mașini și instalații, mai ales cele sanitare, să
nu conțină un cip de control și reglare. Omul inventează și produce
în continuare și în această desfășurare productivă în timp și în spațiu,

el, mai ales ca utilizator al produsului nu se gândește la intreținere
și reparație, la accesul imediat în vederea remedierii și repunerii în
funcțiune…Aici vroiam să ajungem, mai ales, după ce vedem ce se
întâmplă astăzi, să ajungem la faptul că structura de meserii trebuie
regândită în orice sector al vieții dar mai ales în sistemul sănătății, cel
al domeniului spitalicesc. Așa cum în fabrica de producție de mașini
sectorul cel mai important era cel de întreținere și reparație, acolo
fiind vorba numai de mașini, iată, acum, în spitale trei sferturi din
dotarea de investigare și operatorie aparține mașinii, instalației, și
deci, spunem noi, că spitalul trebuie gândit în funcția dublă a cadrului
medical aceea de medic și inginer…Va veni o vreme, dacă nu a și venit,
în care medicul și asistentul va trebui să fie precum cosmonautul
sau membru al grupului de comando, adică să se descurce în oricare
situație! Până atunci spitalul trebuie să aibă o dezvoltată secție de
intervenție și reparație. Atenție!...să nu se supere pe mine inginerii de
electrotehnică, dar mai ales instalațiile electrice casnice și de birou, de
laborator sau cabinet medical lasă mult de dorit…parcă anume ar fi fost
înadins construite ca să nu poți monta și demonta nimic foarte ușor și
rapid…și în siguranță. Și să nu uite acești domni ingineri și tehnicieni
că în prezent în apartamentele de locuit datorită instalațiilor casnice de
forță, dar și celor de birou, foarte numeroase astăzi, există zeci și zeci
de improvizații, zeci și zeci de utilizatori, care mai toți în general stau
într-o simplă siguranță sau în două fire prost legate, cu vârste până la
cincizeci de ani dacă nu și mai mult…
Păi sigur că așa cum în viața curentă nimic nu este posibil fără
ingineri și medici și alți creatori, și profesori, tot așa și în politică, mai
ales, trebuie să nu ajungă nimeni politician dacă nu provine din aceste
categorii de prodăcători…

S-P CICH, Sf Gheorghe, pictura pe sticla, 2002

SCAUNUL ROTATIV

- Peter, să nu aud că te-ai mișcat de pe scaun,
termină-ți lecția!
- Dar, bunică, nu mă mișc de pe scaun...el se
mișcă cu mine!

Peter KIS
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ICOANE MIRACULOASE
Pantanassa - Mănăstirea Bistrița
Arhim. Veniamin MICLE

V

echimea Mănăstirii Bistriţa urcă până în secolul al XIIlea, potrivit însemnărilor unor cronicari renumiţi. Astfel,
Arhimandritul Chiriac Râmniceanu afirmă, în Cronica sa, că în
jurul anului 1300 existau aici „călugări sihaştri”, iar Paul de Alep,
secretarul patriarhului Macarie al Antiohiei, care a vizitat regiunea
în anul 1657, scria în Jurnalul său de călătorie, cu privire la acest
aşezământ că: „Originea întemeierii sale este aceasta: Un vechi
pustnic, deosebit prin virtuţile sale, a găsit în vârful acestui munte
care se ridică dinspre miazănoapte, deasupra Mănăstirii, gura
unei peşteri şi, cu îndemânare şi stăruinţă, a deschis poteci care
duceau acolo şi a făcut în peşteră o biserică spre slava Sfântului
Mihail”. De asemenea, învăţatul rus Pavel Kovalevski, relata
prin anul 1845 că la Bistriţa a existat un Schit închinat Sfântului
Marelui Mucenic Procopie. Despre acest schit, cronicarul polonez
Maciej Stryjkowski (1547–1593) precizează că voievodul Basarab
I Întemeietorul a ctitorit o mănăstire în cinstea Sfântului Procopie,
„pe acel loc, unde a fost bătălia” de la Posada, deci Schitul data
din jurul anului 1330. Potrivit tradiţiei, când Barbu Craiovescu
avea 18 ani a fost prins de turci şi dus la Ţarigrad, ferecat în lanţuri
şi condamnat la moarte; în ajunul executării sentinţei capitale,
tânărul petrece noaptea în priveghere, rugând pe Marele
Mucenic Procopie să-i salveze viaţa. Dimineaţa, intrând în celulă,
temnicerii au rămas uimiţi, văzând că lipseşte condamnatul. În
aceeaşi dimineaţă, egumenul Schitului află pe Barbu în biserică,
prosternat în faţa icoanei Sfântului, legat la mâini şi la picioare
cu obezi de fier. Ca recunoştinţă, pentru izbăvirea supranaturală,
tânărul boier hotărăşte ca, în locul modestului Schit, să înalţe
o mănăstire monumentală. Minunea salvării tânărului boier
este imortalizată într-o icoană, aparţinând   secolului al XVIIIlea, ce reprezintă pe Sfântul Mucenic Procopie dezlegând din
lanţuri pe Barbu Craiovescu. Pictată cu negru pe un fond albgălbui, icoana are inscripţia: „Banul Barbu”. Despre ctitoria
boierilor Craioveşti de la Bistriţa, relatează Cartea banului
Barbu, care a fost întărită prin Hrisovul emis la 16 martie 1494
de voievodul Vlad Călugărul (1482–1495). În anul 1497, banul
Barbu înzestrează aşezământul monahal cu moaştele Sfântului
Grigorie Decapolitul pe care le-a cumpărat de la Constantinopol.
Din nefericire, apare un conflict între voievodul Mihnea cel Rău
şi boierii Craioveşti, în anul 1509, fiind avariat aşezământul.  
Mănăstirea Bistriţa devine un mare centru cultural, unde funcţionează Şcoala de cultură slavonă, Şcoala slavo-română, Şcoala
românească, Şcoala de caligrafi şi miniaturişti, Şcoala de pictură,
Şcoala anonimă de pictură, Şcoala zugravului Dobromir, Şcoala brâncovenească, Şcoala lui Ioan zugravul, Şcoala monahului Partenie şi Şcoala de sculptură. De asemenea, aici s-a înfiinţat
prima tipografie din Ţara Românească, condusă de tipograful
român Macarie Ieromonahul, care tipăreşte trei cărţi:
Liturghierul (1508), Tetraevanghelul (1510 şi Octoihul (1512).
În timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu (1821), vastele
clădiri monahale sunt grav avariate. De asemenea, cutremurul
din anul 1838, precum şi cel din 8 octombrie 1840, au scos
clădirile din folosinţă. Ruinele la care ajunsese Mănăstirea Bistriţa
îl determină pe egumenul Gavriil arhimandritul să înainteze în
1845 domnului Gheorghe Bibescu un memoriu. În consecinţă,
domnul hotărăşte refacerea Mănăstirii. Lucrările încep în anul
1846, constând în demolarea vechilor construcţii şi zidirea celor
noi, care au fost terminate în 1856.
La 24 mai 1948, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
hotărăşte ca Mănăstirea de călugări Bistriţa să fie transformată
în mănăstire de maici, fiind declarată stavropighie patriarhală.
Călugăriţele au activat aici timp de 11 ani, până în 1959, când
aşezământul a fost desfiinţat. Apoi, în clădiri, s-a instalat Grupul
Şcolar nr. 14 Bistriţa, funcţionând până în anul 1982.
La 8 septembrie 1983, Arhimandritul Veniamin Micle, care era
mare eclesiarh al Catedralei episcopale din Râmnicu Vâlcea, fiind
delegat la Mănăstirea Bistriţa pentru oficierea sfintelor, constată
că întreg localul este liber. În consecinţă, a întocmit un memoriu
către Episcopia Râmnicului, propunând preluarea clădirilor..
Episcopul Iosif a fost de acord, iar Arhimandritul Veniamin
s-a hotărât să se stabilească la Bistriţa în vederea deschiderii
şantierului de restaurare.
În urma numeroaselor demersuri, s-a decis ca la Bistriţa
să se reorganizeze viaţa monahală şi să se creeze un centru
de restaurare şi conservare a bunurilor de patrimoniu, icoane
şi cărţi vechi. Pentru realizarea acestui scop, s-a studiat
compartimentarea spaţiului; în pavilionul sudic s-au amenajat
chilii confortabile cu baie şi grup sanitar, pentru călugări cărturari
care aveau să activeze aici, sufragerii, saloane şi apartamente
oficiale, pentru cazarea cercetătorilor; iar în pavilionul nordic,
Muzeul tiparului românesc, spaţii pentru depozitarea şi gazarea
cărţilor colectate din cuprinsul Eparhiei, laboratoare pentru
restaurarea lor şi a icoanelor, camere de conservare, săli de
lectură, sală de simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice,
precum şi pentru proiectări de filme documentare şi diapozitive.

