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CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii 
Scriitorilor Români (LSR) pe anul 2020

Petre CICHIRDAN
    

În arealul cultural vâlcean, cel definit 
așa după prevederile art. 1 din 

Legea 186/ 2003 - cultura scrisă ca un 
privilegiu al cetățeanului și ca o obligație 
de susținere financiară de catre organele 
de conducere locală, la  01 ianuarie 2007 
în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului 
a apărut revista anuală de cultură „Forum 
5”, în tehnoredactarea și producția Editurii 

„Intol Press”. Revista s-a născut deoarece 
cu un an înainte același Forum Cultural, 
cu sprijinul editorial și tipografic al Edi- 
turii „Adrianso”, produsese revista de cul- 
tură „Forum V” pe același format și conți- 
nut de idei cu al revistei „Povestea vorbei”  
a Societății Culturale „Anton Pann”. „Fo- 
rum  V” apărut în 2006 părea (chiar era) o  
copie (format și idei) a revistei „Povestea 
vorbei” lucru care a provocat demisia 
subsemnatului chiar de la primul număr 
al Forum V!...și, împreună cu o parte din 
conducerea consiliului director, hotărând 
să creăm o revistă specifică forumului…
Cu alte cuvinte Forum 5 (al cincilea an 
de existență) venea să compenseze lipsa 
de reprezentivitate  a Forum V în pro- 
blemele de forum ale Râmnicului, și, 
care, la înființare fusese stringentă pen-
tru Forum ca entitate culturală… Forum 
5, primul număr, pe parcursul celor 50 
de pagini (și nu 32 câte avea Forum V 
în același format) a prezentat un bogat 
evantai de întâmplări culturale care 
au avut loc în Râmnicu Vâlcea și s-au 
petrecut sub egida Forumului în cei cinci 
ani de existență. Au urmat apoi Forum 6, 
Forum 7, Forum 8, Forum 9 și Forum 10 
în 2012, în 2013, revista, nemaiprimind 
fonduri de la Primărie… Desigur s-a 
scurs multă cerneală pe aceste realități 
din cadrul Forumului Cultural al Râm-
nicului acuzația principală adusă revis-
tei fiind faptul că Intol Press era parte 
dintr-un SRL… Da, așa era, «Mica Intre- 
prindere „INTOL”», apărând la începu- 
tul anului 1990 la concurență direc- 
tă cu marii coloși productivi și de cer-
cetare locali, iar, după apariția Legii 31, 
în anul 1991, transformându-se în 1993 
în SC INTOL SRL;Intol Press fiind direcția 
de editură - cultură din cadrul Intol SRL. 
După cum vedeți, încă din 1990 ve-
deam noua existență în arealul vâlcean 
și național IN TOLeranța atât de necesară 
a unora cu alții sau cu ceilalți…Numai că  
partea din Forum partizană a Forum 

V , nu numai că a desființat Forum 11 și ce-ar mai fi urmat, 
dar aproape că a desființat și partea din conducere a FCR, 
care semna în Forumul anual! (Forum 5 – 10). Așa au urmat 
demisiile din FCR (Forumul Cultural al Râmnicului) a celor 
mai importanți oameni de cultură ai Râmnicului, toți membri 
ai vechiului și onorabilului UZPR… Atât de supărați am fost în 
acești ani: 2012, 2013, 2014, încât în anul 2015 am înființat 
ziarul „Forum vâlcean”, trimestial, în idea continuării „Forum 
10” cu aceeași membri și conducători de redacție. Întâi ca 
supliment cultural social al „Culturii vâlcene” și, începând 
din acest număr, ca trimestial de sine stătător, rubedenie cu 

„Cultura vâlceană”, „Povestea vorbii 21”, 
Cultura Ars Mundi on line…Împreună cu 
cei din conducerea colegiului redacțional 
(aceeași și la Forum 10) am hotărât să  
declarăm seria nouă din „Forum vâl-
cean”, Anul I (XIV), Nr 2/2021…Acest 
ziar va milita pentru promovarea actului 
cultural zonal și national, scris și video, cu 
reprezentare în www.culturaarsmundi.
ro - Video Arhiva; actului cultural și im-
plicarea lui socială și politică fără redarea 
siglelor de partid, ci numai opinii ale 
cetățenilor sau colaboratorilor prezenți în  
caseta redacțională; cultură a cărei defi-
niție se regăsește în Legea 186 din 2003, 
dar și în programul Asociației ECOSTAR 
21 care subliniază acea cultură care re-
zultă din interferența artelor specifică 
sfârșitului de secol XX și începutului de  
secol XXI și care trebuie să aibă ca obiec-
tiv ecologia spiritului… În această clipă 
vechimea presei scrisă și video controlată 
de Intol Press se prezintă astfel:„ Cultura 
Ars Mundi” on line are 17 ani vechime (con- 
tinuând pe „Global Art Fusion” înființat 
în 2004), „Povestea vorbii 21” are 15 ani 
vechime, continuând „Povestea vorbei” 
preluată de Intol Press în 2006) „Forum 
vâlcean” are 14 ani vechime (continuând 
pe „Forum 5” înființat în 2007), „Cultura 
vâlceană” are 13 ani vechime...Referitor 
la faptul că Intol Press nu a reușit să-și im-
pună Departamentul Cultural care există 
din 2018 în fața conducerii actuale a UZPR,  
să obțină aprobarea, nu ne oprește să exis- 
tăm adunați împreună în cadrul UZPR și  
să ne manifestăm pentru unitatea aces-
tuia, chiar și în situația actuală a noului 
statut publicat în septembrie 2019 și  
aplicat cu prisosință în 2020 în a doua ju- 
mătate a anului, și să cerem conducerii 

UZPR revenirea la vechiul art. 10 din sta-
tut, în care se menționa cine poate să fie  
membru UZPR...Orice s-ar zice, ori ce  
ar spune mahării din noul UZPR,  mese-
ria de jurnalist nu poate să existe fără...
jurnal!
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SF. ANDREI ȘI MIHAI EMINESCU, APOSTOLI AI NEAMULUI ROMÂNESC

Tanța TĂNĂSESCU 

Am fost recent în Dobrogea și l-am 
redescoperit pe Eminescu, care 

văzuse marea prima dată în 1882. Cu 
excepția scrisorii adresate Veronicăi Micle 
la 16 iunie în același an, în care îi relatează 
experiența sa de turist rătăcit la malul mării 
precum și a articolelor politice dedicate 
teritoriului românesc dintre Dunăre și Mare,  
nu știam de alte dovezi ale prezenței lui 
Eminescu în Dobrogea. Ele există și le-am  

aflat din volumul „Cercul strâmt. Arta de a trăi pe vremea lui Emi- 
nescu”, datorat Profesorului univ.dr. Nicolae  
Georgescu, din care extrag această legen-
dă urbană privind vizita redactorului de la  
„Timpul” la „Peștera Sf. Andrei”. Nu este  
chiar o legendă, cum s-ar crede, fiindcă întâm-
plările relatate de eminentul eminescolog 
N.Georgescu se regăsesc în presa vremii:

«În anul 1882, după ce definitivează 
Luceafărul, își ia o vacanță și în iulie va sta în 
Constanța în Hotel d’Angleterre. Era perioada 
în care s-a inaugurat Hotelul Carol I, unde a 
fost primită presa din zonă și din București și 
când se face o puternică propagandă pentru 
turismul românesc la malul Mării Negre. 
Cred că este prima campanie de acest gen 
și la care Eminescu se alătură grupului de 
jurnaliști. După care se plimbă prin Dobrogea, 
vreo 15 zile. Fratele lui, Matei Eminovici, era 
militar la garnizoana din Brăila și i-a dat un 
docar cu care s-a plimbat prin Dobrogea și 
ajunge la Peștera Sfântului Andrei. De acolo, Eminescu transmite 
informații către ziarul Timpul din zona actualei comune Ion 
Corvin, Cuzgan cum se numea atunci. În amintirea șederii lui la 
Peștera Sf. Andrei, în 1922, se organizează serbări câmpenești 
foarte ample. Oficialitățile dobrogene vor să creștineze perechile 
de concubini și se strâng într-o duminică vreo 40 de perechi și se 
fac nunți oficiale și se botează toți copiii rezultați din aceste relații. 

Este o sărbătoare foarte mare, un soi de nuntă în codru, care este 
consemnată de presă prin reportaje superbe de la fața locului, în 
5 septembrie 1922. Constantin Sari a organizat evenimentul și era 
redactor la ziarul „Dobrogea Jună”. În amintirea ei se pune o cruce 
la Izvorul Mihai Eminescu de la Peștera Sf. Andrei, la câteva sute 
de metri mai la vale de izvorul Sf. Andrei...» 

Legenda mi-a trezit dorința de a vizita „Izvorul lui Eminescu” 
și „Peștera Sf. Andrei”, evocate în cartea ilustrului eminescolog, 
mergând apoi mai departe spre Mănăstirea Dervent.

În zorii zilei, drumul spre Dunăre pare o frumoasă expediție spre 
un tărâm plin de farmec. Trec Dunărea pe la Cernavodă, admirând 
Podul lui Anghel Saligny și, mergând spre localitatea Ion Corvin, 
aflată la 4 kilometri de șoseaua Constanța - Ostrov, întâlnim nu 

mai puțin de 4 monumente istorice, înscrise 
în Patrimoniul Cultural Național al României: 
o fortificație de plan poligonal, precum și un 
val de pământ, ambele datând din epoca ro- 
mană, situate între Cuzgun și Aliman, res-
pectiv două peșteri pe care legendele 
locului le atribuie Sf. Apostol Andrei 
(peștera mare și peștera mică). Dar, mai 
întâi, la jumătatea dis-tanței, ajungem într-
un codru des, cu alură de rezervație natu- 
rală (Pădurea Migilet). Aici se  
află „Fântâna Mihai Eminescu”, 
inaugurată la 15 august 1919.  
Trei ani mai târziu, tot cu pri- 
lejul Sfintei Mării, a avut loc  
montarea unei plăci comemo-
rative, evocând numele lui 
Eminescu („În memoria lui 
Mihai Eminescu 1850-1889.  
Să-mi fie somnul lin/ Și codrul 

aproape 1922”). În dreapta plăcii comemorative s-a 
ridicat cu ani în urmă un bust al poetului.

Sub emoția produsă de cele două monumente, 
continui drumul și spre alte locuri legendare. După 
aproximativ 2 km ajung la „Mânăstirea Peștera Sf. 
Andrei”, unde în fața altarului, în partea din stânga, 
se găsește o cruce în formă de X. În centrul crucii se 

află o părticică din degetul Sfântului Apostol Andrei,  adusă de la 
Mitropolia Trifiliei din Grecia cu ceva timp în urmă.

Impresionată de cele văzute în acest „Bethleem” al neamului 
românesc, plec mai departe spre Ostrov. Ajung la Dervent, situat 
în apropierea anticei cetăți Durostorum precum și a cetății 
bizantine „Păcuiul lui Soare.” Legendele spun că pe locul unde în 

vechime au fost sacrificați 4 mucenici ai credinței au 
crescut din pământ niște cruci făcătoare de minuni, 
dintre care se mai păstrează azi doar două. Tot din 
rândul miracolelor de aici găsim Icoana Făcătoare 
de Minuni a Maicii Domnului, precum și Izvorul 
Tămăduirii, purtând de asemenea numele celui 
considerat ocrotitorul românilor, Apostolul Andrei,  
care atrag mereu sute și sute de pelerini. Mai sunt 
aici însă alte două minuni: Grupul Psaltic „Sf. Andrei” 
precum și statuia lui Mihai Eminescu, amplasată 
în Parcul Mănăstirii, dezvelită la 15 ianuarie 2020, 
operă a sculptorului Ioan Bălan. Parcul este plin de 
statui peste care zboară, gălăcioase, puzderie de 
rândunici. 

Iată așadar două locuri pline de minuni, a căror 
existență este legată de aceea a Apostolului Andrei 
și a lui Mihai Eminescu. (Foto: T. Tănăsescu)

Așa și-a numit Mari-nela Belu-Capșa car-
tea apărută  la  Scrisul Românesc, 

Fundația-Editura, Craiova, 2021. O carte fru-
moasă care se mărturisește ca un vis împlinit, 
dincolo de timpul cu așteptarea, nu-trind 
speranța. O călătorie primită în dar de la Diana, 
Hari, Adya („copiii mei!” ne spune autoarea), 
devine o minunare, aievea, printr-o lume 
cunoscută din marea aventură a cunoașterii, 
în care literatura reprezenta o profesiune de 
credință. Cartea este un obiect cu magnetismul 
unor coperte inspirate, care ne atrag atenția 
printr-un palat aurit și un citat (coperta IV) 
dintr-o superbă prefațare, dăruită de criticul 
Marian Nencescu. Are o structurare care la prima 
răsfoire (a prea grabelor noastre!) te convinge 
să o citești, să-i privești imaginile, ori să te lași 
sedus de prozodia fulgurațiilor poetice, toate cu 
densitatea metaforică a tâlcurilor. După amintita 
prefațare, un adevărat studiu despre India, 
jurnalul/reportaj, despre locuri precizate în 
subcontinentul indian, ne face părtași, rezonanți 
tuturor simțurilor poetei, trăite cu intensitate 
pentru impregnarea alor noastre. Albumul final, 
cu scriitoarea în imagini, ne încredințează că 
autoarea, precum Apostolul Toma, chiar a fost 
pe acolo și ne-o putem accepta călăuză, precum 
atâția eroi plăsmuiți, ori plăsmuitori de India.

Marian Nencescu își numește prefața „India 
între Paradis și Infern” și face o frumoasă 
uvertură cărții pe care o consideră: „un veritabil 

INDIA - DINCOLO DE TIMP
jurnal, deopotrivă personal și public, (care) 
nu este un studiu antropologic, care nu este 
nici mini-enciclopedie turistică”. Aflăm din 
studiul său cuprinzător lucruri, necesar a fi 
cunoscute apriori, pentru  a înțelege răspunsul 
la întrebarea lui Mircea Eliade (Ce ne poate 
învăța India pe noi...?), dat de Marinela 
Belu-Capșa. Ne pune-n cunoaștere despre: 
călători și călătorii provocate de interesele 
atât de diverse, prin istoria milenară; despre 
industria turis-tică, cu oferta ei generoasă pen- 
tru umanitatea, în întregul ei; puntea specială 
între meleagurile noastre 
și India, edificată de atâtea 
personalități ale culturii și 
spiritualității celor două... 
maluri, de-a lungul timpului. 
Referințele la autor, prin 
notele biografice și opera sa, 
alături de etichetarea stilului 
celor dăruite, dau imboldul 
unei citiri pe îndelete, cu 
un câștig garantat pentru 
orice gust. Reținem aici  
și îndemnul final al lui Marian 
Nencescu: „Informațiile turis- 
tice merită citite ca atare, 
mai ales că în spatele lor stă  
experiența vie, adesea unică  
a autoarei”. Suntem de 
acord, aici doar în parte, că 

India trebuie văzută, nu doar din perspectiva 
turistică! Chiar autoarea, chiar un globtroter 
fiind, își dorea India să-și ostoiască un vis, mai  
apoi să cunoască patria care o va fi adoptat pe 
fiica sa, și căreia nepoata Adya îi datora pe tatăl 
ceresc, precum toți sikhișii lumii.

Noi să-i remarcăm autorei simțul de 
observație și puterea de-a ne transmite (prin 
cuvintele-sfintele!) senzațiile tuturor simțurilor 
din realitatea finței sale, făcându-ne părtași la 
bucuria ei. Vedem și noi, cu privirile ei, culorile 
unui subcontinent; mirosurile și gusturile ne 

descifrează așezarea în re-
lief și într-o societate cu cas- 
tele ei tabu, uneori în acea  
nuanță a policromiei reli-
gioase cu nuferi, smirnă, tă-
mâie, scorțișoară, santal și 
câte alte miresme de bucate, 
ori duhori ale sărăciei; lar-
ma marilor aglomerări uma- 
ne, într-o devălmășie cu fa- 
una sacralizată, cu tehno-
logia agresiv asurzitoare, con-
trastând (ca de la Paradis la 
Infern... sugera conclusiv un 
titlu!),  cu liniștea templelor, 
moscheilor, bisericilor, ori a  
tihnitelor grădini din Ede-
nul maharajahilor, și ei pă-
mânteni; finețea mătăsii, a 

catifelei... a gusturilor rafinate pentru savoarea 
pipăitului, nu doar a atingerii efective, precum 
sariurile pe umerii abia înfloriți și pregătiți 
nuntirilor (obligatoriu în același domeniu al 
definirii sociale, păzit strașnic de cutume, uneori 
de prejudecăți!). 

Să observăm că această carte, citită cu 
răbdare, reîmprospătează cultura generală și ne 
repune  în conexiuni inefabile cu nume mari ale 
culturii și spiritualității: Mircea Eliade, George 
Anca, Mihai Eminescu, Constantin Daniel 
Sergiu Al-George, Amita Bhose , Raindranath 
Tagore...; cu marile epopei antice ale Indiei; 
cu caleidoscopul religiilor – multe cu izvorâre 
aici, precum hinduismul, budismul, jainismul, 
sikhismul, altele proliferând pe aici, precum 
islamismul, creștinismul. Cu aparența  doar a 
unui jurnal, reportaj turistic, este o carte din 
care se pot învăța multe, repede (informația 
este densă și dată fără ostentație didactică, dar 
de mare interes pentru cei dornici de noutate!).  
Să remarcăm în încheiere că începutul din 
titlul cu...„dincolo de timp” își găsește finalul 
în versurile inspirate din „Gorunul” lui Blaga :  
„omul trăiește și dincolo de timp doar credință 
să aibă”. Conchidem cu adevărul acestor spuse, 
că această carte-vis împlinit, te va povesti, 
Marinela, nemurindu-te ... dincolo de timp! Îți 
mulțumim și îndemnăm potențialii cititori: să te 
urmeze... în India!, că tu ne-ai adus-o acasă.

M. SPORIȘ
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Gheorghe PANTELIMON

Pe 3 mai 2021, în ziua a doua a Sfintelor 
Paşti, Forumul Cultural al Râmnicului 

a împlinit două decenii de la înfiinţare. Pe 6 
aprilie 2001, la sediul Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, s-a întrunit Comitetul 
de iniţiativă, care a convenit constituirea  
Forumului Cultural al Râmnicului, ca 
asociaţie cu caracter neguvernamental, 
apolitic şi nonprofit, iar pe 3 mai 2001, în Sala 
de şedinţe a Consiliului Municipal Râmnicu 

Vâlcea, a avut loc reuniunea de întemeiere, validată prin votul 
unanim al Adunării Generale.

Scopul său fundamental, înscris în Statut, este generos şi 
vizează realizarea unui dialog sistematic şi permanent al Primăriei 
cu societatea civilă, cu oamenii de cultură, ştiinţă şi artă din 
municipiu, din judeţ şi din ţară, pentru promovarea valorilor 
culturale reprezentative, pentru stimularea şi dezvoltarea vieţii 
spirituale vâlcene.

Cu preţuire şi recunoştinţă consemnăm numele personalităţilor 
de prestigiu care au fost membri fondatori, cu funcţiile de 
atunci: ing. Traian Sabău – primarul municipiului Râmnicu-
Vâlcea, PS Irineu Slătineanu – prof. univ. dr., vicar al Episcopiei 
Râmnicului, prof. dr. Dumitru Andronie – managerul Direcţiei 
Judeţene a Arhivelor Naţionale, conf. univ. dr., Gheorghe Bonciu 
– preşedintele Tribunalului Judeţean Vâlcea, prof. dr. Gheorghe 
Deaconu – consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură şi Culte 
Vâlcea, prof. Eugen Deca – directorul Muzeului Judeţean Vâlcea, 
prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu – preşedintele Fundaţiei „Dascălul 
vâlcean”, care a depus mult suflet pentru materializarea iniţiativei, 
ing. Emilian Frâncu – director general al TV „Vâlcea Unu”, prof. 
univ. dr. docent Titu Georgescu – Universitatea „Spiru Haret”, 
lector univ. dr. Ioan Şt. Lazăr – Universitatea „Spiru Haret”, prof. 
Dumitru Lazăr – director Biblioteca Judeţeană Vâlcea, prof. dr. 
Doru Moţoc – scriitor, Toma Mihăescu – jurist, secretarul Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, Petre Petria – cercetător, Biblioteca 
Judeţeană Vâlcea, prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mihăeşti 
– Universitatea „Spiru Haret”, ing. drd. Mihai Sporiş – director 
general „Electrocentrale” Râmnicu-Vâlcea, prof. drd. Ion Soare – 
consilier superior la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale şi 
prof. Gheorghe Vieru – inspector general al Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Vâlcea. 