După întocmirea documentaţiei şi obţinerea aprobărilor, în luna
septembrie 1986 au început lucrările, Arhimandritul Veniamin
fiind numit diriginte de şantier.
În 1992, Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului, constatând că lucrările au fost efectuate 80%, unele zone fiind deja locuibile, a hotărât să fie aduse aici maici care să contribuie la finalizarea lucrărilor şi, împreună cu activitatea spirituală, să se angajeze
în munca de restaurare şi conservare a obiectelor de patrimoniu
bisericesc şi naţional. Obiectiv nerealizat încă. Originalul Icoanei
„Pantánassa” sau „Împărăteasa tuturor” se păstrează în biserica
Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos; ea a fost zugrăvită în
secolul al XVII-lea, fiind adusă de către obştea lui gheronda Iosif
Vatopedinul de la Nea Skiti la Vatoped şi aşezată pe proschinitarul
din partea stângă a bisericii mari. Despre minunile săvârşite de
această Sfântă Icoană, există o serie de mărturii. Potrivit relatărilor
monahilor athoniţi, prima mărturie că Icoana „Pantanassa”
este înzestrată cu un har deosebit este următoarea întâmplare:
Într-o zi un tânăr, intrând în biserică şi mergând să se închine la
icoană, a văzut cum chipul Maicii Domnului a strălucit ca fulgerul,
moment în care o putere nevăzută l-a aruncat la pământ. După ce
şi-a revenit, tânărul s-a spovedit cu lacrimi, mărturisind că ducea
o viaţă departe de Dumnezeu şi că se ocupă cu magia. Astfel,
această  intervenţia minunată îl făcu pe tânăr să-şi schimbe viaţa
şi să devină un om cu frica lui Dumnezeu.
Ieromonahul Evdochim, duhovnicul schitului vatopedin
„Sfântul Dumitru”, după ce s-a închinat la icoane, împreună cu
ceilalţi monahi, s-a aşezat în locul său, în strana aflată în faţa icoanei
Pantanassa. Deodată a văzut cum din icoană ies nenumărate raze
de lumină. L-a întrebat pe ieromonahul care şedea alături dacă
vede şi el lumina şi razele care ies din icoana Maicii Domnului.
Acesta i-a răspuns că nu vede, şi îndată strălucirea razelor a
încetat. „Razele acelea şi lumina care ieşeau din icoana Maicii
Domnului Pantanassa mi-au bucurat inima, căci după 60 de ani în
Sfântul Munte, m-a învrednicit Născătoarea de Dumnezeu să văd
o asemenea minune”, a mărturisit Părintele Evdochim.
Preoteasa Andrula Papahristodoulou din Nicosia (Cipru),
relatează întâmplarea petrecută către sfârşitul anului 1990. Într-o
noapte, pe când dormea, a scos un geamăt puternic, s-a întins şi,
cu ochii deschişi, a intrat în comă. Membrii familiei au crezut că
a murit. După primul ajutor, a început să dea semne de viaţă. La
spital, i s-au făcut multe analize, câteva zile în şir, descoperindu-se
astfel că avea tumoră pe creier, trebuind operată de urgenţă. După
ce s-a spovedit şi i s-a făcut Sfântul Maslu, s-a dus la operaţie cu
încredere în Maica Domnului Pantanassa, a cărei imagine o avea
mereu cu dânsa. În timpul operaţiei, nu s-a reuşit însă extirparea
completă a tumorii, din cauza aceasta, avea mari greutăţi,
nu putea să umble şi să vorbească bine. A ieşit însă din spital,
deoarece se apropia Crăciunul. Într-o zi, pe când se afla culcată
în pat, iar deasupra capului avea icoana Pantanassa, a simţit o
bună mireasmă inexplicabilă, care a durat în jur de 10 minute,
devenind din ce în ce mai puternică. La început, membrii familiei
nu au simţit nimic. Apoi şi-au dat seama şi ei de mireasmă şi au
înţeles emoţionaţi că era vorba de cercetarea Maicii Domnului.
După câteva zile, mireasma s-a repetat, lucru care a convins-o
pe bolnavă că Maica Domnului o va vindeca. Mergând din nou
la spital pentru examinare, medicul a venit la dânsa cu rezultatul
tomografiei şi a întrebat-o mirat: „Aţi urmat vreo terapie în afara
spitalului?”; „Nu”, i-a răspuns bolnava. „Bine, dar pe tomografie
nu se vede nimic!”. Atunci bolnava i-a mărturisit că se aştepta
să nu mai găsească nici o urmă de tumoră şi le-a povestit ce se
întâmplase. Medicul i-a răspuns: „Şi eu cred în minunile Maicii
Domnului, pentru că mi-a vindecat şi mie fetiţa de 4 ani care
suferea de leucemie, iar acum este sănătoasă”. Astăzi, preoteasa
este complet restabilită şi îi mulţumeşte Maicii Domnului pentru
minune. De asemenea, N. Papaevripidis, refugiat din oraşul
Morfu (Cipru), scrie: „Mama mea se afla la spitalul „Macarios”
din Nicosia, suferind de cancer în regiunea rinofaringiană, cu
multiple hemoragii din nas şi gât. Cancerul a fost certificat şi prin
biopsii şi analize. Peste două zile trebuia operată. Seara eram
acasă şi mă uitam la televizor. Era o emisiune a canalului „Logos”
şi vorbea Egumenul Sf. Mănăstiri Vatopedi, Arhimandritul Efrem.
La un moment dat, a menţionat minunile icoanei Maicii Domnului
Pantanassa. Imediat mi-am făcut cruce, m-am rugat Maicii
Domnului şi i-am făcut o făgăduinţă. Toate acestea se petreceau
în februarie 1995. A doua zi o echipă de medici a spitalului
„Macarios” au venit la patul mamei pentru control. Şeful comisiei
de examinare, stupefiat, a strigat către ceilalţi: „Credeţi în minuni?
Nu mai are nimic!”. Într-adevăr, se vindecase complet, nemaifiind
nevoie de operaţie. Mama se numeşte Evdochia Papaevripidis,
are 80 de ani şi locuieşte în oraşul Limassol din Cipru”.
Pavel Ipaspistis din oraşul grecesc Drama scrie: „Am vizitat
Mănăstirea Vatopedi în vara anului 1994. Ghidul ne-a vorbit despre
icoana Pantanassa, care vindecă bolile de cancer. Deoarece mama
mea avea o astfel de problemă, m-am rugat în faţa icoanei Maicii
Domnului, în genunchi, ca să o vindece, promiţându-i că voi lăsa la
icoană cruciuliţa mea de aur. Plecând de la mănăstire am luat ulei

de la candelă, pe care l-am dat mamei. După ce s-a uns cu el, cancerul de piele a cedat. Mergând din nou la spitalul din Drama pentru obişnuita cauterizare, i s-a spus că nu mai este nevoie, pentru
că tumora nu mai există. De atunci, mama s-a vindecat complet”.
Cunoscând puterea miraculoasă a Icoanei Pantanassa, multe ţări
au solicitat copii de pe originalul ei. Astfel, la cererea Patriarhiei
Moscovei, au fost trimise în Rusia trei copii: una la Biserica Tuturor
Sfinţilor din Crasnoe Selo (Moscova), a doua la Mănăstirea
Schimbării la Faţă a Mântuitorului din Novospaski, iar a treia la
Mănăstirea Valaam, săvârşind numeroase minuni. Astfel, în anul
1997, Sofia, având 50 de ani, suferea de o formă rară de cancer,
iar medicii au propus-o pentru operaţie, la Centrul Oncologic din
Moscova. Femeia a mers la biserică, rugându-se în faţa icoanei
Pantanassa, iar acasă a continuat să citească Acatistul icoanei.
După o lună de zile, la reexaminare, tumora nu a mai fost găsită.
Tot la Moscova, era internat un băieţel de 8 ani, pe nume Mihail
Iacunin din oraşul Toliati, suferind de cancer la ochi. La capul patului
său, în stânga, se afla o copie a icoanei Pantanassa. Pe data de 11
noiembrie 1991, mama băiatului, pe nume Claudia Ohartina, care
se ruga Maicii Domnului pentru vindecarea lui, împreună cu o
prietenă, a văzut cum din icoană ies raze de lumină. Peste câteva
zile însă, în timpul nopţii, mama a constatat că inima lui Mihail
încetase să mai bată. A alergat după infirmieră. Întorcându-se
împreună, în timp ce pe culoar şi în salon era întuneric, au văzut
cum două raze de lumină din icoană se îndreaptă către trupul
copilului mort. Îndată inima băiatului a început din nou să bată.
În Rusia, se cunosc numeroase persoane care s-au vindecate
de diferite boli, dintre care menţionăm pe: Liudmila, de o tumoră
malignă; Nadejda, de un traumatism al coloanei vertebrale; Liuboi,
de cancer uterin; Iuri, de o slăbire a sistemului nervos; Alexandru, de
o tumoră pe creier; Victor, de o tumoră în ţesutul medular din coloanavertebrală;Sofia,deo formărarădecancer;Maria,decanceruterin;
Alexandru, de cancer la rinichi; Olga, de cancer uterin; Maria, de
cancer la un sân; Talina, de cancer intestinal; Roman, de hepatită;
Ana, de cancer abdominal; Alexandru, de cancer la vezica urinară.
Icoana Maicii Domnului Pantanassa are şi în România numeroase
copii. Una dintre ele a  fost adusă de Stareţul Efrem Vatopedinul,
în anul 2002, la Paraclisul Universitar Sfântul Nicolae-Ghica. În
luna August 2012, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Gherasim
al Râmnicului, a fost înzestrată Catedrala „Sfântul Nicolae” din
Râmnicu Vâlcea, cu  o copie a Icoanei Pantanassa, de o familie bine
credincioasă. În 2017, o copie a Icoanei a fost dusă la Mănăstirea
Sfântul Ioan Botezătorul din Poiana Braşov. De asemenea, una se
găseşte la Mănăstirea Oaşa, iar alta la Mănăstirea Râmeţ, ambele
din judeţul Alba. Mănăstirea Bistriţa, fiind apreciată pozitiv de Înalt
preasfinţitul Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului, a primit o copie
a Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”, eveniment petrecut în
data de 23 septembrie 2018, la slujba Privegherii, fiind, atât pentru
Mănăstire, cât şi pentru călugării şi credincioşii din Arhiepiscopie,
un prilej de mare bucurie şi de mângâiere sufletească.
În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Varsanufie a spus: „Ne bucurăm că în această noapte la Mănăstirea
Bistriţa, unde se află aceste două comori nepreţuite, moaştele
Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul şi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită Pantanassa, de la Mănăstirea Vatopedu, aţi venit în număr aşa de mare în casa Domnului, ca să
mărturisiţi dragostea pe care o aveţi faţă de Dumnezeu şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. De câte ori înălţăm rugăciune
către Maica Domnului avem această convingere că ea niciodată nu
lasă rugăciunea fără răspuns. Sunt oameni care au citit Paraclisul
Maicii Domnului timp de 40 de zile şi care au primit ajutor grabnic
nu după 40 zile, ci mai înainte. Sunt şi alte rugăciuni, precum
acatistele, care ne învaţă că Sfinţii sunt prietenii Maicii Domnului şi
la această vrednicie a prieteniei ne putem face şi noi părtaşi dacă
împlinim în viaţa noastră cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos,
pentru că nimic nu este mai important decât să împlinim în viaţa
noastră testamentul Maicii Domnului, care a spus la Nunta din
Cana Galileei ca să facem tot ceea ce ne spune Domnul Hristos.
Adică, să împlinim cuvintele Evangheliei Mântuitorului Hristos, pe
care a primit-o de la Dumnezeu Tatăl. Să te faci prieten al Maicii
Domnului este uşor, mai ales atunci când vesteşti pururea fecioria
ei, când înveţi pe cineva cât de mare nepreţuit şi de grabnic este
ajutorul pe care-l primesc cei care se roagă Maicii Domnului”.
Rugăciune pentru vindecarea de cancer, către icoana Maica
Domnului „Pantanassa”: „Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui
Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic
să intri sub acoperământul sufletului meu. Ci, ca ceea ce eşti
milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un
cuvânt şi se va tămădui sufletul meu, şi trupul meu slăbit se va
întări. Căci tu ai tărie putincioasă, şi cuvântul tău este plin de
putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru
mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”. Îndemnăm pe credincioşi
să alerge cu credinţă la ajutorul Sfinte Icoane Pantanassa şi să
citească în faţa ei Acatistul sau Paraclisul Maicii Domnului, pentru
a primi ajutor şi vindecare.
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Valea Lotrului...  o Împărăție a APEI
Mihai SPORIȘ

A

pa, alături de aer, pământ și foc (sub toate chipurile lui!)
sunt temeiuri ale vieții. Personificate în zeități, ba chiar
canonizate prin sfinții calendarelor, ori duse în ritualurile trăirilor
religioase, aceste stihii au fost adorate întotdeauna de oamenii
tuturor vremurilor. Dacă ne referim la APA, fără de care am
înseta, să remarcam că intram în lume după botezul purificator,
că ne vindecăm la izvoarele tămăduirii... Așa se face că lumea
secularizată a adoptat în calendarul laic zilele cinstirii acestora.
Ziua Mondială a Apei și-a primit calenda: 22 Martie! Iată cum
s-a născut o inițiativă națională pentru a ne arăta respectul prin
fapte, pentru aceasta zi specială. Fundația Comunitară Vâlcea
a lansat organizațiilor civice, recunoscute cu preocupări pentru
protecția mediului, invitația la un parteneriat cu Organizația „Mai
Mult Verde” în cadrul proiectului „Cu apele curate!” . Proiectul
trebuia să-și aibă o prima etapa în intervalul 14-22 Martie 2021
pentru a cuprinde și sărbătoarea din calendar. Amintim, în
trecere, ca proiectul își propune, a la long, mai multe scopuri:
acțiuni de igenizare ale cursurilor și luciilor de ape de deșeurile
aruncate; reciclarea celor ce se pretează la reprelucrări; acțiuni de
conștientizare a populației, privind efectele economico-sociale ale
unor gesturi reflex, puțin conștientizate, dar adânc înrădăcinate în
obișnuința... ducerii la râu, ca la o apa a sâmbetei !; promovarea
unor soluții pentru organizare comunitara s.a .
Au răspuns imediat invitației: Clubul de Turism Ecologic
Montan „Lotru” Voineasa și tânăra organizație „Descoperă
Voineasa” care au antrenat la acțiune: Primăria Voineasa și Școala
Generală. Invitat fiind la acțiune, ca reporter acreditat UZPR, din
partea INTOL PRESS, depunem mărturie asupra celor întâmplate.
Pregătit de drum, către Voineasa, doamna Corina Oprescu,
președintele în exercițiu al Clubului de Turism îmi amâna cu o
săptămâna deplasarea! Întreb mirat dacă s-au răzgândit. „Nu noi,
pentru ca noi eram gata de acțiune, ci vremea a mai întors puțin
iarna din drum! Totul este înghețat și acoperit cu zăpada! Poate
un îndemn la curățenie generala și după ce va pleca ea!” Adăuga
Corina și nu ratez o lămurire, privind nivelul organizării: Care noi?
„Membrii clubului, desigur, Primăria cu Domnul Primar Gabriel
Năstăsescu, care ne asigura logistica mijloacelor de transport;
Școala Generală, prin doamna director, prof. Marinele Beu,
care antrenează elevii într-un voluntariat benefic și bineînțeles
„ Descoperă Voineasa” al cărui lider, Laurențiu Brănescu a venit
special de la Brașov.” M-a convins! Treaba este foarte serioasa și
peste o săptămâna voi fi la Voineasa!
Dimineața lui 27 Martie, ora 8.00. Plecam din Robești
împreuna cu doi veterani ai clubului „Lotru” sa nu întârziem
la Voineasa. Ora fixata pentru întâlnire este 9.30. Ne luam o
marjă de timp și pentru alte observații, că tot am dedicat ziua...
Mediului. Din mersul încetinit voit, al mașinii, vedem ceea ce cu o
săptămâna înainte era ascuns sub zăpada. Rigolele marelui drum
european, prin dosul parcărilor (pe versanții care nu se observa,
decât dacă te uiți special-precum sub preș!), pe la podețe, la toate
pârâiașele care trec prin sate recolta de gunoaie, de toate felurile,
este nefericit de... bogată! 8.15 : În dreptul satului Bolovan
(component al localității Racovița), torentul de pe versant,
subtraversând „europeanul” și calea ferata, va fi blocat contracanalul digului drept, al hidrocentralei Cornet, cu o „mândrețe”
de prag din aluviuni și nelipsitele gunoaie, să fie o balta de
scalda și poate de înec în slujba ghinionului... 8.30: Intrăm în
Călinești, adică pe teritoriul Brezoiului, unde drumul cel mare îi