FORUMUL CULTURAL AL RÂMNICULUI LA CEAS ANIVERSAR
Subliniem că activitatea prolifică pe care a desfăşurat-o 

Forumul Cultural de-a lungul anilor demonstrează că iniţiativa 
constituirii a fost inspirată, valoroasă. Acesta şi-a îndeplinit în 
mod responsabil atribuţiile şi a contribuit, prin mijloace specifice, 
la dezvoltarea vieţii cultural-spirituale nu numai în municipiul 
Râmnicu Vâlcea dar şi în judeţul nostru. Gama manifestărilor 
s-a îmbogăţit şi diversificat permanent, punându-se un accent 
deosebit pe conţinutul ştiinţific şi eficienţa lor în plan educativ-
formativ, fiind bine apreciate de participanţi. Totodată este 
îmbucurător faptul că Forumul Cultural a reuşit să conlucreze 
funcţional cu autorităţile publice municipale şi judeţene, cu 
instituţiile de învăţământ, cultură, arte, culte, sanitare, pentru 
protecţia mediului înconjurător, cu alte asociaţii, fundaţii şi 
societăţi cu profil cultural şi ştiinţific, cu mass-media locală. 

Se cuvine  să menţionăm la loc de frunte 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul 
Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, principalul 
partener de activitate, care a asigurat, în mod 
gratuit, un spaţiu corespunzător, ca sediu 
permanent, care funcţionează ca un adevărat 
laborator de creaţie, cât şi Consiliul Judeţean 
Vâlcea, ambele instituţii acordând sprijin financiar 
pentru editarea unor publicaţii bine apreciate: 
revistele „Forum V”, „Forum 5”; volumul „Studii 
vâlcene”, cele trei volume ale Enciclopediei 
Judeţului Vâlcea şi altele. De asemenea Forumul 
Cultural a avut o colaborare fructuoasă cu 
Arhiepiscopia Râmnicului, Asociaţia Seniorilor 
din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, 
Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Biblioteca Jude-
ţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Muzeul Judeţean 
„Aurel Sacerdoţeanu”, Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria” – Filiala judeţeană „Matei 
Basarab” Vâlcea, Memorialul „Nicolae Bălcescu”, 
UZPR, Asociaţia Culturală a Oamenilor de Ştiinţă 
şi Artă „Ecostar 21” Rm. Vâlcea, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Vâlcea, Direcţia Silvică Vâlcea, 

cu numeroase unităţi de învăţământ de pe raza municipiu- 
lui Râmnicu Vâlcea, din Călimăneşti, Galicea, Glăvile, Ştefăneşti 
etc.

În fiecare an am organizat numeroase manifestări ştiinţifi- 
ce, istorice, culturale, în municipiul Râmnicu Vâlcea dar şi în 
judeţ, destinate marcării unor evenimente naţionale sau locale, 
printre care s-au aflat Ziua Culturii Naţionale - omagierea marelui 
poet Mihai Eminescu, Ziua Naţională Constantin Brâncuşi, Ziua 
Europei, Zilele Râmnicului, Ziua Imnului Naţional, Ziua Limbii 
Române, Ziua Naţională a României, întâlniri cu scriitori, lansări 
de carte etc.

Unele iniţiative notabile ale Forumului Cultural au devenit 
tradiţionale: Memorialul „Bartolomeu Valeriu Anania”, Zilele 
„Antim Ivireanul”, Zilele „Dumitru Drăghicescu”, Frescele Vâlcii 
ş.a. Pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, în anul 2018, am 
derulat programul complex „Unitate, Identitate, Perenitate”, care 
s-a bucurat de un real succes.

Menționăm că timp de 15 ani Forumul a acordat în cadrul 
Adunărilor Generale anuale premii de Excelență personalităților 
care s-au afirmat în anii respectivi, iar în două rânduri a acordat 
Medalia de Aur lui Gh Petre Govora și inginerului sculptor 
Constantin Zorlescu.

La acest moment de bilanţ rodnic putem sintetiza că Forumul 
Cultural al Râmnicului s-a afirmat ca un factor activ în viaţa 
cultural-spirituală a Vâlcii demonstrându-şi pe deplin utilitatea. 
Regretăm sincer că restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 
nu ne-au permis, în 2020 şi în prima parte a anului în curs, să ne 
desfăşurăm activitatea în condiţii normale, nici să organizăm în 
luna mai 2021, manifestări specifice ample dedicate celebrării a 
20 de ani de la constituirea asociaţiei.

La ceas aniversar, Consiliul director al Forumul Cultural al 
Râmnicului exprimă întreaga gratitudine celor care l-au creat, 
membrilor săi, care au activat cu pasiune pentru o misiune 
nobilă, partenerilor, colaboratorilor, celor care ne-au sprijinit 
demersurile bazate pe un voluntariat cu multiple valenţe civice, 
în folosul semenilor noştri şi sperăm într-o conlucrare la fel de 
fructuoasă şi în viitor. Ani mulţi Forumului Cultural al Râmnicului 
încununaţi de realizări prestigioase! 

 Marian PĂTRAȘCU

Când, în toamna 
anului 1939, a primit 

ordinul de încorporare, Vasi- 
le Marinescu, originar din  
Segarcea Deal, lucra ca șo- 
fer în portul Turnu Măgu-
rele. Abia împlinise 20 de 
ani, era un flăcău nu prea 
înalt, dar bine legat, brunet, 

cu părul creț și negru ca pana corbului, privirea 
pătrunzătoare, emanând o inteligență nativă, 
fiind primul dintre cei cinci copii ai părinților săi, 
trei frați și două surori. De mic a fost fascinat de 
camioane și și-a dorit să ajungă șofer. Își făcea 
meseria cu drag și seriozitate, era săritor și nu 
se da în lături de la treabă, patronul lui era tare 
mulțumit de el, permițându-i chiar să facă naveta 

ODESA, 22 OCTOMBRIE 1941 - O TRĂDARE NECESARĂ

acasă cu camionul pe care-l avea în primire și pe 
care îl îngrijea ca pe ochii din cap, cum se spune. 
Pe front, a fost tot șofer, era nevoie acută de 
soldați cu meseria lui. A făcut parte din Corpul V 
de Armată – Divizia I-a Blindată. După eliberarea 
Basarabiei, în august 1941 armata română a 
declanșat operațiunea de cucerire a orașului Ode- 
sa. S-au dus lupte crâncene în ceea ce avea să se  
numească în istorie ”Bătălia de la Odesa”, balan-
ța înclinându-se la început în favoarea inamicului 
dar, în urma măsurilor ordonate de mareșalul 
Ion Antonescu, pe la jumătatea lunii octombrie 
1941 trupele române și-au făcut intrarea în 
Odesa. A fost o operațiune strict românească 
și una dintre cele mai mari victorii ale armatei 
române din cel de-Al Doilea Război Mondial!

În timpul administrației militare române a 
Odesei, unitatea lui Vasile Marinescu își avea 
comandamentul la vreo 40 de kilometri în afara 

orașului, spre nord-est, către linia frontului, 
șoseaua traversând pe mai mult de două treimi 
din această distanță o pădure foarte deasă, de 
unde, noaptea, grupuri de partizani sovietici 
organizau ambuscade; acționau foarte rapid și 
tot astfel se și retrăgeau în pădurile și mlaștinile 
din împrejurimile Odesei.   

Sarcina principală a lui Vasile Marinescu era 
de a aproviziona cu combustibil unitatea militară 
din care făcea parte și nu numai. Mergea cu ca- 
mionul său la un depozit de combustibil din Odesa,  
unde umplea niște butoaie de fier de câte 200 de  
litri, pe care apoi le ducea la unitatea sa; el le 
umplea, el le rostogolea și le urca în camionul 
tras cu spatele la o rampă de înălțimea potrivită. 
Din cauza partizanilor, era nevoit să conducă 
numai ziua, așa că, după fiecare încărcare, noap- 
tea care urma dormea într-o cămăruță rechizi-
ționată din casa unui rus, situată la marginea 

orașului și aflată chiar în drumul său, camionul 
cu butoaiele încărcate cu combustibil fiind garat 
în spatele casei acelui rus. În casa respectivă, 
alături de proprietar, un bătrân trecut bine de 60 
de ani, dar încă în putere, mai locuiau nevasta 
lui, nora și doi nepoți, niște adolescenți de 16-17 
ani, fiul lui și tatăl lor fiind, cică, mort în urma 
unui bombardament, așa-i spusese bătrânul rus 
care vorbea destul de bine românește.

Văzându-și de treaba lui și căutând tot timpul 
să-și deranjeze cât mai puțin gazdele, acestea 
au început chiar să-l îndrăgească pe Vasile 
Marinescu, ba, nora bătrânului – o rusoaică de 
vreo 35 de ani, o blondă frumoasă foc, începuse 
să-i facă ochi dulci chiar din primul moment. El 
a rezistat cât a putut avansurilor ei, până când, a 
treia noapte, s-a trezit cu rusoaica lângă el în pat 
și… n-a mai avut loc de întors… 

(Continuare în pag. 16)



Christian W. SCHENK 

Problema intelectualului român de a 
se băga în politică ca musca în lapte 

este o problemă pe care am discutat-o în 
plen, foarte detailat și la primele întâlniri a 
scriitorilor de la Neptun condusă pe atunci 
de regretatul Laurențiu Ulici cât și de câte 
ori am avut ocazia să vorbesc în public sau 
în mass medii. Nu cred că este vorba de o 
motivație temperamentală balcanică ci mai 
mult o înțelegere greșită a ideii de a face 

politică prin cultură, fără a face cultură prin politică. Evident că 
în istorie există și excepții pozitive, dar aceste excepții au avut 
„stofă”. De altfel acest fenomen de „a face politică” se rezumă 
nu numai la scriitori, și nu mă refer în general la intelectuali, 
lăsând la o parte fenomenul bine cunoscut al proletcultismului. 
Boala pare a infesta în primul rând pe critic în general si pe cel 
bucureștean în special. Evident că în toată lumea democratică 
majoritatea politicienilor sunt intelectuali, dar aici ne referim 
la scriitori care întotdeauna au adoptat o poziție politică dar 
întotdeauna din umbră, din opoziție, fiindcă acesta este rolul lor și 
nu de a face artă pentru artă și de dragul ei. Nu cred că fenomenul 
artistului politic este mult mai complex sau mai nuanțat, ci mai 
mult o caricatură în alb-negru în care, evident, sunt implicate 
și structuri atitudinale individuale. Motivația de a face politică 
este mai puțin temperamentală ci mai mult cauzală. În acest 
context chiar și principiile filozofice își pierd valabilitatea. Aici 
este mai mult vorba despre antiteza dintre dreptatea idiomatică 
- motivația politică - și pseudo-dreptatea egocentristă implicând 
coordinarea, eficienta, stabilitatea sau simțul discernământului. 
Găsim o serie de intelectuali, mai ales în spațiul anglo-saxon (John 
Rawls, Robert Nozick sau controversatul James Buchanan) care se 
ocupă de problematica principiilor pe care le discutăm, ajungând 
la concluzia că intelectualul creativ-literar este o necesitate, însă 
cel creativ-involuat o catastrofă. Una este ideea, alta este punerea 
ei în practică. În acest context scriitorul are dreptul doar de a juca 
rolul unui cabaretist/caricaturist și nicidecum rolul celui pe care-l 
demască în linii simple, fiindcă aceste linii puse în practică rămân 
ce au fost: simple iar personalitatea observatorului rămâne cea 
de observator și în cel mai bun caz de critic. Deci ne întoarcem 
la sensul valorii reale a personalității scriitorului în a observa, 
a simții seismele sociale - în conștiința colectivă - provocate de 
politică și politicieni și nu de a provoca ei înșiși aceste seisme ce 

TERRA INCOGNITA
ar duce indiscutabil (mai ales o țară fără o tradiție democratică) la 
prăbușirea întregii societăți în contextul actual mondial, reducând 
întregul sistem la o înfățișare penibilă.