lasă și lui gunoaiele pe lângă parcări (vezi în
dreptul satului Drăgănești, în special, dar și
prin continuu, fără încetare, în primitoarele
rigole. Trecerea prin oraș, după ce am cotit-o
pe frumoasa Vale a Lotrului, arăta o foaie
schimbată. Este mai aproape cămașa de
corpul localității... în oraș! Ne uităm la ceas
și acceleram puțin. 8.54: Suntem la Valea
lui Stan. Surpriză plăcută! Tocmai ieșeau din
școala o mulțime de elevi, echipați anti-covid
și cu saci negri de plastic, pentru o acțiune de
igenizare! Felicitări, dragilor! Vouă și celor ce
v-au îndrumat! Trecem de stația de tratare
a apei de la Valea lui Stan. O ținem... ață,
către Voineasa! Dar e posibil? În lărgimea
văii, imediat mai sus de stația de tratare, în dreptul pensiunii de
peste LOTRU, chiar în parcare... gunoaiele nu par proaspete...
9.00: Săliște, deja pe teritoriul localității Malaia. 9.19: Gura
Latoriței! Pe aceasta porțiune de drum, per contrario, rigolele
sunt curate, parcările igenizate. Sigur, observasem ceva peturi pe
oglinda Acumulării Brădisor, marea sursa de apă de băut a atâtor
oameni, dar nu la îndemâna ... voluntarilor să la adune. Credem
ca tot profilaxia și strategiile adecvate pot preîntâmpina , în viitor,
poluarea Apei!

Ne uităm la ceas: 9.27! Nu am întârziat! În centrul Voinesei,
era în plină desfășurare „ședința tehnică”. Acolo în parc, la
monument, toți cei pe care se conta, cu o săptămâna în urma
erau prezenți! Ne prezentăm pentru că mulți membri ai clubului,
care nu locuiesc în Voineasa, nu erau cunoscuți de tinerii elevi
ai școlii! (vom fi venit de la Sibiu, Rm.Vâlcea, Brezoi, Câineni!).
Facem o prezentare pentru toți a importanței apei, în general,
pentru viața, și asupra Amenajării hidroenergetice, a Lotrului,
pentru gestiunea apei, din perspectiva națională. Primarul ne
expune arealul de acțiune și desfășurarea necesară pe râul Lotru
între Voineasa și Gura Latoriței! Discursuri scurte și lămuritoare...
No hai! Acțiunea în teren s-a desfășurat pe cca. 5 km, pe Lotru,
aval de Voineasa si pe durata: 9.45-13.30 !
Bilanțul acțiunii l-am făcut la pensiunea „La Lazăr”, unde am
intervievat câțiva participanți și deopotriva... organizatori, în
legătura cu ce anume i-a mânat la... luptă?
Președintele Clubului „Lotru”, doamna Corina Oprescu,
ne-a lămurit, invocând două argumente. „Clubul nostru, cu 36
de ani de existență își are în nume și scopul declarat: un turism
ecologic, într-un mediu curat, apoi, trebuie să-mi asum calitatea
de consilier local al localității Voineasa, din partea Partidului
Ecologist Roman!”. Laurențiu Brănescu, liderul tinerei organizații
„Descoperă Voineasa”, fiu al coloniștilor hidroenergeticieni,
născut în Voineasa, ne-a răspuns cu o întrebare: „Câți oameni,
din țara cea mare, știu ce înseamnă Voineasa lotreană, pentru
apa vie a tuturor? Câți știu ca în acumularea Vidra, făcută cu niște
eforturi colosale, sunt adunate atâtea cursuri de apa, să se poată
strânge într-un an 500 de miliarde de litrii de apa dulce? Adică
cca.70 de litrii de apa pe an pentru fiecare om al planetei! Nu
credeți ca acest lucru trebuie cunoscut de toată lumea? Nu este
un argument pentru a redescoperi Voineasa (scop al organizației
noastre!) și prin acest mod, alături de alte lucruri minunate?”.
Doamna Director, prof. Marinela Beu, anticipând recolta noastră
de deșeuri de pe malurile Lotrului, în aval de Voineasa, ne-a
mărturisit că schimbarea mentalului colectiv, adânc impregnat de
obișnuită, că totul trebuie dat pe gârlă, nu se poate realiza decât
în generații și doar atunci când școala își va lua sarcina să formeze
și să crească, la sorocul formării și educației, programat prin lege

și adaptat cerințelor vremii. Ăsta fiind motivul antrenării elevilor la
acțiuni de voluntariat, ori la evenimente care asigură dezvoltarea
unui spirit civic necesar tuturor, dar și afirmarea personalității
fiecăruia. Ne-a mărturisit că a fost și este, permanent deschisă
parteneriatelor cu organizațiile civice locale, pentru potențarea
mândriei de a fi ai Voinesei, ai acestui loc mirific, dar vitregit
de cei de prea sus (fără putința de-a vedea realitatea de jos!).
Discuția cu primarul, căruia îi cunoșteam demult apropierea de
cele ale Mediului (el venind în administrație dinspre Silvicultură!)
s-a referit doar la participarea la acest eveniment aflat la un hotar
al iernii cu primăvara. Slaba participare a celor care și-au rostuit
pensiuni și ar trebui să-și mărească atractivitatea printr-o față
helvetă a mediului lotrean, cu nimic mai prejos în oferta generoasă
a naturii! Ne-am amintit imediat de intenția proiectului avansat
în perspectiva națională, adică între altele și găsirea unor căi de
organizare comunitară, evident cu specificul fiecărei zone. Credem
ca toată Valea Lotrului, cu vădit specific turistic, dar și trezorier al
unor mari valori oferite de natură (ca tot vorbeam de stihiile care
întemeiază viața!): Apa, Energie (foc), Aer (de mare puritate),
Munți cu păduri și turme, își poate găsi formula unei organizări
comunitare, pentru fiecare localitate în parte, dar și în întregul
Văii, precum a intuit unitatea hidrografica a Lotului, Ion Nălbitoru,
când a pus în peisaj o noua revista :„Valea Lotrului”. La analiza
noastră finala, găzduita tocmai de pensiunea lui Dumitru Lazăr și
cu susținerea protocolului, am găsit și o explicație în comunicarea
insuficientă a unui mediu turistic, care deși concurențial fiind,
pentru puțina clientelă, trebuie să fie solidar în cele ale interesului
general, în creșterea afluentei turistice, spre binele tuturor. Gazda
noastră, prin natura împrejurărilor aflată pe traseul acțiunii, s-a
arătat dispusă și pentru susținerea unor acțiuni viitoare! Ce forța
ar avea toate pensiunile dinVoineasa, ori întreaga Valea a Lotrului,
într-o acțiune concertata și bine rostuită!

Înainte de despărțire un apel telefonic, nefinalizat din lipsa
semnalului, ne atentionează că va trebui să răspund, imediat!
Ne despărțim, care încotro, dinspre unde am venit! Intram într-o
zona cu semnal. Răspund la telefon. „Domnule Mihai! Unde va
aflați? Sunt Alexandru Sofâlcă, din Robești! Sâmbăta viitoare, pe
3 aprilie, la ora 12, la Robești am organizat o acțiune de igenizare
împreuna cu voluntarii: Raluca Frunzescu, Corina Alăman.... Dacă
puteți fi lângă noi?” Confirm! Gând la gând cu bucurie! Tocmai
constatasem de dimineață necesitatea intervenției și acum un
voluntar inimos, cu o evidenta conștiința civică, îmi spunea că
se mai mișca câte ceva pentru vindecarea bolilor de piele ale
mediului! Mulțumim tuturor participanților și nădăjduim că ceea
ce se însămânțează primăvara va rodii însutit în voluntarii gata de
luptă. pentru un mediu curat...
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COLECȚIA DE CANOANE ALE BISERICII ORTODOXE
Constantin MĂNESCU-HUREZI