Între intelectual și intelectual, din punct de vedere politic, 
trebuiesc fi făcute diferențe. Astfel nu putem compara un 
economist cu un critic literar sau un sociolog cu un poet. 
Economistul și sociologul se implică altfel în politică decât criticul 
și poetul, aceștia din urmă rămânând observatori pe când ceilalți, 
mai pragmatici poate, făcând politică nu fac altceva decât de a-și 
exercita meseria la un alt nivel, dacă și-o exercită. Cum poate un 
poet, scriitor sau critic literar să-și exercite la calapodul politic 
meseria, vorbind de politică în general? (Politică guvernamentală 
vis politică culturală). Clarificând aceste nuanțe (ce pot deveni 
diferențe fatale) putem spune în mod obiectiv că implicarea 
intelectualului în viața politică activă nu numai că este binevenită, 
ba chiar necesară... dar în politica culturală și nu lăsând-o pe 
mâna unuia singur, fiindcă – nolens volens –, ea se duce inevitabil 
de râpă! Despre aberațiile unor intelectuali în perioada de până la 
89 nu mai este cazul să discutăm decât în măsura în care aceste 
aluviuni se mai practică în ultimele decenii... și se mai practică!

Recrudescența fenomenului de implicare politică a 
intelectualului luat pe nepregătite, sau în cel mai bun caz școlarizat 
la fără frecvență, nu poate fi deocamdată altfel de explicat decât 
că s-a desființat „Ștefan Gheorghiu” și nu s-a mai înființat nimic 
democratic, cum de altfel s-au desființat aproape în toată Europa 
fostă comunistă toate instituțiile, fie ele bune sau rele, doar 
pentru faptul că au fost comuniste. Să nu uităm că totuși au trecut 
trei decenii! Nici o societate nu poate „demola” pe moment totul 
spre a o lua de la capăt. Procesul este mult prea complex și mult 
prea individual și nu trebuie uitat faptul că nici o țară nu a avut 
norocul de a avea o soră bine consolidată politic și democratic 
precum a avut-o fosta R.D.G. în urmă cu treizeci de ani!

Fascinația politicii asupra scriitorilor a fost enormă; cei mai 
putini însă și-au dat seama de pericolul imanent atât pentru 
cultură, politică cât și pentru individ. Vinovăția politică a 
scriitorului român este incontestabilă, dar se mărginește doar la 
teorii politice, discuții de podium, polemică, bla-bla-uri. Trebuie 
doar să întoarcem roata și să ne întrebăm unde ar ajunge cultura 
dacă aceasta va fi făcută numai de politicieni? Răspunsul e de 
prisos. Succesul literar și cel la public plus asociația speculativă pe 
care o are orice artist veritabil (subconștientul colectiv) motivează 
scriitorului pretenția politică. Opera literară - ca meta-realitate - 
este tărâmul pe care creatorul rămâne fără concurență. Dincolo 
începe prăbușirea. Cea mai mare nenorocire este ispita de a 

transfera „Terra incognita” dincolo de granițele impuse de harul 
divin a realității creative.

Gazetăria politică are tendința de a cădea în păcatul intereselor 
subtile ale partidelor. De multe ori gazetarul nici nu este conștient 
de acest fapt. Singura soluție de a rămâne cât de cât obiectiv 
este detașarea conștientă de așa numita realitate politică, însă 
aprofundarea permanentă în programele partidelor existente. 
Curajul civic de a denunța practicile și neajunsurile acestor grupări 
și nu în cele din urmă de a recunoaște care publicații aderă la 
ideologia unui sau altui partid (ori minister) ar putea crea condiția 
unui jurnalism atât de obiectiv pe cât acesta îi permite. Limitele 
sunt foarte greu de definit, dar nu imposibil de a perceptat. 
Metehnele politicianismului sunt goana după putere, ignorarea 
realităților sociale, stupiditatea birocratismului și boala rămasă 
din ultimele cinci decenii comuniste: corupția. Nimeni nu poate 
înțelege - privind de la suprafață - importul aproape monstruos al 
produselor agricole pe când țăranului român i se strică produsele 
pe câmp sau prin hambare lipsindu-i o piață de desfacere. La fel 
dezinteresul față de cultură, de promovarea și susținerea ei. O 
țară se definește prin ceea ce are mai stabil de-a lungul secolelor 
și asta este cultura. Nu poziția economică actuală o definește; 
astfel au venit și s-au dus imperii, dar ceea ce a rămas în urma lor 
este cultura. De ce este așa nu mai este cazul să discutăm, mai 
ales în limitele temei noastre, dar exemplele pot continua...

     Nu știu dacă interesul pentru politică al intelectualului român 
se va diminua sau se va manifesta cu mai multă exacerbare! Sigur 
e că deocamdată nu se schimbă nimic și că „partidele literaților” 
încearcă să acapareze locuri prin parlament, pe la Institutele 
Culturale blocând prin pasivitate interesele social-majoritare. 
Până acum nu ni s-a demonstrat contrariul. Literații oare au 
eșuat sau au fost constrânși să eșueze; și ce e mai trist, nu numai 
prin pasivitatea politică ci mai ales prin ceea ce au realizat mai 
bun înainte detașându-se iresponsabil de ele. Au devenit un fel 
de Cavaleri ai Tristei Figuri! Fiind victimele lor înșele ei retrăiesc 
drama nescuzabilei naivități infantile. Exemple sunt destule, poate 
mult prea multe. Ce din punct de vedere moral este incorect, nu 
poate fi corect nici din punctul de vedere politic nici cultural!

    Se para că și acum politica de guvernare merge mână în mână 
cu politica culturală, dacă despre cea din urmă mai putem vorbi 
de politică... De treizeci de ani se pare a nu se fi schimbat nimic. 
Fața dictaturii culturale și-a schimbat doar masca și costumele, 
dar nu și actorii, nici scena. Oare acesta să fie destinul, ba aș zice 
blestemul, țării mele natale: România?

18 iunie 2021, Boppard pe Rin

Mihai EMINESCU (1850-1889)

NOTA.  Vă propunem 
spre lectură un articol de 
exceptie, deosebit publicat 
în „Timpul” al poetului 
național Mihai Eminescu 
în anul 1877. Deși critică 
pe conducatorii țării din 
epocă, se potrivește și 
clasei conducătoare din 

România zilelor noastre. Se pare ca stafia 
fanariotă bântuia nu numai pe veremea lui 
Eminescu ci continuă, peste ani...(Internaut, 17 
iunie 2021)

 
„Ce caută aceste elemente nesănatoase în 

viața publică a statului? Ce caută acești oameni 
care pe calea statului voiesc să câstige avere 
și onori, pe când statul nu este nicaieri altceva 
decât organizarea cea mai simplă posibilă a 
nevoilor omenești? Ce sunt aceste păpuși care 
doresc a trai fără muncă, fără știință, fără avere 
moștenită, cumulând câte trei, patru însărcinări 
publice dintre care n-ar putea să împlinească 
nici pe una în deplină conștiință?  

Ce căută d. X profesor de universitate, care 
nu știe a scrie un șir de limbă românească, care 

„NETREBNICII CARE NE CONDUC!”
n-are atâtea cunoștinte pozitive pe câte are un 
învățător de clase primare din țările vecine și 
care, cu toate acestea, pretinde a fi mare politic 
și om de stat? 

Ce caută? Vom spune noi ce caută. Legile 
noastre sunt străine; ele sunt făcute pentru 
un stadiu de evoluțiune socială care în Franța 
a fost, la noi n-a fost încă. Am facut strane în 
biserica nationalității noastre, neavând destui 
notabili pentru ele, am durat scaune care 
trebuiau umplute. Nefiind oameni vrednici, 
care să constituie clasa de mijloc, le-au umplut 
caraghioșii și haimanalele, oamenii a caror 
muncă și inteligență nu plătește un ban roșu, 
stârpiturile, plebea intelectuală și morală. 
Arionii de tot soiul, oamenii care riscă tot 
pentru că n-au ce pierde, tot ce-i mai de rând 
și mai înjosit în orașele poporului românesc. 
Căci, din nefericire, poporul nostru stă pe 
muchia ce desparte trei civilizatii deosebite: 
cea slavă, cea occidentală și cea asiatică și 
toate lepădăturile Orientului și Occidentului, 
grecești, jidovești, bulgărești, se grămădesc în  
orașele noastre, iar copiii acestor lepădături 
sunt liberalii noștri; și, când lovesti în ei, zic că 
lovesti în tot ce-i românesc și că esti rău roman. 
Dar acum, de ne veți fi iertat sau nu, să stăm de 
vorbă gospodărește și să vă întrebăm ce poftiți 

d-voastră? și, ca să știm că aveti dreptul de a 
pretinde, să întrebăm ce produceți? Arătati-ne 
în Adunările d-voastră pe reprezentanții capi-
taliilor și fabricelor mari, pe reprezentanții clasei 
de mijloc care să se deosebească de fabrica de  
mofturi ale Telegrafului, și ale Românului și de fa- 
brica d-voastră de palavre din Dealul Mitropoliei? 