F

enomenul juridic este un fenomen complex, deoarece
întreaga viață omenească se desfășoară pe baza respectării
unor legi, de la care omul nu se poate sustrage, acestea
reglementând viața profană sau laică și aspecte ale vieții în statul
în care trăiește fiecare om, dar și aspecte ale vieții religioase și ale
vieții bisericești. De acest fenomen în întreaga lui complexitate se
ocupă studiul Dreptului, ale cărui elemente de bază pot fi socotite
pentru viața de stat: cetățeanul și legea, iar în viața bisericească
credinciosul și legea, care în limbaj teologic se numește canon1).
Biserica, sub forma ei de societate religioasă, pentru a lua
ființă, a se închega, a se constitui, a se menține și a-și putea apăra
interesele, a socotit că este necesar ca viața ei să se reazeme nu
numai pe anumite precepte și norme religioase și morale, ci și pe
norme de drept, nefiind suficiente primele două. Normele juridice
sau canonice i-au fost necesare pentru reglementarea faptelor și
relațiilor externe cu caracter social, dintre membrii săi, și pentru
a crea starea de ordine necesară în condițiile concrete socialeconomice și chiar politice ale societății în care se organizează.
Într-o societate organizată pe norme juridice, Biserica a trebuit
să-și creeze propriile norme de drept, pentru a reglementa viața
religioasă a membrilor ei. Faptele și relațiile din viața Bisericii care
cad sub sancțiunea dreptului sunt nenumărate. Acestea nu numai
că au trebuit să fie reglementate prin norme de drept, ci efectiv
au și suferit intervenția acestora, creându-se prin mijlocirea lor o
stare de ordine legală în Biserică, cunoscută sub numele de ordine
sau organizare canonică, organizare numită astfel pentru că legile
bisericești se mai numesc și canoane2). Cuvântul „canon”, derivat
de la grecescul kαvώv (canon), cum consideră unii cercetători, sau
după alții de la ebraicul „cane”, înseamnă, în sens propriu, măsurătoare sau băț folosit de arhitecți pentru măsurarea lungimii. În
sens tropic înseamnă îndreptar sau regulă. Gramaticii alexandrini
numeau „canon” totalitatea scriitorilor greci, care, pentru limba
lor, servesc ca norme pentru judecarea clasicității limbii3).
Termenul „canon” a pătruns în Biserica creștină și cu sensul de
„dreptar”, regulă de credință, de conducere în viață sau rânduială
potrivit principiilor Evangheliei lui Hristos, „reaulă morală”, sens
întrebuințat de Sfântul Apostol Pavel: „Și câți vor umbla după
dreptarul acesta (to kanon touto), pace și milă asupra lor și asupra
Israelului lui Dumnezeu” (Galateni VI, 16). Deoarece în Sfânta
Scriptură se cuprind rânduielile, normele de viață creștinească,
atât pentru credință, cât și pentru morală, totalitatea învățăturii
biblice se numește canon sau regulă, cum se vede aceasta la Sfinții
Părinți (Sfântul Irineu, Tertulian, Origen, Sfântul Ioan Hristostom
și alți scriitori bisericești). De aici a trecut această numire pentru
desemnarea colecției cărților în care se cuprinde regula credinței.
În mod concret, la ora actuală, în înțeles biblic, prin canon
înțelegem catalogul sau lista cărților declarate și recunoscute
de Biserică drept cărți de îndreptare creștinească și inspirate, iar
cărțile înseși se numesc canonice. Cărțile care alcătuiesc Sfânta
Scriptură a Vechiului și Noului Testament, tocmai de aceea se
numesc canonice, adică normative pentru viața creștinească,
pentru că sunt de origine dumnezeiască și sunt scrise sub inspirația
Duhului Sfânt, în acest caz cuvântul „canonic” echivalând cu
„inspirat”. Numirea cărților Scripturii drept cărți canonice a fost
generalizată prin canonul 39 al Sinodului din Laodiceea și epistola
festivă a Sfântului Atanasie cel Mare4). Am făcut această paralelă
între scrierile (cărțile) canonice ale Sfintei Scripturi și canoanele,
adică hotărârile sinodale de-a lungul veacurilor, care formează
obiectul disciplinei teologice numite „drept canonic”, pentru
a arăta că și unele și altele sunt inspirate de Duhul Sfânt și au
aceeași putere, ca legi sfinte ale Bisericii.
Ca legi de drept, canoanele sau legile bisericești trebuie să
îndeplinească, ca orice lege de altfel, o serie de condiții, care
sunt: să servească viața omenească în general și scopul Bisericii
în special; să fie în conformitate cu legile morale și cu normele
de credință a Bisericii; să fie conforme cu doctrina canonică sau
concepția despre drept a Bisericii; să fie date de autoritatea
bisericească competentă și numai în limitele competenței ei; să
se încadreze în sistemul de drept canonic existent; să fie clare,
fără echivocuri și să fie aplicabile.
Cu privire la numărul și felul canoanelor, ca legi bisericești,
acestea se împart în două mari categorii: în canoane, legi sau
măsuri legale interne, cu valabilitate în interiorul fiecărei Biserici
locale sau particulare, și în canoane, legi sau măsuri externe, prin
care se reglementează relațiile interbisericești, sau în general
relațiile externe ale Bisericii. Din prima categorie fac parte:
vechile canoane ale unor sinoade particulare, care n-au intrat
în colecția fundamentală de canoane ale Bisericii, obiceiurile
bisericilor particulare sau locale, adică obiceiurile din cuprinsul
unei Biserici autonome sau autocefale, ca și unele obiceiuri din
cuprinsul eparhiilor sau chiar din cuprinsul unor unități mai mici,

parohii; hotărârile sinoadelor particulare; hotărârile sinoadelor
mitropolitane; statutele; canonismele; deciziile sau decretele
ierarhilor; circularele; ordinele etc.; felurite legi de stat, decizii,
decrete sau alte hotărâri cu caracter normativ pe care le ia
autoritatea de stat cu privire la chestiunile bisericești. Din a doua
categorie fac parte: canoanele cuprinse în codul general de legi al
Bisericii, și anume: canoanele apostolice, canoanele Sinoadelor
ecumenice, canoanele unor sinoade particulare și canoanele
unor Sfinți Părinți recunoscute prin hotărârea unor Sinoade
ecumenice ca având valabilitate generală în Biserică (canonul
2 Sinodul VI ecumenic), obiceiurile de drept general valabile în
Biserică; hotărârile luate de sinoadele panortodoxe; hotărâri
adoptate prin consimțământul unanim al Bisericilor sau prin acel
„consensus ecclesiae dispersae”, înțelegerile sau acordurile dintre
două sau mai multe Biserici; înțelegerile sau acordurile cu statele;
înțelegerile sau acordurile cu alte Biserici sau confesiuni etc., și
în fine o seamă de legi cu cuprins bisericesc, care interesează
Biserica, emanate de la autoritatea de stat bizantină, care au
intrat în practica Bisericii ecumenice în urma acceptării lor de
către autoritatea bisericească5). Totalitatea legilor sau canoanelor
Bisericii, ca norme de observat în organizarea și în cârmuirea ei,
au pentru viața practică a Bisericii, pentru învelișul ei material,
puterea obligatorie pe care o au normele morale și cele strict
religioase pentru conștiință. Ele nu sunt simple recomandări sau
sfaturi, lăsate la aprecierea conducerii și credincioșilor Bisericii,
ci constituie porunci sau norme tot atât de imperative, ca și cele
morale și religioase. Prin urmare, este cu totul greșit să se spună
și să se încerce a se acredita teza după care, normele de drept
spiritual-juridice și ordinea juridică ar fi străine de Biserică, străine
de natura ei și fără de rost în viața bisericească.
Așa cum se prezintă astăzi, codul canonic sau colecția de
canoane ale Bisericii Ortodoxe este alcătuită din patru categorii
de canoane, care se găsesc grupate în următoarea ordine:
a) Canoanele Apostolice sau canoanele Sfinților Apostoli; b)
Canoanele Sinoadelor Ecumenice; c) Canoanele sinoadelor locale;
d) Canoanele Sfinților Părinți. Aceste canoane au fost pentru
prima oară traduse în limba sârbă de Nicodim Milaș, fost episcop
al Zarei, în Dalmația (ediția primă a apărut la Zara în anul 1884, iar
a doua la Neoplanta în 1886). Acest autor reia această problemă
și traduce din nou canoanele „pe limba sârbească”, în cea de-a
doua sa lucrare intitulată „Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite
de comentarii” (editată în două volume la Neoplanta în anii 1895
și 1896), pe care le înzestrează și cu comentarii.
La îndemnul Mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, Nicolae
Popovici, profesor de drept bisericesc la Academia teologică din
Arad, încurajat și de Grigorie Gh. Comșa, Episcop al Aradului,
precum și de Miron Cristea, Patriarhul României, a pornit la munca
de a traduce în limba română opera lui Nicodim Milaș, intitulată:
„Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite de comentarii”. În această
muncă, el a colaborat cu părintele Uroș Kovincici, protoiereul
ortodox sârbesc al Aradului, străduindu-se astfel amândoi să dea
o traducere cât mai fidelă a originalului. La traducerea textului
canoanelor din limba sârbească, cei doi autori au comparat și
textul original grecesc din Sintagma Ateniană a lui G. A. Rali și
M. Polli și au adăugat anumite note explicative pentru lămurirea
unor probleme, așa cum se spune în prefața volumului I, apărut la
Arad în Mai anul 1930. Lucrarea este structurată astfel: Volumul I,
Partea I, care cuprinde o introducere, Nomocanonul în XIV titluri
și Canoanele apostolice, tipărit la Tipografia Diecezană Arad, 1930
(are 316 pagini); Volumul I, Partea a II-a, care cuprinde canoanele
Sinoadelor Ecumenice, Arad, 1931 (574 pagini); Volumul II, Partea
I, care cuprinde canoanele sinoadelor locale, Arad, 1934 (338
pagini); Volumul II, Partea a II-a, care cuprinde canoanele Sfinților
Părinți și canoanele întregitoare, Arad, 1936 (300 pagini).
În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt, fiecare din aceste
categorii de canoane, cu câteva lămuriri istorice.
1) Canoanele Sfinților Apostoli. În ceea ce privește originea
acestor canoane, trebuie să precizăm că ele nu provin de la Sfinții
Apostoli, ci dintr-o perioadă de timp care începe cu cea apostolică,
dar durează până în secolul al V-lea. Ele au fost alcătuite fie de
către unii din ucenicii Sfinților Apostoli, fie de alți oameni pricepuți
din epoca postapostolică și din veacurile următoare, autorilor
dându-le titlul de canoane apostolice, pentru a le investi cu o
autoritate mai mare, adică cu autoritatea apostolică. Fără îndoială
că unele dintre normele pe care le cuprind canoanele apostolice,
provin din epoca apostolică sau măcar dau expresie unor norme
religioase și morale cunoscute de pe atunci, întrucât ele fac
parte din revelația neotestamentară, sunt cuprinse în Sfânta
Scriptură a Noului Testament. Alcătuitorii lor au fost îndemnați
să le fixeze în scris pentru a fi de folos în rezolvarea diverselor
probleme ce se puneau vieții bisericești și pe măsură ce acestea
se puneau în mod practic. Determinate de nevoi sporadice și
foarte variate, ele și apar așa cum le-au reclamat aceste nevoi, în

grupuri mici (circa 10-15) de câte trei până la cinci canoane sau
chiar șase, care sunt așezate unele lângă altele fără de nici o legătură. Cei ce le-au adunat ulterior într-o singură colecție sau mai
multe colecții parțiale, din care a rezultat colecția generală în 85 de
canoane apostolice, se vede că nu și-au pus problema organizării
sistematice a colecției, ci au așezat unele lângă altele grupurile
de canoane care li s-au părut a fi de folos pentru viața Bisericii6).
Textul canoanelor apostolice, însoțit de interpretarea lor, a
mai fost tipărit în limba română de Pr. C. Dron, în aceeași perioadă
în care apărea primul volum (partea I și a II-a) al lui Nicodim
Milaș, autorul ținând seama de următoarele criterii: împrejurările
istorice care au dat naștere fiecărui canon; evoluția în timp a
chestiunii; ultima hotărâre ecumenică; sancțiunea canonului
valoarea lui actuală. Fiecare canon a fost trecut prin alambicul
acestor trepte formale7). Biserica din Apus a recunoscut doar 50
de canoane apostolice, datorită faptului că în prima jumătate
a secolului al VI-lea numai atâtea a tradus, din limba greacă în
limba latină, superiorul unei mănăstiri din Roma, Dionisie Exiguus
(Smeritul sau Cel mic), la solicitarea episcopului Ștefan din Salona
(în Dalmația)8). Se pare însă că mai târziu, în decursul istoriei,
Biserica din Apus a recunoscut toate cele 85 canoane apostolice.
2) Canoanele Sinoadelor Ecumenice. Biserica Ortodoxă
primește și recunoaște șapte Sinoade ecumenice, care s-au ținut
între anii 325 și 787. Dintre aceste șapte sinoade ecumenice,
întrunite din cauza diferitelor erezii ivite în Biserică, ne-au rămas
canoane numai de la șase, și anume: de la Sinodul I ecumenic,
întrunit la Niceea în anul 325, care a dat 20 de canoane; Sinodul II
ecumenic, întrunit la Constantinopol în anul 381, a dat 7 canoane;
Sinodul III ecumenic, întrunit la Efes în anul 431, a dat 8 canoane;
Sinodul IV ecumenic, întrunit la Calcedon în anul 451, a dat 30 de
canoane; Sinodul VI ecumenic, adică sesiunea a doua a acestui
sinod, cunoscută și sub numele de Sinodul Trulan, care s-a întrunit
la anul 691-692, a dat 102 canoane, și Sinodul VII ecumenic, care
s-a întrunit la anul 787 în Niceea și care a dat 22 de canoane.
Sinodul V ecumenic, întrunit la Constantinopol, la anul 553, nu
a dat nici un canon, de asemenea nici prima sesiune a Sinodului
VI ecumenic întrunită la 680, tot la Constantinopol, și căreia
i se zice de obicei Sinodul VI ecumenic, iarăși nu a dat nici un
canon. Iar din cauză că Sinoadele V și VI ecumenice, nu au dat
canoane, și fiindcă sesiunea a doua a Sinodului VI ecumenic, adică
Sinodul Trulan, a dat cel mai mare număr de canoane dintre toate
sinoadele ecumenice, acestuia i s-a zis și sinod quinisext, adică al
cinci-șaselea Sinod ecumenic, mai ales pentru socotința naivă că
acesta ar fi avut sau și-ar fi luat sarcina să completeze opera celor
două sinoade anterioare printr-o legislație canonică pe care acelea
nu o socotiseră necesară sau nu avuseseră timpul să o elaboreze.
Istoria reală a sinoadelor acestora arată că nu a fost vorba de așa
ceva9). Și aceste canoane ale Sinoadelor ecumenice, atât textul,
cât și interpretarea și lămuririle istorice, au fost publicate de Pr. C.
Dron în anul 193510).
3) Canoanele sinoadelor locale. Aceste canoane au intrat mai
târziu în cadrul canonic al Bisericii, și anume abia de la anul 692,
când Sinodul Trulan le-a selecționat și a procedat la codificarea
tuturor normelor canonice de până aici arătând (prin canonul
2) care sunt canoanele care trebuie să intre în codul canonic al
Bisericii și ce alte rânduieli nu trebuie să intre în acest cod. După
vechimea, însă nu și după importanța lor, sinoadele locale de la
care ni s-au păstrat canoane sunt următoarele: a) Sinodul de la
Cartagina, ținut pe timpul lui Ciprian în anul 256, care a dat un
singur canon; b) Sinodul de la Ancira (Ankara de azi), în Galatia,
întrunit la anul 314, care a dat 25 de canoane, dintre care primele
nouă și al doisprezecelea se referă la primirea în Biserică a
creștinilor care în timpul persecuției lui Maximin se lepădaseră, de
frică, de creștinism11). c) Sinodul de la Neocezareea din 314 care
a dat 15 canoane; d) Sinodul de la Gangra, capitala Paflagoniei,
care a dat 21 de canoane și care s-a ținut pe la anul 340; e)
Sinodul de la Antiohia din 341 cu 25 canoane; f) Sinodul de la
Laodiceea, capitala Frigiei, din 343, cu 60 de canoane; g) Sinodul
de la Sardica (Sofia de azi), ținut cu scopul de a restabili armonia
dintre episcopii răsăriteni și apuseni, ruptă prin intrigile arienilor
împotriva lui Atanasie cel Mare, cu 21 de canoane, Sinod ținut
în 343; h) Sinodul de la Constantinopol din 394 cu 2 canoane; i)
Sinodul de la Cartagina din 419 cu 133 de canoane12). Ultimele
două sinoade locale de la care ni s-au păstrat canoane incluse în
codul canonic al Bisericii, adică Sinoadele de la Constantinopol din
861 (17 canoane) și de la 879-880 (3 canoane), au fost incluse între
celelalte sinoade locale, prin „consensul Bisericii” (Nomocanonul
lui Fotie din 883), care le-a consacrat autoritatea, căci ele s-au
ținut după ce se încheiaseră sinoadele ecumenice și deci n-au mai
făcut obiectul vreunei hotărâri a unui Sinod ecumenic, așa cum
toate celelalte canoane ale sinoadelor locale făcuseră obiectul
hotărârii cuprinse în canonul 2 al Sinodului Trulan.
(Continuare în pag. 14)
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a moartea lui Neculce, în 1745 (când se năştea Samuil
Micu), al cărui Letopiseţ se oprise la anul 1743, se părea
că o epocă din istoria literaturii române luat sfârşit. Dar făclia nu
se stinge, trece doar munţii. Cu nişte ani mai devreme, în 1737,
în Transilvania, un episcop unit - Inochentie Micu-Klein, energic
şi cu viziune, făcuse un schimb de feude: cea de la Sâmbăta de
Jos şi Gherla contra unui domeniu pe care se găsea un sat cu un
nume totalmente obscur – Blajul. Era parte din strategia de luptă
a vizionarului episcop; muta Episcopia la Făgăraş de la margine de
principat, în centrul acestuia.
Cine trece astăzi prin Blaj, şi ar trebui cu toţii să trecem, este
izbit de planul urbanistic, conceput de Inochentie Micu-Klein,
care, în stăpânirea unei baghete magice, hotărâse: aici va fi oraş şi
va contempla cu uimire, spre deosebire de localnici pentru care e
un peisaj de fiecare zi, măreaţa Catedrală şi Seminarul.
Ele trebuie să fi fost pe vremuri nişte edificii uriaşe, ridicate
în mijlocul unui sat din preajma Câmpiei Libertăţii, cum se va
numi de la 1848 încoace şesul de la confluenţa celor două Târnave.
Aşa se născu Roma Mică, devenită Seminarul în limba română,
Meca românilor din Ardeal care se ridicau din ţărână spre cultură,
ei care nu aveau niciun drept, deşi erau majoritari în voievodatul
Transilvaniei, dar odiosul pact, încheiat după Răscoala de la
Bobâlna, la 16 septembrie 1437, între fruntaşii ungurilor, saşilor
şi secuilor, acel „Unio Trium Nationum”, le răpise, timp de secole,
drepturile pe care acum, la începutul secolului al XVIII-lea, se
pregăteau să şi le recucerească. Stegarul acestei lupte era tânărul
episcop unit - Inochentie Micu-Klein (n. la Sadu, lângă Sibiu,
în 1692), care se gândi că va obţine politic şi social drepturile
românilor, dacă îi va înălţa cultural. Era ideea luminării prin cultură
şi astfel se născu, ceea ce N. Iorga va numi Şcoala Ardeleană, în
această Roma Mică – Blajul dintotdeauna.Astăzi, unora nu le place
să amintească de vremuri grele de luptă pentru păstrarea limbii
şi fiinţei naţionale. Iar lupta n-a fost uşoară, a cerut jertfe, sânge,
bătălii – unele câştigate, altele pierdute, dar, în cele din urmă,
biruinţa fu câştigată. Cum? Ne spune N. Iorga: „În Ardeal nu e
un mănunchi, ci o pleiadă, nu e un predicator în pustie cu câţiva
ucenici răzleţi, ci profeţi sărbătoriţi ce se înconjură de ucenici
înţelegători şi devotaţi, cari repetă cuvântul auzit, îl tâlcuiesc
pentru alţii, scot dintr-însul adevăruri nouă. Şi nu mai sunt aici
boieri care vorbesc, câţiva nobili cu carte, ci preoţi, corectori de
cărţi, învăţători, slujbaşi, medici, toată inteligenţa naţiei participă
la mişcare, se încălzeşte de dânsa. De aceia curentul nu încetează,
nu slăbeşte; în vălmăşagul discuţiilor necontenite, în focul
luptei fără odihnă, ideile se ascuţesc, carac-terele se întăresc,
sentimentele se fanatizează. Prin exageraţie şi fanatism, ca şi
prin adevăr şi iubire de neam, biruinţa se câştigă de data aceasta.
Ideile învietoare au pătruns acum în sângele poporului român,
al poporului român de pretutindeni” (N. Iorga – Istoria literaturii
române, în secolul al XVIII-lea, 1688-1822, vol. 2, Editura Didactică
şi Pedagogică, Buc., 1969, pag. 11-12).
Inochentie Micu-Klein aştepta nu preţuirea lui, ci dreptatea
pentru românii săi. Aliatul în această luptă era cuvântul
împărătesc, cuprins în cele două Diplome ale împăratului Leopold.
În zadar, însă, era prea devreme pentru a izbândi; mai mult, trebui
să părăsească scaunul episcopal şi să trăiască în exil, la Roma,
până la sfârşitul vieţii (1768). Îngropat în Cetatea Eternă, va fi
reînhumat în Catedrala de la Blaj, cu hramul Sfânta Treime, al cărei
plan îl concepuse şi pe care nu apucase s-o vadă construită ca şi

COLECȚIA DE CANOANE
(Urmare din pag. 13)
4) Canoanele Sfinților Părinți. Acestea nu sunt canoane în
înțelesul specific al acestui cuvânt, ci sunt rânduieli pe care leau stabilit ocazional un număr de Sfinți Părinți, în legătură cu
diverse probleme practice ale vieții bisericești, fără a fi redactate
în chipul obișnuit al canoanelor propriu-zise. Unele dintre acestea
sunt simple rostiri sau enunțări de păreri ale Sfinților Părinți, pe
când altele sunt extrase târzii din unele scrieri, ba chiar din unele
scrisori ale lor. Cei 13 Sfinți Părinți ale căror rânduieli bisericești,
stabilite într-un fel sau altul, au fost incluse în codul canonic al
Bisericii, sunt toți Părinți răsăriteni, al căror nume și număr de
canoane sunt cele arătate de canonul 2 al Sinodului VI ecumenic, și
anume: a) Dionisie al Alexandriei (+264), cu 4 canoane; b) Grigorie
Taumaturgul sau făcătorul de minuni, Arhiepiscopul Neocezareei
(+270), cu 12 canoane; c) Petru, Arhiepiscopul Alexandriei (+311)
cu 15 canoane; d) Atanasie cel Mare (+373), luptător împotriva
arianismului, cu 3 canoane; e) Vasile cel Mare (+379) cu 92 de
canoane; f) Timotei al Alexandriei (+385) cu 18 canoane; g)
Grigorie Teologul de Nazianz (+390) cu 1 canon; h) Amfilohie din

Seminarul, la 19 octombrie 1997, conform dorinţei testamentare
dintr-o celebră epistolă: „nu poţi învia cu adevărat decât în
pământul patriei”. Dar sămânţa fusese aruncată şi ea a încolţit prin
Programul de acţiune al mişcării, trasat de acest stegar al luptei
de emancipare culturală, socială şi naţională, al treilea episcop
al Bisericii Unite cu Roma: „cel mai de seamă om politic pe care
l-a dat neamul românesc din această ţară transilvană” (Lucian
Blaga – Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea,
îngrijită de G. Ivaşcu, Buc., 1966). Augustin Buzura, într-un articol
omagial, „Victoria unui învins”, scria: „De fapt, alături de Avram
Iancu, Ioan Inochentie Micu-Klein este personajul cel mai tragic
al istoriei noastre”. La şcoala românească de la Blaj se vor adăpa,
în cultură, copiii românilor din întregul Ardeal. Copiii românilor,
dornici să-şi depăşească mizeria socială, plecau din toate colţurile
Ardealului, pe jos cei mai mulţi, cu câte o căruţă unii.
E o povestire emoţionantă a unui profesor şcolit la Blaj, Septimiu
Popa, nepot de învăţăcel la acelaşi Blaj, intitulată „Caravanele
Ardealului”, reprodusă în volumul „Povestitori ardeleni”, Editura
Dacia, Cluj, 1974. Să-l cităm: „Vacanţele se sfârşeau şi în vremea
când nu erau trenuri. Atunci Ardealul era cutreierat de adevărate
caravane de şcolari, cari făceau pedeştri drumul de câteva zeci ori
sute de kilometri până la Blaj... Încă prin 22 august, vreun şcolar
din extremitatea Sălajului, ori de pe la Satu-Mare, însoţit de tatăl
său, pornea la drum. Uneori, chiar în satul vecin, se alătura la
ei încă vreun şcolar, singur sau însoţit de tatăl său. Aproape în
fiecare sat ceata creştea. Unii şcolari din satele lăturalnice, la ziua
ştiută, se duceau la vreun sat de la drumul ţării, ca să se alăture
şi ei la... caravană. Pe la Cluj era o ceată de vreo 50-60 de capete.
La Apahida întâlneau alte caravane cari veneau de către Gherla,
Bistriţa şi Maramureş. Cântând şi chiuind, caravanele înaintau,
mărindu-se mereu. La Iernut se întâlneau cu caravanele de pe
Câmpie... De la Iernut caravana o lua spre Dicio-Sân-Martin, iar
de aici pe Valea Târnavei în jos, către Blaj.
Caravanele îşi aveau itinerarul şi orarul lor bine stabilit, pururi
acelaşi... După zile de călătorie, cu cântece, cu chiote, cu lacrimi
şi popasuri, deodată cu caravanele de către Sibiu şi Orăştie,
caravana sosea la Blaj... Pe băieţi (părinţii n.m.) îi lăsau în grija
lui Dumnezeu, a Episcopului şi a Seminarului teologic. De la
Dumnezeu căpătau sănătate şi putere ca să suporte foamea şi
învăţătura, de la Episcop pâinea, încălţămintea şi hainele, iar de
la Seminar, zeamă lungă...”. Cenzorii de azi ai cuvintelor patrie,
ţară, patriotism, precum şi ai sentimentelor provocate de aceste
vocabule şi care au eliminat din Programa de limba şi literatura
română capitolul Şcoala Ardeleană, să ştie că aşa s-a format clasa
cărturărească a Ardealului românesc, care, prin lupta ei, a făcut
posibilă unirea Transilvaniei cu Ţara. Aceşti pigmei au alungat
din cultura română corifeii Şcolii Ardelene, apostoli ai luptei de
emancipare a românilor ardeleni. Va sosi ziua revanşei, domnilor
pigmei! Într-una dintre caravanele care duceau spre Blaj, se afla,
probabil, în anul 1771, şi Petru Maior (n. 1 ianuarie 1756), care
a văzut lumina zilei, posibil, la Târgu Mureş. Este al treilea mare
istoric şi filolog ardelean. Primele studii le-a făcut la Colegiul
Reformat din Târgu Mureş (1769-1771), le-a continuat la Blaj
(1771-1774), apoi bursier la Colegiul „De propaganda Fide” din
Roma (1774-1779). Un an a fost student la Universitatea din Viena
(1779-1780). Revenit în ţară, părăseşte ordinul călugăresc şi se
integrează generaţiei Supplex-ului, la a cărui elaborare participă.
E profesor de filosofie la Blaj (1780-1784), preot al Reghinului şi
protopop al Gurghiului (1784-1809), cenzor şi corector al cărţilor
româneşti la Tipografia crăiască din Buda (1809-1821). Se spune