Ciudată țară, într-adevăr! Pe cei mai mulți din 
acești domni statul i-a crescut, adică i-a hranit 
prin internate, ca după aceea să-și câștige, printr-
un mesteșug cinstit, pâinea de toate zilele. Dar 
statul a ajuns la un rezultat cu totul contrar. Dupa 
ce acești domni și-au mântuit așa-numitele 
studii, vin iar la stat și cer să-i căpătuiască, adică 
să-i hrănească până la sfârșitul vieții. Dar nu-i 
numai atâta. Tărani? Nu sunt. Proprietari nu, 
învatați nici cât negrul sub unghie, fabricanți 
numai de palavre, meseriași nu, breaslă cins- 
tită n-au, ce sunt dar? 

Uzurpatori, demagogi, capete deșarte, 
leneși care trăiesc din sudoarea poporului fără 
a o compensa prin nimic, ciocoi boieroși și 
fudui, mult mai înfumurați decât coborâtorii din 
neamurile cele mai vechi ale țării. 

De acolo pizma cumplită pe care o nutresc 
aceste nulități pentru orice scânteie de 
merit adevărat și goana înverșunată asupra 
elementelor intelectuale sănătoase ale țării, 

pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici 
din betia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia 
demagogilor. 

Într-adevăr, cum li s-ar deschide oamenilor 
ochii când unul le-ar zice ia stați, oameni buni! 
Voi plătiți profesori care nici vă învată copiii, 
nici carte știu; plătiti judecători nedrepti și 
administratori care vă fură, căci nici unuia dintr-
însii nu-i ajunge leafa. Și acestia vă ametesc 
cu vorbe și vă îmbată cu apă rece. Apoi ei 
toti poruncesc si nimeni n-ascultă. Nefiind 
stapân care să-i ție în frâu, ei își fac mendrele 
si vă sărăcesc, creându-și locuri și locușoare, 
deputății, primării, comisii și multe altele pe 
care voi le plătiți peșin, pe când ei nu vă dau 
nimic, absolut nimic în schimb, ci din contră vă 
mai și dezbracă, după ce voi i-ați înțolit. N-ar fi 
mai bine ca să stapânească cei ce n-au nevoie de 
averile voastre, având pe ale lor proprii? Sau cel 
putin oameni care, prin mintea lor bine asezată, 
vă plătesc ce voi cheltuiți cu dânsii? 

De aceea, alungați turma acestor netrebnici 
care nu muncesc nimic și n-au nimic și vor să 
trăiască ca oamenii cei mai bogați, nu stiu nimic 
și vreau să vă învețe copiii, și n-au destulă minte 
pentru a se economisi pe sine și voiesc să vă 
economisească pe voi toți. ”
(Din ciclul Icoane vechi si icoane nouă, publicat în „Timpul ”, 1877) 
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Al Florin ȚENE

O carte de excepţie 
apărută la Editura 

Mănăstirea Bistriţa Olteană,  
2008, semnată de Arhim.  
Veniamin Micle este Ieromo- 
naiul Macarie - Tipograf ro- 
mân (1508-1512). Arhi-
mandritul Veniamin Micle, 
este autorul a peste 45 de  

lucrări publicate, o parte axată pe istoria nea-
mului românesc, dar are şi lucrări ce abordează 
spiritualitatea ortodoxă şi istoria Sfinţilor.

Prezenta carte se deschide cu un motto sem-
nat de B.P.Haşdeu: Românii avuseseră în toate 
nişte începuturi proprii ale lor,pe  urmele cărora 
trebuia să păşească,dezvăluindu-se,fiii şi nepoţii, 
în loc de a uita vocea sângelui pentru momeala 
străinului. Rânduri care dau sens necesităţii 
apariţiei acestei lucrări bine documentate  şi 
cuprinzând elemente inedite din istoriografia 
acestui personaj istoric şi bisericesc.

Cartea apărută în codiţii grafice şi de tehnică 
tipografică de excepţie, având pe coperta 
întâia Frontispiciu din Tetraevanghelul de lux-
1512 este structurată în Cuvânt înainte de 
Arhim.Veniamin Micle, la 10 noiembrie 2007, 
Sfânta Mănăstire Bistriţa, Studiu introductiv 
cu cinci subcapitole, Ieromonahul Macarie, 
tipograf român,cu 3 subcapitole ce abordează 
apariţia Liturgherului la 1508,Octoihul la 

ARHIM. VENIAMIN MICLE: „IEROMONAHUL MACARIE - TIPOGRAF 
ROMÂN (1508-1512)“

1510 şi Tetraevanghelul la 1512, Identificarea 
tipografului Macarie cu şase subcapitole, Locul  
activităţii tipografului Macarie cu şase subca-
pitole, Ieromonahul Macarie, creator de şcoală  
cu unsprezece subcapitole, Tiparul postmacarian, 
Concluzii privind cartea macariană cu patru 
subcapitole, Bibliografie selectivă, Indice de 
nume şi Indice de locuri. 

În Cuvânt Înainte autorul precizează nece-
sitatea întreprinderii Prea Cuvioşeniei Sale şi 
scopul acestei lucrări, deoarece până în prezent, 
marele tipograf Macarie iero-
monahul nu s-a bucurat de o  
monografie privind viaţa şi acti- 
vitatea sa. Din această cauză, 
am considerat că realizarea 
unei asemenea lucrări se reco- 
mandă imperios - cu clarificările 
de rigoare - la aniversarea a  
cinci secole de la apariţia primei  
sale cărţi: Liturgherul din 1508.

Studiu introductiv cuprinde 
o retrospectivă a începutului ti- 
parului, încă din mileniul al lll- 
lea î.Hr., la Sumer şi Elam, tre- 
când prin perioada Babilonului 
în care s-a descoperit sigilii cilin- 
drice, până Macarie ieromo-
nahul care avea chirilica nece-
sară realizării cărţilor cunoscute ca fiind din 
perioada Cetinje. Fapt consemnat şi de Virgil 
Molin în Tradiţia artistică a Moldovei (pag.307), 

articol citat şi de P.P.Panaitescu, p.531. Iero-
monahul Macariue este tipograful care între anii 
1508-1512 imprima în Ţara Românescă primele 
cărţi,aşa cum specifică Arhim.Veniamin Micle,şi 
anume:Liturghierul,la 1508,Octoihul la 1510,şi 
Tetraevanghelul la 1512.Activitatea

Ieromonahului Macarie s-a desfăşurat în tim- 
pul a patru domnitori:Radu cel Mare (1495-
1508), Mihnea cel Rău (1508-1509), Vlad cel 
Tânăr (1510-1512) şi Neagoe Basarab (1512-
1521), aşa cum specifică şi P.P. Panaitescu 

în Octoihul lui Macarie , p.525, 
documente consemnate şi în  
Bibliografie selectivă a cărţi.  
Aceste tipărituri ale ieromona-
hului Macarie, aşa cum specifi-
că autorul, au constituit o sur- 
să de inspiraţie pentru copiştii 
manuscriselor din secolul al XVI- 
lea, care activau în scriptoriile 
mănăstireşti sau laice din cele 
două principate româneşti.

Acestea, de exemplu, Litur- 
ghierul lui Macarie de la 1508, 
au circulat în nenumărate copii 
manuscrise, până în secolul al 
XVII-lea. 

Remarcăm că litera şi orna- 
mentele cărţilor  ieromonahului 

Macarie erau mult superioare în comparaţie cu 
cele apărute în alte centre de tipografii care 
foloseau limba slavonă. Fapt care, pentru unii 

Luciana Cosmina VLAD

Ideea unei educaţii în condiţiile lumii 
moderne nu este recentă, ci datează 

de la începutul secolului al XX-lea. Pedagogul 
american William Heard Kilpatrick în lucrarea 
„Educaţia pentru o lume în schimbare” lansa 
ideea adaptării omului la ritmul accelerat al 
schimbării în 1926. Mai târziu, Gaston Ber-
ger în „Omul modern şi educaţia sa”  afirma 
prin 1950: „Mâine nu îl repară pe ieri, mâine 

face să înflorească ceea ce astăzi există numai virtual. Iată de 
ce trebuie să analizăm în profunzime prezentul acesta în care 
trăim, pentru a găsi în el tendinţele fundamentale care ne vor 
împinge într-o direcţie sau alta.” Iar ideile sale au avut mare ecou 
între pedagogii contemporani care gândeau şi cercetau în spirit 
prospectivist. 

Filozoful şi pedagogul francez  a lansat conceptul  de „educaţie 
permanentă” pentru că tânărul nu va putea învăţa în şcoală tot 
ce îi va fi necesar la vârsta adultă. Progresul va introduce multe 
noutăţi în domeniul şi specialitatea sa. De aceea, păstrarea unei 
prospeţimi intelectuale, a unei vii dorinţe de a se informa, de a 
descoperi, de a cerceta şi inventa  sunt absolut necesare fiecîrui 
specialist.

În studiul său „Acceleraţia istoriei şi consecinţele ei pentru 
educaţie”  apărut în 1957, Gaston Berger pune accent pe educaţie, 
deoarece elevul trebuie să deprindă de mic anumite însuşiri  care-l 
vor ajuta să se adapteze la lumea de mâine. Şcoala trebuie să fie 
în permanentă armonizare cu nevoile societăţii. Instrucţia va fi pe 
planul doi, iar educaţia va cultiva acele calităţi utile şi copilului 
şi  tânărului  şi maturului de mâine: calm, entuziasm, dârzenie, 
imaginaţie, spirit de echipă şi simţ al umorului.

Pentru ca un tânăr să îşi păstreze toată viaţa curiozitatea, 
pasiunea de a cerceta, plăcerea de a descoperi, bucuria de a 
inova  va trebui în şcoală să studieze mult calculul matematic, 

cercetători, a făcut să se afirme că aceste lucrări 
de excepţie nu puteau fi executate decât de 
elveţianu Aldo Manuzio-Thorresano, aşa cum 
specifică şi Virgil Molin în Tipografia la români, 
articol apărut în Almanahul Graficii Române, 
apărut în 1931, p.32-33.

Concluzionând, autorul recunoaşte că 
primele cărţi religioase tipărite pe teritoriul 
carpato-danubiano-pontic, de ieromonahul Ma-
carie românul nu au avut caracter comercial, ele 
au fost instrumente de cultură şi spiritualitate, 
constituindu-se aşa cum scria Dan Dumitrescu, 
citat la p.30-31 în această lucrare,î ntr-un etalon 
neîntrecut de frumuseţe, de funcţionalitate şi 
de excepţie poligrafică. La care Arhimandritul 
Veniamin Micle adaugă, subliniind în încheierea 
acestei monumentale lucrări; Ele au devenit 
expresia culturii noastre proprii, caracterizată de 
arta legată aproape exclusiv de Biserica şi istoria 
ei, adică arta religioasă cu specificul ei oglindit şi 
în cartea tipărită.