că, pe vremea când era preot, cutreiera
satele adunând „pruncii”, învăţându-i cu
mare sârguinţă el însuşi sau „rânduind
mijlocitori” vrednici de încredere. De
unde, până atunci, ţăranii fugeau de
învăţături ca de alte cele, acum, sub influenţa lui, alergau singuri
spre lumina cărţii. Este unul dintre corifeii Şcolii Ardelene, alături
de Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Ion Budai Deleanu.
Petru Maior, mai puţin erudit decât Samuil Micu şi Gheorghe
Şincai, posedă, totuşi, vaste şi variate cunoştinţe. A fost mintea
cea mai ordonată, mai limpede, teoretizantă, speculativă, dintre
aceşti corifei, stăpân pe o ineligenţă de acută mobilitate, polemist
redutabil, versat în lupta de idei, mânuind ironia ca pe o spadă.
Autor de cărţi, făcute să pătrundă în casele românilor şi să le
lumineze minţile şi fiind un spirit practic şi combativ, reuşeşte săşi publice aproape toate scrierile. Prima sa lucrare, „Procanon”,
scrisă în 1783, încearcă să prevină primejdia ca teologii „papistaşi”
ai Blajului să devină agenţii propagandei de catolicizare a
românilor ardeleni. Expresie a angajării politice „Istoria pentru
începutul românilor în Dachia”(1812) e o filipică ştiinţifică
împotriva detractorilor românilor şi un mijloc de propagare a
crezului naţional. La curent cu exigenţele istoriografiei luministe,
autorul realizează o expunere sintetică, axată pe o temă unică:
începutul românilor în Dacia. Argumentaţia e construită în jurul
ideilor romanităţii pure a românilor, a unităţii şi continuităţii
neîntrerupte a românilor în Dacia nord şi sud-dunăreană. Patosul
operei se converteşte într-o polemică scânteietoare cu denigratorii
originii strămoşilor noştri, falsificatori ai istoriei românilor: Sulzer,
Eder, Engel – prilej de a-i portretiza cu aciditate. Cartea joacă un
rol fundamental în cristalizarea conştiinţei de sine a poporului
român, chintesenţă a gândirii Şcolii Ardelene. Aceeşi funcţie
militantă îi revine şi „Istoriei besericei românilor”(1813). Înscrisă
în perimetrul istoriografiei luministe, cartea este organizată în
funcţie de două idei-forţă: vechimea creştinismului la români şi
păstrarea nealterată a „legii ortodoxe”, prima corelată în subtext
cu sensurile politice ale „Istoriei pentru începutul românilor în
Dachia”, a doua, cu acelea ale „Procanonului”.
Celebrul slavist Bartolomeu Kopitar, care a recenzat cu aversiune „Istoria pentru începutul românilor în Dachia”, a primit din
partea lui Petru Maior o ripostă polemică dură, în care şi-a valorificat imensele resurse de ironie şi sarcasm. Subordonate istoriei, lucrările filologice: „Dizertaţie pentru începutul limbei române”(1812), „Dizertaţie pentru literatura cea veche a românilor”
(1812) şi „Dialog pentru începutul limbei române între nepot şi
unchi”(1819), dovedesc o pregătire lingvistică remarcabilă şi o
concepţie filologică modernă, pun în discuţie o mare diversitate
de probleme: de lingvistică generală şi romanică, de gramatică şi
ortografie, de limbă literară şi lexicografie. El încearcă să menţină
echilibrul între două deziderate majore: demonstrarea latinităţii
limbii române şi respectarea principiului luminist al înţelegerii,
întrucât „pentru aceea grăim ca să ne înţeleagă aceia cărora
grăim”. Preocupările pentru limbă sunt întregite de colaborarea
la „Lesiconul de la Buda”(1825), întâiul dicţionar etimologic de
mari proporţii al limbii române. Punct culminant al filologiei
din Şcoala Ardeleană, dicţionarul este o operă colectivă. Vom
constata că toată străduinţa îndelungată a lui Samuil Micu şi toată
munca vijelioasă a lui Şincai au fost încorporate în atitudinile lor
fundamentale şi în concluziile lor mari, în opera lui Petru Maior. El
a fost ales, de zeii protectori ai neamului său, să treacă generaţiei
următoare făclia aprinsă de această mişcare.

Iconiu (+395), cu un canon; i) Grigorie de Nyssa (+395), fratele mai
tânăr al Sfântului Vasile cel Mare, numit și „Stâlpul ortodoxiei”, cu
8 canoane; j) Teofil al Alexandriei (+412), cu 14 canoane; k) Ciril
cel Mare al Alexandriei (+444), nepot al lui Teofil al Alexandriei, cu
5 canoane; l) Ghenadie al Constantinopolului (+471) cu un canon;
m) Tarasie al Constantinopolului (+806), în epistola (Scrisoarea)
adresată către Adrian, papa din Roma, cu un canon13).
Epistola lui Tarasie constituie sfârșitul colecției fundamentale
de canoane a Bisericii ortodoxe de răsărit. Ca întregire la această
colecție, se mai adaugă: a) Nomocanonul lui Ioan Ajunătorul
(+595), cu 65 de canoane; b) Canoanele lui Nichifor Mărturisitorul
(+818), 49 la număr, urmate în Sintagma Ateniană de scrisoarea
lui Nichifor, care cuprinde șaptesprezece întrebări și răspunsuri;
c) Răspunsurile sinodale ale lui Nicolae al Constantinopolului,
patriarh între 1086-1111, care sunt 11 la număr; d) Diferite
prescripțiuni canonice ale unor Sfinți Părinți (Vasile cel Mare, Ioan
Hrisostoru, Atanasie cel Mare14). Aceste canoane au fost emise
pentru cârmuirea Bisericii, ca norme sau reguli de viață, fiind
expresia unui adevăr bazat pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
Ele sunt recunoscute de întreaga Biserică și sunt obligatorii
pentru toți membrii Bisericii, chiar dacă nu au fost date toate în

același timp, ci în curs de mai multe secole, în conformitate cu
necesitățile ce s-au ivit. Cunoașterea canoanelor, pe măsură ce
erau publicate, era obligatorie cu toată sfințenia pentru fiecare
membru al Bisericii și în primul rând pentru conducătorii Bisericii,
care trebuiau să vegheze ca să fie strict executate. Canoanele
Bisericii Ortodoxe sunt și astăzi de actualitate, chiar dacă
societatea umană a evoluat, deoarece se referă la adevăruri de
credință care străbat veacurile.
Note bibliografice: 1. Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox.
Legislație și administrație bisericească, vol. I, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1990, p. 17. 2. Ibidem, p. 40.
3. Pr. Vladimir Prelipcean, Pr. Nicolae Neaga, Pr. Prof. Gh. Barna, Studiul Vechiului
Testament. Manual pentru uzul studenților Institutelor Teologice, Editura
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1955, p. 14. 4. Preot Dr. Ioan
Mircea, Dicționar al Noului Testament de la A la Z, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1984, p. 71 și p. 55. 5. Arhid. Prof.
Dr. Ioan N. Floca, op. cit., vol. I, p. 53. 6. Ibidem, p. 76. 7. Pr. C. Dron, Canoanele
apostolice. Text și interpretare, Ediția a II-a, Tipografia Cărților Bisericești,
București, 1933, p. IV. 8. Dr. Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite
de comentarii, vol. I, partea I, traducere de Uroș Kovincici și Dr. Nicolae Popovici,
Tipografia Diecezană, Arad, 1930, p. 17. 9. Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, op. cit.,
p. 77. 10. Pr. C. Dron, Canoanele Sinoadelor ecumenice. Text și interpretare,
Tipografia Cărților Bisericești, București, 1935, 438 p. 11. Dr. Nicodim Milaș,
Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. II, partea I, Arad, 1934, pp. 3-27. 12. Ibidem, pp.
28-289. 13. Dr. Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. II, partea a II-a,
Arad, 1936, pp. 3-202. 14. Ibidem, pp. 203-249.
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AMINTIRI ȘI PREZENȚE CULTURALE DIN MIHĂEȘTI

S

timate Domnule Petru CICHIRDAN, îmi face o deosebită
plăcere să vă trimit câteva pagini din „Cartea de la
Mihăești” – la care lucrez și sper să o tipăresc de Rusalii, când se
va sărbători Ziua Comunei.
Printre personalitățile comunei se află și Ileana Șerbănescu,
căsătorită Anghelescu, pe care o cunoașteți din vremea tinereții
noastre, de la ziarul „Orizont”. Aștept, încă, să-mi trimită cîteva
însemnări, amintiri de la „Orizontul”. De la Ileana am primit și
această fotografie în care am identificat numai pe cei pe care i-am
scris dedesubt.Unii ziariști angajați lipsesc din acest instantaneu,
în schimb apar alte persoane – venie, probabil, întâmplător.
În paginile cărții mele ocupă un loc important și cele două fiice
ale Ilenei – distinse și remarcabile personalități ale învățământului
vâlcean. Ne face plăcere să le cunoaștem, să citim despre
dumnealor și să le păstrăm tipărite în „Cultura vâlceană”.
Cu deosebit repect,

Felix SIMA
ILEANA GH. ȘERBĂNESCU
Născută la 20 august 1948 în satul Bârsești, căsătorită
Anghelescu, secretar și redactor la ziarul județean „Orizont”.

Recunoaștem, în fotografie, pe următorii: Mihai Bușe, Ion
Țuca, Constantin Poenaru, Gheorghe Cârstea, Titi Bulacu, Ileana
Anghelescu, Marinela Tutilă, Lucian Avramescu, Iulian Model,
Lucian Pavel.

CRISTINA CERCELARU
S-a născut la 1 decembrie 1975 la Voineasa, județul Vâlcea.
Fiica Ilenei și a lui Gheorghe Anghelescu. A absolvit în anul 1994
– Liceul de Muzică și Arte Plastice „Victor Giuleanu”, RâmnicuVâlcea, clasa prof. Traian Ștefan Boicescu.
În anul 1999 absolvă Universitatea de Arte București, secția
Arte Textile – specializarea tapiserie
– contexturi – clasa lector universitar Viorica Slădescu. În anul 2000 este absolventă a programului de pregătire postuniversitară „Bazele conservării științifice”,
specialitatea conservare preventivă –
bunuri culturale.
1999 – 2001 – angajată a Muzeului Național de Artă al României. 2001 – 2003 –
profesor de educație plastică la Școala cu
clasele I-VIII, nr. 10, Râmnicu-Vâlcea. Din
2003 – până în present, profesor de educație plastică la Liceul de Artă “Victor
Giuleanu”, Râmnicu-Vâlcea. Din 2005 –
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din
România, Filiala Râmnicu-Vâlcea;
EXPOZIȚII DE GRUP
2017 – Expoziție interjudețeană „Semne de primăvară”,
Galeria Artex, Râmnicu Vâlcea;2017 – Târgul de artă, ediția
a XXVI-a, Galeria Artex, Râmnicu Vâlcea;2016 – Expoziție
interjudețeană „Semne de primăvară”, Galeria Artex, Râmnicu
Vâlcea;2016 – „Vin la arte”, Galeria Iordache, Drăgășani, Vâlcea;
(… …) 1999 – „Diploma 99” – textile și sticlă, Galeria Căminul Artei
(etaj), București; 1997 – Expoziția „Tineri artiști plastici”, Galeria
Dominus, București; 1994 – „Diploma 94” – tapiserie și sculptură,
Galeria Artex, Râmnicu Vâlcea; 1993 – Concurs de artă decorativă
„Consonanțe”, Galeria Artex, Râmnicu Vâlcea - premiul I; 1992 –
Expoziție de pictură, Galeria Artex, Râmnicu Vâlcea;

EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE
2014 – “Primăvara Românească la Bruxelles”, Casa de Cultură
Belgo – Română Arthis, Bruxelles, Belgia;1996 – International
Simpozion on Textile „Scytia” – Cherson – Ucraina;

ALINA - GEORGIANA ANGHELESCU
S-a născut la 19 iunie 1977, fiica lui
Gheorghe Anghelescu și a Ilenei Anghelescu (n. Șerbănescu), din Bârsești, comuna
Mihăești, județul Vâlcea.
Absolventă a Școlii Normale din Râmnicu-Vâlcea (1995) și a Facultății de Geografie din cadrul Universității București,
profilul Geografie, specializarea Geografie
– Probleme fundamentale ale geografiei;
Probleme de specialitate ale geografiei
(2001), activează ca profesor de geografie la Liceul de Artă,
Râmnicu-Vâlcea, Școala „Take Ionescu”, Râmnicu-Vâlcea, Colegiul
Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu-Vâlcea (20012006), iar de la 1 septembrie 2006 până în prezent, ca profesor
cu Gradul didactic I, titular al Catedrei de geografie de la Școala
Gimnazială Nr. 5 Râmnicu-Vâlcea. După absolvirea
facultății, urmează o serie de cursuri de formare
continuă, organizate la nivel județean și național,
dintre care menționăm: „Management de proiect”,
„Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel”,
„Leadership şi management în organizaţiile şcolare”, „Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar”, „Management educațional” (PROEURO CONS, Slatina), „Responsabil formare continuă şi perfecţionare în unităţile şcolare” (Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice,
Inspectoratul Școlar al Judetului Vâlcea, Casa
Corpului Didactic) etc. Desfășoară o bogată activitate didactică (membru al Comisiei metodice „Om și societate”
; membru CA; responsabil al Comisiei de formare continuă şi
evoluţie în cariera didactică; membru al Comisiei ariei curriculare
consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare, la Școala Gimnazială
Nr.5 Râmnicu-Vâlcea) și științifică, prin participarea la numeroase
conferințe și simpozioane organizate la nivel național și internațional:
Conferința Internațională „La diversite culturelle et la tolerance
dans l’education”; Simpozionul Național „Cultură și educație
financiară, o perspectivă europeană”, ediția a II-a, mai 2016;
Simpozionul Național de Referate și Comunicări Științifice „Natura
– un iscusit creator”, ediția a V-a, mai 2017; Simpozionul Național
de Referate și Comunicări Științifice „Promovarea activităților de
practică pedagogică – Factor determinant al învățământului european”, ediția a VII-a, martie 2018, Râmnicu-Vâlcea; Simpozionul
Internațional „Educația Incluzivă în învățământul preuniversitar”,
februarie 2018, ediția I, Craiova; Simpozionul Național „Geografie
teoretică și aplicată a județului Vâlcea”, ediția a XIV-a, mai 2019,
Râmnicu-Vâlcea; Simpozionul Național „Misterele Terrei, între mit
și realitate”, ediția a XI-a, 5 iunie 2020 etc.
Lucrările științifice: „Rolul feedback-ului în mentorat”, „Rolul
profesorului diriginte în consilierea profesională a elevilor”, „Ceramica populară de Horezu”, „Educația diferențiată”, „Ecosistemul
Mării Negre”, „Drumeția geografică” etc. au fost cuprinse în publicațiile simpozioanelor enumerate mai sus.
Articolele: O imposibilă întoarcere, Încotro, școala?, De ce
avem nevoie când plouă?, Pictează-te în culori!, Fericrea, Călă-tori
prin viață, Universul uman sunt publicate în „Solilocvii în Ludoteca”, Antologie alcătuită de prof. Carmen Sima, Râmnicu-Vâlcea,
Editura „Focus”, 2016, ISBN 978-606-8805-06-1.

Culoarea amintirilor...
Nicăieri gustul copilăriei nu se simte mai intens ca în satul
unde mi-am petrecut primii ani de viață, Bârsești....Când plec deaici am mereu un gol în suflet, căci știu că-mi va fi dor, iar lui, de
asemenea. Îl las în urmă și simt tristețe, așa cum simți când te
desparți de un om drag. Și, când mă întorc, des de altfel, îl găsesc
totuși schimbat puțin câte puțin, dar mereu la fel de primitor.
Iar el mă așteaptă, cântându-mi dorul prin freamăt de frunze și
prin adieri de vânt. Atunci când pășesc în colțul meu de paradis,
simt cum rădăcinile mi se înfig mai puternic în acest pământ care
le-a oferit căldură și le-a dăruit un ropot de ploaie atunci când au