Această carte ne deschide drumul spre  
litera sacră, spre istoria cărţii vâlcene, care este  
Şcoala Românească, asemeni Şcolii Ardelene 
de la Blaj, şi aşa cum specifica acad. Răzvan 
Theodorescu ne face cunoscută România 
puternică a Bisericii noastre.

Făcând trimitere la Huizinga, calitatea sacră a 
acestei cărţi semnată de Arhim.Veniamin Micle, 
constă în forţa ei documentară, a argumentelor, 
a forţei  magice, semnificaţia sfântă şi prezenţa 
agonalului.

EDUCAȚIA  îN EPOCA MODERNĂ
Motto:  “Libertatea este dreptul de a le spune, oamenilor, ceea ce trebuie să audă !”  (George Orwell)

deoarece este o ştiinţă ce se bazează pe deducţie. Apoi, pentru 
a-şi dezvolta potenţialul  creator, va studia artele.  De asemenea, 
este important să  înveţe   gramatica, să studieze literatura şi 
să iubească poezia, acestea dau putere imaginaţiei, splendoare 
visului, mergând de la ceea ce eşti, la ce vrei să fii. În continuare, a 
cerceta regulile, metodele, legile ştiinţelor înseamnă bucuria  de 
a observa, de a depista, de a afla, de a identifica, de a disocia  şi 
de a revela lucruri interesante. Această sarcină grea, dar exaltantă 
o va avea profesorul de  fizică, biologie sau chimie. Elevul va fi în 
situaţia de a înţelege un raţionament, de a ajunge la observaţii şi 
adevăruri şi nicidecum în situaţia de a adopta automat explicaţiile 
profesorului.  

Dar, în şcoală, copilul trebuie să fie fericit şi nu îi va lipsi jocul. 
El trebuie să se bucure de clipele prezentului  cu îndrumarea 
unor specialişti. Jocul cere introducere  în lumea imaginarului 
şi a acţiunii. Mai mult, copilul va simţi  bucuria  unui joc reuşit  
care  atrage  făgăduiala altui joc,  şi mai reuşit. Alături de plăcere 
este gustul pentru libertate, posibilitatea de a cunoaşte ceva nou 
şi  de a alege calea spre un scop, ţel, ţintă. Este vorba de jocul 
care îi antrenează inteligent pe copii şi-i conduce la disciplină, 
supunându-i unor reguli, unor etape, unor obiective care, 
respectate fiind, oferă mari satisfacţii. Toate echipele câştigă, 
(fiecare este apreciată pentru calităţi distincte) nu există rivalitate, 
doar „se bucură împreună.”

Elevul epocii moderne este mai mult decât „un cap bine 
organizat”  precum F. Rabelais  recomanda în vremea sa, el va 
fi format după nişte principii bine gândite. Adică: sunt repuse  
în termeni noi probleme vechi, încât viitorul să fie pregătit de 
astăzi. De acum le stimulăm copiilor curajul de a imagina, de a 
sugera soluţii, de a avea iniţiative, de a se implica şi participa la 
un proiect.

Perioada studenţiei va introduce tânărul în cercetare, când 
trebuie să dea dovadă de inteligenţă,  angajament şi pasiune 
pentru studiu şi descoperire. Cercetare înseamnă  ordine, 
previziune, muncă, voinţă, îndelungă răbdare şi efort, dar şi multă 

străduinţă. René Descartes  a intuit condiţiile cercetării şi,  cum  
ea presupune multe experienţe,  a zis: „un singur om nu le poate 
face pe toate”. Tot el a stabilit,  că cercetările stimulează  în om 
entuziasmul, iniţiativa, intuiţia, geniul inventiv, adică cele mai 
înalte însuşiri ale sale.

Cercetarea era altă dată un lux, acum, în epoca modernă, 
este obligatorie. În fiecare domeniu, viaţa ştiinţifică a devenit  
internaţională. Numeroase congrese, unde  se fac comunicări sau 
articole în reviste de specialitate,  pun la curent pe cei interesaţi 
de  ultimele descoperiri.

Aşadar, a educa înseamnă a comunica cunoştinţe unor minţi 
tinere şi a le forma aptitudini. A educa înseamnă a transmite 
informaţii  şi a  dezvolta elevilor sensibilitatea, judecata, memoria. 
A educa, înseamnă a avea profesori capabili să facă această muncă 
de formare, uniţi într-o mare familie,  având aceleaşi obiective- 
dragoste pentru ceea ce transmite  copiilor, atenţie afectuoasă 
pentru cei ce se instruiesc, respect pentru personalitatea lor,  
ingeniozitate de a comunica cu nişte fiinţe în formare. Profesorul 
şi învăţătorul au o pregătire  specială pentru că munca lor este 
de mare răspundere. Gaston  Berger mizează pe aceste cadre 
care servesc învăţământul, cercetarea şi cultura. Având un impact  
puternic asupra copiilor, toţi sunt conştienţi de valoarea misiunii 
lor şi a influenţei lor!

„-După părerea mea, spuse   un profesor  directorului şcolii, 
un dascăl trebuie dublat de un om de cultură. Anii de şcoală şi 
de studenţie nu îţi formează gustul pentru artă, pentru frumos. 
Trebuie să iubeşti cartea, să citeşti cu plăcere,  ca să poţi educa şi 
forma copiii pentru o viaţă morală.

- Ai dreptate. Gustul pentru lectură este definitoriu pentru un  
dascăl bun.    

- În literatură, ca de altfel, în general în cultură, gustul este 
esenţial, este aproape totul. Şi el se formează „gustând cultură”  
şi împărtăşind  cu colegii  impresii înălţătoare de spirit.

(Continuare în pag. 12)



UN CENOTAF PENTRU TUDOR VLADIMIRESCU

Tudor NEDELCEA

În sfânta tradiție creștină și în mentalul 
țărănesc (neprihănit), sufletul omului 

decedat sălășluiește pe pământ dacă nu are 
un loc, un mormânt, unde să fie pomenit 
de cei dragi. Osemintele soldatului român 
mort pe câmpul de luptă, departe de 
casă, la Stalingrad de pildă, n-au putut fi 
aduse familiei, care era doar înștiințată ca 
deces. Atunci, mama, soția, fiica, soacra 

celui decedat îi confecționa o cruce, o așeza la locul de veci al 
familiei din cimitirul localității, unde-l jeleau, și-i făceau toate cele 
cuvenite. Acolo, în cimitir, țăranca româncă îi făcea un cenotaf 
(gr.kenos-gol; taphos-mormânt), adică un „monument funerar 
construit în memoria unui personaj al cărui corp a dispărut sau 
se găsește în altă parte”, cum ne încredințează Dicționarul de 
neologisme, chiar dacă țăranca nu stăpânea acest termen.

Istoria neamului românesc este încărcată, din 
păcate, de creștini, fie ei simpli soldați, ofițeri sau 
domnitor, care și-au făcut datoria față de Patrie, 
dar ale căror sânge și trupuri au îngrășat alte 
meleaguri.

 Pentru unul dintre acești eroi naționali, 
Tudor Vladimirescu, s-a găsit „rezolvarea”, după 
două veacuri, de nemurire. I-am făcut aceste 
propuneri Prea Sfințitului Nicodim, episcopul 
Severinului și Strehaiei și a îmbrățișat cu căldură 
și entuziasm aceste propuneri și, iată, că sâmbătă, 
5 iunie 2021, la orele 9.30 a avut loc slujba de 
„sfințire inedită a unui cenotaf pentru cel care a 
pus început, cu prețul vieții, României moderne”, 
cum se menționează în invitația la acest înălțător 
moment construit din marmură de Ruschița. Pe 
crucea acestui cenotaf, sub poza Vladimirescului 
stă scris pentru eternitate: „Ridicatu-s-a acest 
cenotaf de către Episcopia Severinului și Strehaiei, 
cu binecuvântarea Preasfințitului Nicodim, spre 
veșnică pomenire a eroului național TUDOR 
VLADIMIRESCU, la împlinirea a 200 ani de la 
revoluția sa (1821-2021)”.

Pe meleagurile mehedințene s-a înființat 
acum 651 de ani, adică în 1370, prima mitropolie 
din Oltenia, al doilea scaun mitropolitan din Țara 
Românească, ca o necesitate strigentă datorită 
amenințării otomane și a pretențiilor regilor 
maghiari de a-i catoliciza (adică deznaționaliza) pe 
români, dar și pentru apărarea unității de credință 
și neam (sporul demografic în această zonă a fost 
favorizant). Primii mitropoliți ai Severinului au 
fost Antim (1370-1381), în timpul căruia a propăvăduit călugărul 
Nicodim, venit din sudul Dunării ca să întemeieze monahismul 
românesc, precum și mitropolitul Atanasie (1389-1403). Contextul 
istoric și religios este surprins în piesa de teatru Vlaicu Vodă scrisă 
în 1902 de Al. Davila (1862-1929), domnitorul având de înfruntat 
nu numai dușmanii interni și externi, ci și pe mama sa vitregă, 
doamna Clara, unguroaică și catolică fanatică.

În 1672 sau 1673, se înființează o altă episcopie sufragană 
Mitropoliei UngroVlahiei: Episcopia Strehaiei, cu sediul la 
Mănăstirea Strehaia, cu o viață scurtă.

Harnici și buni creștini, mehedințeni nu vor să lase stinsă 
flacăra ortodoxiei la cel mai înalt nivel; Ioan Stoian Grecescu, 
ctitorul Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” din Turnu Severin, cere, în 
a doua jumătate a secolului 19, reînființarea episcopiei. Ea a fost 
realizată mai târziu în 2003 din inițiativa mitropolitului Olteniei 
Teofan (actualul mitropolit al Moldovei și Bucovinei); Sfântul Sinod 
al BOR aprobă reînființarea, la 28 martie 2003, la 11 februarie 
2004 este ales P.S. Nicodim în scaunul episcopal, întronizat la 25 
aprilie 2004, la care au participat peste 20.000 de enoriași.