fost însetate. Păstrez amintiri și miresme pe care le-am căutat în
lumea largă, dar ele există doar în mine și prind viață atunci când
mă întorc acasă, acolo unde le-am simțit prima oară. Miros de
crizanteme, de nuci, de fum, de ploaie și nămol, imaginea focului
în sobă, a podului întunecat văzut prin ochii de copil ca o lume
necunoscută ce îmi trezea mereu curiozitatea, a scării de lemn
ce îmi părea atât de înaltă, dar care mă îmbia să o cuceresc…Îmi
amintesc orele petrecute în podul casei, printre lăzi prăfuite în
care descopeream cărți cu file îngălbenite de vreme, caiete de
școală ale părinților și bunicilor, ziare vechi, scrisori și alte obiecte.
Există un loc, o casă. Ca nicio alta, a fost pentru mine locul în
care am prins rădăcini. Îmi amintesc cu drag de casa bunicilor....
Sunt detalii pe care mi le amintesc dureros de precis, iar pe
altele le-am îmbrăcat în nuanța amintirilor, ușor însorite, tăcute,
umbrite, dar niciodată uitate complet. Țin minte camerele mici
cu tavane joase, ușile verzi, preșurile, sobele în care trosneau
lemnele iarna, ferestrele înguste prin care vedeam fulgii mari
așternându-se iarna în grădina din fața casei, când, împreună
cu sora mea, ascultam cuibărite în pat, poveștile inventate de
bunicul. Îl certam de fiecare dată când schimba firul poveștii
spuse cu o seară înainte. Țin minte grădina din fața casei în care
era mereu ceva înflorit, cu aleea pietruită, de-a lungul căreia,
toamna, tufănelele erau regine. Ce amintiri dragi! Casa bunicilor,
magazinul din sat, biserica, râul din apropiere, pădurea, toate
aceste locuri mi-au marcat copilăria, trezindu-mi astăzi nostalgii
ale zilelor bune din trecut. Am trăit aici până la cinci-șase ani, apoi
am venit cu același drag de fiecare dată, aproape săptămânal.
Sunt amintiri ce îmi trezesc în minte şi suflet emoţii diferite,
Gusturi pe care parcă nu le-am regăsit nicăieri de-atunci, cel al
laptelui de vacă servit dimineața cu pâine unsă cu unt și miere și
a mâncărurilor pregătite de bunica: ciorbele delicioase, sarmale
cu frunză de varză, omleta cu jumări și nelipsiţii cartofi prăjiţi
cu brânză. Încă mai duc dorul serilor de toamnă, al mirosului
frunzelor arse, al fructelor şi legumelor coapte în foc: cartofi,
porumb, dovleac și mere. Astăzi, în locul căsuței vechi cu prispă
și pereții crăpați, se ridică o vilă cochetă cu etaj. Privind acum de
la balcon, imagini din copilărie îmi trec prin fața ochilor... Mărul
bătrân ce domnea în mijlocul grădinii, cu crengi noduroase,
care ne-a legănat la umbra lui atâția ani este înlocuit astăzi de
o magnolie semeață. Nucii de pe marginea drumului pe care îi
scuturam la începutul toamnei, savurând sâmburii cruzi, nu
mai există, iar plutele ce străjuiau drumul, cu coroanele lungi
și înguste, trăiesc doar în amintirea mea. Partidele de fotbal
încinse în fața casei cu vecinii s-au „suspendat” de mult timp, iar
eu am uitat încet-încet cum alergam cu tălpile goale prin iarba
mătăsoasă sau cum intram cu picioarele în apa rece a râului din
apropiere. În spatele grădinii bunicilor era (ca și astăzi) crângul,
martor la toate isprăvile şi jocurile copilăriei, când o zbugheam,
împreună cu sora mea, după viorele, tămâioare, floarea-paștelui
și cocărăi, iar pământul încă jilav după topirea zăpezii ne îngreuna
încălțămintea, transformându-ne, în mintea noastră inocentă, în
niște uriași fabuloși...
Îmi amintesc de bunica... Draga mea bunică! Mâinile ei
muncite ne îmbrăcau cu grijă de fiecare dată și ne mângăiau pe
creștet cu blândețe. Era ca un un ritual sacru mersul împreună cu
bunica până la fântână pentru a aduce apă, iar lungile plimbări
pe islaz alături de bunicul erau o adevărată delectare. Orice clipă
petrecută împreună cu ei era un izvor de cunoaștere pentru noi și
un moment de infinită duioșie. Ziua de Paște era, de asemenea,
un moment așteptat cu nerăbdare de noi, copiii. Îmi amintesc
drumul până la biserica din sat, dimineața devreme, când, deși
frigul ne îmbujora obrajii, purtam mândre rochițele și pantofiorii
noi pe care părinții îi cumpărau la fiecare sărbătoare.
Magazinul din sat îmi poartă și astăzi gândul la pungile de
bomboane și napolitanele cu cremă de ciocolată şi căpşuni pe
care ni le cumpăra bunicul. Două trepte, o sală întunecoasă, cu
o tejghea lungă îmi stăruie în minte, iar mirosul mărfurilor și al
băuturilor alcoolice încă îmi persistă în nări. Nici magazinul nu mai
există astăzi, dar, de fiecare dată când trec prin fața casei ce se
află pe locul vechii băcănii, amintirile și mirosurile revin cu aceeași
intensitate. Și totuși, nimic nu mai are farmecul de odinioară.
Un loc aparte între amintirile mele îl are și grădinița unde am
legat primele prietenii care, din păcate, n-au rezistat timpului.
Aici, așezate pe scăunele din lemn, am descifrat, pentru prima
dată, minunata lume a jocurilor și am învățat, sub îndrumarea
unei blânde învățătoare, primii pași de dans.
Nu știu ce culoare ar trebui să aibă amintirile, dar ale mele,
toate cele legate de copilărie, bunici și de satul meu drag sunt
luminoase și frumos colorate. Aici m-am trezit privind cu ochii
mari deschiși spre lume și sper doar ca memoria să nu-mi schimbe
culoarea lor. (Alina Anghelescu, 2020)
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MARIUS CĂRBUNESCU: „AȘTEPTAREA”
(Republicat)
Mihai CĂLUGĂRIȚOIU
*
NOTĂ: Redacția Intol Press cere scuze cititorilor pentru
publicarea trunchiată a articolului de față în numărul 1/2021
din ziarul Povestea vorbii 21, motiv pentru care republică
articolul în numărul de față. El a fost publicat corect, imediat după apariția în presa scrisă, luna martie, în www.
culturaarsmundi.ro
*
tatul acasă, în ano domini 2020, i-a împlinit tânărului
scriitor Marius Nicolae Cărbunescu, o mare adăstare,
apariția romanului Așteptarea.
Dacă lumea întreagă și-a dorit să treacă și să uite, cât mai
repede, acest an, de neuitat pentru conștienți, pentru autorul
nostru „statul acasă” l-a propulsat, cred și îi doresc, în marea
literatură, nu numai națională, ci și universală, dacă planeta
noastră poate echivala, în acest caz, cu universul.
Afirmația de mai sus, pe cât de pretențioasă este, necesită o
argumentare pe măsură, lucru pe care încerc să-l fac în rândurile
care urmează.
Mulți și valoroși scriitori români au abordat în scrierile lor
teme și trăiri general-umane, legate de oamenii locului, de
așezările, râurile și spațiul românesc. Normal, ar spune unii, că
doar trăim aici! Normal, zic și eu, numai că în acest roman sunt
depășite fruntariile. Acțiunea se desfășară, plecând din România,
în Albania, Grecia, Turcia, Emiratele Arabe Unite (Dubai), Malaysia.
Și, ca un nostalgic, autorul își readuce eroul acasă.
Tema romanului, pe cât de controversată, pe atât de amplă,
mai ales la alții, dacă nu și la noi a căpătat proporții, consumul
și traficul de doroguri, nu a fost, cred, în literatura română,
abordată atât de minuțios, de la fumul unei țigări halucinogene,
la condamnarea la moarte a deținătorului, traficantului sau
consumatorului. Argumentul? Subiectul este relativ recent în
rândul românilor (vezi cazul lui Ionuț Gologan). Noi avem drogurile
noastre, de care nici Deceneu nu ne-a putut lecui!
O altă dezbatere inițiată de autor este pe tema sistemelor
judiciare din România și Malaysia, a pedepselor maxime,
detențiunea pe viață (cu regimul ei de aplicare), la noi, și cea
capitală, la ei. Alăturat, autorul ne prezintă condițiile de detenție,
din închisoare ori alte centre de reținere, prin care a trecut eroul
său.
Ipotetic sau real, subiectul romanului este posibil. Dovadă stă
un caz asemănător, prezentat în presa națională și internațională,
un cetățean român a fost condamnat la moarte, pentru astfel de
fapte, în îndepărtata Asie de Sud-Est.
Autorul s-a străduit și a reușit să-l trateze pe eroul său nu ca pe
un simplu număr de identificare într-un penitenciar dintr-o țară
străină. Dimpotrivă, s-a strecurat în intimitatea lui și l-a înfățișat
așa cum ar merita oricine dintre semenii noștri. Din păcate,
suntem numărul n, din lista de votare, numărul n, din organigrama
unei corporații, numărul n… dintr-o statistică oarecare.
Un tânăr din Timișoara, rămas orfan și crescut prin casele
de copii, sărac și încântat de „mirajul unui câștig uriaș și-a unei
vieți pline de huzur”, după ce face cunoștință cu beneficiile ierbii,
ajunge crăuș de cânepă, în Albania.
Când situația traficanților din Albania se strică, Laurențiu
Pal, eroul nostru, reușește să treacă în Grecia. Este condamnat
pentru trecere fauduloasă a frontierei de stat, datorită colaborării
în destructurarea rețelei albaneze, la nouă luni de închisoare.
După liberare, ajunge în Turcia și se angajază la o „firmă” ce se
ocupa cu import-exportul componentelor de calculatoare, în și
din Malayesia. Cutiile în care sunt transportate componentele ori
carcasele acestora sunt folosite, în principal, pentru transportul
de droguri. Din când în când, câte un reprezentant al „firmei”
însoțea transportul, pentru a garanta calitatea și cantitatea
produsului ori pentru reglarea unor neconcordanțe anterioare.
La una din aceste deplasări, este trimis drept comisionar tânărul
Laurențiu. La sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, la un control
de rutină, i se descoperă în bagaje, ascunsă în căptușeala dublă a
geamantanelor, o cantitate de droguri. Este arestat și condamnat
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la moarte, conform legislației malaysiene. În așteptarea punerii
în executare a pedepsei, este cazat la penitenciarul Simpang
Renggam, cu numărul 348.
Dacă până acum, în scrierile anterioare, era „un povestitor
de superioară calitate”, cum îl caraterizează Ioan Barbu, în
Cuvânt înainte, la volumul Fugarul, apreciat de Eugen Stancu
drept primă lucrare notabilă, „un prozator vivant” cu o „scriitură
alertă”, cum îl califică Ion Predescu, în Cuvânt înainte la romanul
Amanta sistemului, la care adăugăm autoaprecierea autorului
ca „rătăcirile mele literare” (vezi B-Max), în romanul Așteptarea
se împlinește năzuința lui Eugen Stancu, „speranța unei cărți
viitoare, care să confirme valoarea debutului”.
„În firea lucrurilor stă ca un scriitor, zice Marius Cărbunescu,
să aprindă imaginația cititorului, povestind despre alte categorii
socio-profesionale”. Și acest lucru a făcut. A povestit despre
muncitori, activiști de partid (a fost o vreme când aceasta era o
ocupație!), securiști, gardieni, psihologi, avocați, părinți, frați ori
colegi (fie ei chiar și de celulă).
Aruncat în lumea decumpănirii, condamnatul își poate alege
forma de punere în aplicare a sentiței, între „scaunul electric
sau injecția letală” ori „gulerul înălțător confecționat din fuior
de cânepă indiană, împletită mărunt și înnodată trainic”. Ajuns
la concluzia că „trebuie să se termine odată”, „sentința cea mai
grea și nedreaptă, ar fi prelungirea vieții. Așteptarea deveni o
povară greu de dus”. Paradoxal, și ironic în același timp, dacă
până acum „Drumul greșit pe care am apucat n-a fost o alegere.
A fost singurul.”, acum i se oferă trei variante și, ca un profet se
destăinue și ne plânge de milă: „Suferințele mele se vor termina
în curând, lăsând necazul acestei lumi pe umerii celorlalți. Să vă
văd atunci cum dați din colț în colț!”
Ierarhia oficială a închisorii este secondată de cea neoficială.
„Cele mai ale dracu cazne și le provoacă deținuții între ei, nu
personalul care deservește pușcăria.” Autorul folosește prilejul și
descrie cele trei trepte ale ierarhiei: „Guru”, „gherțoii recidiviști”
și „cei mulți” și, totodată, se întreabă: „Credeți cumva că
suboamenii nu își stabilesc și ei structurile ierarhice?”
În aceste condiții, când „ghiuleaua metafizică” îi „atârnă de
picioare”, „pedeapsa capitală, care nici măcar nu se știe când va
fi pusă în aplicare”, condamnatul găsește suficiente resurse încât
să uite, mai bine zis să ignore, dacă este posibil, și se refugiază
în lectură: „Am citit zeci de cărți la mititica. Dacă nu le-ași fi
primit, cred că ma-și fi urcat pe pereți.” Prin această prizmă, este
prezentată „evoluția… ca om și ca personaj”, într-„un film, cu și
despre mine.”
Scris la persona întâi, singular, autorul transferă eroului său o
serie de calități ori neajunsuri, trăiri și concepții, chiar întâmplări
din viața personală, pentru că „trecutul meu tumultuos, se
destăinue eroul, n-a fost numai al meu, ci al unei întregi generații
din acea țară îndepărtată numită România.”
Pentru a-l cunoaște pe erou trebuie să urmărim destăinuirile
sale față de psiholog și avocat care, în concepția condamnatului
la moarte, sunt niște condamnați ai sistemului social în care
își duc existența, pentru un cămin liniștit, o familie și o poziție
socială, se supun sistemului, crezând că sunt liberi. Paradoxal,
condamnatul la moarte ajunge să-i judece și condamne moral pe
cei ce supraveghează la executarea pedepsei lui.
Pentru a rezista detenției și gândului că orice zi din viața sa
poate fi ultima, condamnatul se refugiază în lumea bucolică
a satului românesc. Aici, recunoaștem satul moldovenesc al
bunicilor materni, descris cu nostalgie în scrierea Răucești și
amintit în Casa Presei, în care autorul poate fi identificat în
persoana ziaristului Daniel Rădăuțean. Legat de Casa Presei,
trebuie să precizăm că Marius Nicolae Cărbunescu este
absolventul Școlii Superioare de Jurnalistică.
În discuțiile cu psihologul închisorii, Laurențiu Pal amintește
de fobia sa, hemofobia, stare de frică nemotivată pe care o are și
autorul, descrisă în Jurnal de UBER.
În conjuncție, autorul ne vorbește de frica românului în
vremea comunismului, frica de a comunica și spune punctul de
vedere de teamă că vei fi înțeles greșit. Dacă cineva din anturaj

Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.
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spunea ceva ce putea fi considerat antisistem, te cuprindea frica.
Să-l demaști sau să te faci că nu l-ai auzit? Dar dacă vei fi acuzat
că ai pactizat cu dușmanul poporului și te opui viitorului luminos al
patriei și nu-l iubești pe cel mai iubit? Autorul însuși a trăit această
spaimă, când și-a pus sufletul de adolescent pe tavă într-un
catren: „Mă simt cuprins de-amărăciune,/Am sufletul întunecat/
Iar viața-mi pare o minune/La care n-am acces privat(...)”, iar
organele vigilente s-au sesizat: „Cum tovarășe elev, când partidul
vă oferă toate condițiile pe care vi le doriți în republica noastră
socialistă, dumneata ești cuprins de amărăciune?” Ne întrebăm,
oare ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi înțeles că amărăciunea consta
în faptul că tânărul nu avea „acces privat” la propria-i viață? Acum
câțiva ani, iubitul conducător din Corea de Nord a murit și valuri
de coreeni deplâgeau pierderea suferită. M-am îngrozit, câteva
zile mai târziu, când am aflat că cei care „nu au plâns convingător”
au avut de suferit.
O altă experiență a autorului, împrumutată eroului său, este
trecerea frauduloasă a frontierei, din Bulgaria în Grecia, la care
se adaugă cunoașterea regimului de detenție, e drept limitată la
câteva zile, dar suficientă pentru cine vrea să învețe din propria
experiență. În centrul de reținere a cunoscut traficanți de droguri
albanezi, pe care îi va descrie ulterior, în romanul la care ne referim.
„După ce ai fost condamnat la moarte ... dacă sentința nu este
pusă în aplicare ... te întorci pe Pământ alt om.” Întoarcerea pe
pământul românesc a nefericitului erou a fost și ea speculată, de
cine altcineva decât bravii noștri politicieni?! Nemernicia, împinsă
la extrem, l-a determinat pe autor să ne reamintească „insuficiența
morală colectivă” a locuitorilor acestei țări.
Încercând o concluzie, trebuie subliniat faptul că întergul
roman este presărat de temeinicele cunoștințe de psihologie
ale autorului, introspecții și analize pertinente ale întregii
societății ori microsisteme sociale, indivizi sau funcții, analiști ori
analizați: „Cartea este scrisă, de fapt, de sufletul meu răvășit și în
permanentă schimbare. Aș fi putut spune că stările mele sufletești
sunt un filtru în calea interacțiunii cu oamenii. În lipsa oamenilor,
stările sufletești interacționează cu cărțile.”
Apreciată ori nu, această cale de interacțiune, carte-stare
sufleteacă, a fost utilă și vreau să-l asigur pe autor că a reușit să
interacționeze și cu cititorul!
4 ianuarie 2021,
Vlădești, Priporu, Vâlcea,
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