A fost o alegere binevenită și binecuvântată, întrucât P.S. 
Nicodim (născut la 6 aprilie 1962 în comuna mehedințeană 
Glodeanu, conferențiar universitar la Teologia craioveană) s-a 
dovedit a fi vrednic de această misiune, atât pe plan pastoral-
misionar, cât și în cel cultural-editorial; a pus piatra de temelie 
unor noi biserici, a înființat și reînființat șase mănăstiri (Coșuștea-
Crivelnic, Cerneți, Baia de Aramă, Mraconia, Godeanu, Jiana), 
Episcopia Severinului și Strehaiei având azi 13 mănăstiri, patru 
protoierii cu 183 de parohii.

Anul 2021 a venit pentru români „cu o tolbă plină cu aducere 

aminte de înaintașii noștri”, cum stă scris în invitația P.S. 
Nicodim, și ca atare, Episcopia Severinului și Strehaiei „a 
acordat o atenție deosebită celor care au avut în centru 
oameni și fapte ce s-au intersectat într-o măsură mai mică 
sau mai mare și cu jud. Mehedinți. Dintre aceștia, continuă 
cu pioșenie invitația, împlinirea a 420 de ani de la asasinarea 
mișelească a celui ce a fost pentru prima dată voievod al 
tuturor românilor, Mihai Viteazul, precum și a 200 de ani 
de la Revoluția condusă de Theodor din Vladimiri, ne-au dat 
curajul de a îndrăzni organizarea unor evenimente culturale 
în acest an în care incertitudinea cu privire la astfel de 
demersuri încă persistă”.

Așadar, sâmbătă, 5 iunie 2021, în incinta Mănăstirii 
„Sf. Treime” Cerneți a fost sfințit cenotaful lui Tudor 
Vladimirescu. Biserica, ctitorie începută de Gh. Ghica (1659-
1660) și finalizată de Gh. Ghica, în 1662, a fost în anul 
revoluționar 1821 unul din punctele fortificate ale cetelor de 
panduri, clopotnița servind ca turn de cetate și observație. 

Mănăstirea a fost reactivată la 16 decembrie 2004 
de P.S. Nicodim, ca mănăstire de maici.

După slujba de sfințire a cenotafului și 
slujba Parastasului, P.S. Nicodim ne-a adresat 
un emoționant și sincer Cuvânt de întâmpinare, 
alocuțiuni susținând și conf. univ. dr. Virgil-Daniel 
Popescu, ministrul Energiei și C. Trușcă, primarul 
Cernețului, după care a urmat Grupul psaltic 
„Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana” al Catedralei 
a intonat imnul Revoluției de la 1821, Mugur, 
mugurel (descoperit și popularizat de mitropolitul 
de veșnică pomenire, Nestor Vornicescu) și un 
moment artistic susținut de actorii Marian Ciripan 
și Denis Gagiu de la Compania de Teatru Civic 
Art CvM, București. Simpozionul științific a fost 
susținut de P.S. Nicodim, Radu Ștefan Vergatti, 
Adina Berciu-Drăghicescu, Tudor Nedelcea, Dinică 
Ciobotea, Tudor Rățoi, I. Pâlșoiu, Pavel Popescu, 
E. Petrescu, Gabriel Croitoru, N. Cheiță, Victor 
Rusu, Fl. Copcea, Al. Stănciulescu-Bârda, I. Leone 
Gavrilă-Ciobotea.

Cernețiul este un sat al comunei Șimian, așezat 
de-a lungul râului Topolnița, atestat documentar 
din secolul 16, aparținând, vremelnic, mănăstirilor 
Cozia, Govora, Tismana, fraților Buzești din timpul 
domniei lui Mihai Viteazul. Domnitorii Matei 
Basarab, Grigore Ghica, C. Brăncoveanu etc. au 
legături cu istoria satului. Între 1658-1885 a avut 
statut de oraș, fiind chiar reședința județului, alipit 
ulterior orașului Turnu Severin, cu statut de cartier. 
Între 1925-1968 a avut statut de comună. În 1650, 
Paul de Alep îl numea „pazar” (târg).

Aici încă se mai păstrează Cula lui Tudor Vladimirescu (ca va 
fi, în sfârșit, restaurată) și casele sale, unde, în 1912, Asociația 
Institutorilor și Institutoarelor din România au ridicat un 
monument lui Tudor, prin subscripție publică (arh. V. Mironescu), 
pe care stă scris „Lui Tudor Vladimirescu – Eroul Redeșteptării 
Naționale. 1821”. În Cerneți s-au născut: acad. D. Grecescu (medic 
și botanist), arh. Al. Săvulescu și I.G. Bibicescu, 
scriitor și folclorist, ctitorul Bibliotecii care-i poartă 
numele de la Palatul Culturii „Th. Costescu” din 
Turnu Severin.

Prejna, sat aparținător, din 1968, comunei 
Balta, unde azi primar este renumita Irina Zoican, 
iar fiice ale satului sunt celebrele privighetori ale 
Mehedințului: Angelica Stoican și fiica sa, Niculina 
Stoican. A fost atestat documentar în 1486. Prejna 
face parte din platoul Cloșani, o zonă mirifică, 
comparabilă cu nordul Bucovinei și Munții Apuseni.

La 15 august 1808, de Sfânta Marie Mare, 
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, 
ctitorită de Tudor Vladimirescu, în memoria tatălui 
său, N. Ursu, împreună cu Gh. Duncea, cum stă 
scris pe Icoana Maicii Domnului, a fost sfințită, în prezența a peste 
300 de panduri. La temelia bisericii, Tudor și-ar fi îngropat sabia, 
iar Duncea, verigheta de la mână.

Revoluționarul de mai târziu, Tudor, donează bisericii 
odoarele necesare, un clopot adus de la Viena, o Evanghelie și un 
Triod („acest Triod s-au cumpărat dă mine, la leat 1808, martie 
9, pentru Sfânta biserică ot Preșna, hramul Sfintei Adormiri a 
Precistei, care s-au făcut iarăși cu cheltuiala mea și am iscălit 

Theodor biv vel sluger și Comondir”). Totodată, dăruiește și 
două moșii („i-am dat danie la sfânta beserică ot Prejna, hramul 
Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care s-au făcut de mine, să fie 
pentru chivernisirea sfintei biserici și pomenirea sufletului meu 
și a părinților și a tot neamul meu, pentru ca să fie știut că acești 
stânjeni i-am luat numai pentru acea treabă de i-am dat de danie 
la Sfânta biserică”). El a mai lăsat pentru biserică prin testament 
300 lei, dar i-au fost confiscați, întreaga sa avere fiind scoasă la 
mezat de Marea Vornicie. Toate aceste date și altele le găsim 
manuscrisul Dicționar istoric al județului Mehedinți semnat de 
Dinică Ciobotea și Tudor Rățoi, membri ai Adunării Eparhială a 
Episcopiei Severinului și Strehaiei și va fi editată tot de episcopia 
mehedințeană

Tudor este pictat pe ușa de la intrarea în biserică, însoțit de 
Gh. Duncea și soția sa, ușă de patrimoniu național aflată azi la 
Muzeul de Artă al României.

Tradiția locală și nu numai consfințește faptul că Tudor a 
ridicat acea biserică în semn de recunoștință pentru că scăpase de 
acuzația de înșelătorie făcută de boierul Ion Glogoveanu, primind 
pedeapsa de a fi legat de un copac în pădure, dezbrăcat.

Manifestările de la  Prejna au fost de-a dreptul impresionante, 
desfășurate la cote înalte. În primul rând, prin numărul foarte 
mare de participanți, peste 3000 de enoriași, pe lângă cei câțiva 
din sat, veniți nu numai din Oltenia, ci din întreaga țară, din Brăila, 
Negrești-Oași. O masă de oameni, blocând pur și simplu ulița 
mare a satului. Puhoi de oameni, care au asistat de la Sf. Liturghie, 
de la orele 8.30 până la final (orele 15.00). Apoi, prin multitudinea 
de acțiuni toate făcute din suflet pentru sufletul celebrului său 
înaintași.

La Prejna, duminică 6 iunie 2021, după Sfânta Liturghie 
săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu episcopul, și 
emoționantă expunere a lui Tudor Rățoi despre biografia celui 
sărbătorit, a urmat evenimentul mult așteptat: slujba de sfințire a 
Sfintei Cruci de marmoră, ridicată de către Episcopia Severinului 
și Strehaiei, cu binecuvântarea P.S. Nicodim, la împlinirea a 200 
de ani de la Revoluția lui Tudor, cruce așezată în fața Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, precum slujba Parastasului pentru 
eroul național. 

Momentul artistic al primei părți a fost susținut 
de rapsodul popular Ion Crețeanu (numit de curând 
„tezaur uman viu” UNESCO), grupul „Izvorașul” al 
Episcopiei și de cei doi actori bucureșteni: Marian 
Ciripan și Denis Gagiu (la nai, fluier, caval).

Partea a doua a avut un caracter cultural. A 
fost plantat un castan lângă bâtrânul castan de 
peste 250 de ani în satul Gornovița, unde Tudor 
își aduna pandurii spre a stabili strategii de luptă. 
Primarul comunei Balta, cunoscuta solistă de 
muzică populară, Irina Zoican (fiică de preot și 
dirijor de fluierași, medic veterinar) a fost o gazdă 
de excepție, având-o în „subordine” pe Niculina 
Stoican (fiică a satului, directorul Ansamblului 
„Maria Tănase”, doctorand în etnologie). S-a 

proiectat filmul videodocumentar Tudor Vladimirescu. Istorie, 
Revoluție și Legendă, realizat de prof. Dan Șalapa, care a fost și 
moderatorul manifestării. Un moment artistic emoționant l-a 
constituit apariția lui Tudor, însoțit de 10 panduri pe cai, citind 
Proclamația de la Padeș. A urmat Ansamblul de copii „Bordeiașul” 
din Baia de Aramă. Au cântat pe scenă Niculina Stoican, Delia 
Barbu, Marian  Medregoniu.

(Continuare în pag. 9)
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Iulian BITOLEANU

Cartea lui Emilian Mirea, Macedonia şi 
comunitatea macedoneană din Ro-

mânia (Ed. MJM, Craiova, 2013), convinge ci- 
titorul că macedonenii au avut o istorie stră-
veche, o patrie păstrată şi astăzi, cândva înflo- 
ritoare, o superputere cu un tânăr împărat 
care prin victoriile obţinute în Asia şi Africa a  
conferit nimbul unei naţii ce a scris pagini im- 
portante în creştinism, în cultura universală. 

         Fiecare dintre cele 4 capitole – 1. Istoria Macedoniei, 2.  Dovezi 
istorice ale prezenţei macedonenilor în România, 3. Macedonenii 
din România în scripte, 4. Aspecte din viaţa macedonenilor din 
România reflectate în paginile revistei Macedoneanul – sondează 
în diacronie şi sincronie destinul unei populaţii antehristice, 
demne, religioase, ce nu a acceptat jugul străin şi a încercat 
prin răscoale şi revoluţii, redobândirea independenţei, edificând 
o ţară respectată în Balcani, cu o cultură proprie şi o seamă de 
personalităţi ca Alexandru Macedon, Nifon, Gruia etc. 

Macedonenii sunt identificaţi de savantul Kekaumenos încă 
din secolul XI. Ţarul Ioan Asan al II-lea (1218 – 1241) a poruncit 
vlahilor să renunţe la limba latină şi să adopte limba bulgară, altfel 
li se va tăia limba băştinaşilor. Ceva mai târziu, Cronica anonimă 
recunoaşte dăinuirea românilor la nordul şi sudul Dunării şi, mai 
ales, în Ardeal, alături de slavi, avari, cumani şi bulgari.  

Truismul legăturile frăţeşti dintre sârbi şi români trebuie 
interpretat aşa: mulţi macedoneni au făcut parte din oştile lui 
Mircea, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu ori au devenit mari 
boieri în regimul Matei Basarab, Brâncoveanu.

Regatul Macedonean a apărut în secolul  VII, iar primul rege s-a 
numit Perdiccas I, cu capitala la Aegae (oraşul Vergina). Libertatea 
s-a năruit din pricina Imperiului Persan, dar regele Alexandru 
I (495 – 450 î.Hr.) redă demnitatea unui popor mult încercat, al 
cărui destin nu a fost unul calm, rectiliniu, dimpotrivă, puţine, 
scurte au fost perioadele de suveranitate din cauza expansiunii 
unor state vecine,  însă asuprirea nu a durat mult, iar revanşardul 
neam macedonean a trecut la fapte, revendicându-şi pe drept o 
istorie multimilenară şi o civilizaţie extinsă în Antichitate aproape 
pe întregul glob. 

De fiecare dată, revirimentul s-a datorat fie unui rege, fie unor 
căpentenii ostăşeşti, capabile a organiza fel de fel de răzmeriţe. 
Nu-i mai puţin adevărat că au existat şi perioade fertile când 
unii conducători au trecut ei înşişi la anexarea unor teritorii 
exotice. De pildă, Filip al II-lea (359- 336 î.Hr.) s-a încoronat atât 
în Macedonia, cât şi în Grecia. Reputaţia Macedoniei a atins cote 
neverosimile după asasinarea regelui menţionat mai sus, când 
frâiele statale fuseseră preluate de junele de 20 de ani Alexandru 
cel Mare (356 – 323), al cărui geniu militar va fi prompt transpus 
faptic, iar forţe ale lumii antice ca Egiptul, Persia şi India (parţial) 

EMILIAN MIREA: „MACEDONIA ȘI COMUNITATEA MACEDONIANĂ 
DIN ROMÂNIA”

vor capitula precum castelele de nisip. Şirul de victorii generează 
aroganţa, iar Alexandru Macedon va fi recunoscut drept faraon, 
ca zeitate pentru Egipteni. Pe drept cuvânt, a fost catalogat rege al 
regilor.       

Marşul său victorios a fost început de timpuriu, o dată cu 
distrugerea Tebei,  a Asiei Mici, a Greciei, apoi va începe periplul 
asiatic, încununat cu zeificarea lui Alexandru şi aducerea de ofrande 
divine. Boala şi moartea subită, la nici 33 de ani, echivalează 
cu prăbuşirea unui colos statal disputat întâi între generalii săi. 
Niciun alt comandant nu va mai reunifica statal Macedonia, iar de 
aici încolo gloria unui neam cuceritor al lumii 
va deveni legendă, mit, iar realitatea va proba 
că prosperitatea şi zbuciumul vor caracteriza 
un popor care se va strădui de-a lungul feu-
dalismului, capitalismului şi socialismului să 
îşi edifice un drum propriu, o patrie demnă, 
respectată de ţările din jur.  

Despre macedoneni s-a ştiut şi în vremea 
Imperiului Bulgar al lui Boris, adică în Evul 
Mediu timpuriu. Primul stat macedonean 
medieval ia naştere în 969 printr-o răscoală 
contra autorităţii bulgare, iniţiate de 4 fraţi, iar 
în 976 este proclamată independenţa. 

În feudalism, Macedonia trece drept un 
stat tenace, condus de un ţar cu capitala la  
Prespa, apoi la Ohrid şi Skoplje. Rând pe rând,  
macedonenii au cunoscut suzeranitatea impe-
riilor Bizantin, Bulgar, Otoman (preţ de 5 secole) 
şi chiar o anume reticenţă din partea sârbilor. Popor orgolios, 
macedonenii nu s-au resemnat, ci au organizat multe revolte 
sociale pentru recăpătarea libertăţii. Autorul cărţii precizează că 
au existat multe valuri de migraţiune dinspre Macedonia spre 
teritoriile româneşti. Fenomenul haiducismul a luat amploare în 
tinerele state româneşti şi datorită prezenţei unor macedoneni 
cum ar fi Baba Novac, ulterior general în armata lui Mihai 
Viteazul. Macedonenii se mândresc cu haiducul Petre Karpoş, 
care a condus o mare răscoală (1689) ce a zguduit imperiul 
Otoman. În secolul al XIX- lea s-au înfiinţat două Macedonii, a 
căror autonomie va fi încălcată. În fine, în urma războilui balcanic 
din 1812 – 1813, Imperiul Otoman s-a destrămat, iar multe 
teritorii au revenit Greciei, Bulgariei şi Serbiei, printre acestea şi 
Macedonia Vardarului. După al doilea Război Mondial, va deveni 
una din cele 6 republici ale Federaţiei Iugoslave.   

În 1991 a avut loc desprinderea din eterogena Iugoslavie şi 
proclamarea independenţei la 8 septembrie. Macedonia zilelor 
noastre este organizată în 8 regiuni, are o suprafaţă de 25.333 km2 

, fără ieşire la mare, cu lanţuri muntoase, 3 lacuri şi râul Vardar. 
Populaţia cuprinde 1.500.000 de macedoneni, adică 69% din 
populaţie, 36.000 – sârbi…, aprox. 9695 vlahi.   

În oraşul Cruşevo prima limbă e albaneza, iar a doua aromâna. 

Cultura macendoneană a triumfat prin pictură, folclor, arhitectură, 
poezie, muzică şi se cuantifică prin o serie de evenimente 
internaţionale: Festivalul de muzică clasică şi dramaturgie de la 
Ohrid; Serile poetice de la Struga; Festivalul de jazz de la Skoplje; 
Festivalul internaţional de cameră din Bitola.   

Capitolul 2, Dovezi istorice ale prezenţei macedonenilor în 
România, este foarte interesant şi surprinzător prin noutăţile 
pe care le aduce. Prima atestare documentară: localitatea 
Macedonia din judeţul Timiş, 1332 – 1337, mai târziu Sf. Nicodim 
de la Tismana a ridicat Mânăstriea Vodiţa, între anii 1370 – 1372. 

Acelaşi prelat a mai ctitorit câteva aşezăminte 
monahale în Oltenia şi Haţeg. În sfârşit, 
cercetătorul pune punctul pe i şi înregistrează 
mai multe valuri ale stabilirii de macedoneni pe 
sol românesc. Primul val s-a produs după 1395, 
când Macedonia era vasală turcilor. Al doilea - 
cam peste două secole, între 1564 – 1565, tot 
din pricina prigoanei străine. 

Câteva decenii s-au scurs până ce un 
grup masiv de macedoneni au urmat calea 
pribegiei tocmai în Oltenia pe la 1595, în 
frunte cu celebrul Baba Novac. O a patra etapă 
de convieţuire a intruşilor macedoneni cu 
băştinaşii s-a înregistrat prin 1821, ocazionată 
de speranţa că Tudor Vladimirescu are vocaţia 
eliberării popoarelor mici. În deceniile 6 – 8 
multe familii nevoiaşe de macedoneni au luat cu 
asalt Băileştiul şi Urzicuţa, realizând o osmoză 

perfectă. În fine, în sec. XX cele două războaie au determinat o 
serie de permutări de populaţii, prilej cu care aprox. 12500 de 
macedoneni şi-au întemeiat căminul aici. Revenind la actualitate, 
la recensăminte, la cel din octombrie 2011, s-au declarat 4000 
de etnici macedoneni în România. Limba macedoneană face 
parte alături de bulgară, sârbă, slovenă, muntenegreană din 
ramura sudică a limbilor slave. Dintre toponimele macedonene 
întâlnite în ţara noastră amintim: Caraula şi Criva (Dolj), Crivina 
(Mehedinţi), Bojinu (Gorj) şi Slatina.  

Capitolul următor se referă la profesiile macedonenilor români 
şi la trăsăturile lor de caracter. Oameni drepţi, creştini adevăraţi, ma- 
cedonenii au îmbrăţişat iniţial multe meserii agricole. Dintre antro- 
ponime, amintim: Trifan, Naum, Naste, Stavre, Petco, Iovan etc.  
      Capitolul ultim atinge aspecte ale vieţii spirituale. Este bine de 
ştiut că Sf. Dumitru este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi. Familia 
poetului Alexandru Macedonski are şi ea rădăcini macedonene. 
Folclorul macedonean are şi el particularităţile lui spectaculoase 
cu anumite sărbători, obiceiuri şi tradiţii, cum ar fi cumicitul, 
sinonim cu trecerea fetelor de la stadiul de domnişoară la acela 
de mireasă, soţie.      

Devine limpede că reminiscenţe ale culturii macedonene se 
vizibilizează în localităţile româneşti Urzicuţa, Băileşti…

ANALIzEz, BLESTEM, îNjUR...

Privesc lumina cu ochii copilului care NU mai sunt și analizez...  blestem... înjur... concluzionez:
Să fii liberal, userist ori... social democrat, urându-ți poporul, sărăcindu-l, furându-l, 

mințindu-l, îndatorându-l, umilindu-l, este precum mierea în care ai pus destul de multă otravă. 
Mai bine să te ia mama dracului de otrăvitor!...

Să fii liberal, userist, ori... social democrat, să faci discrepanțe între cei care muncesc și cei 
care trântoresc, să-i favorizezi pe trântori (rudă cu interlopii), este de-a dreptul dia-volesc și-
atunci, voi ăștia... liberal -  useriști, ori... social democrați, să vă duceți la dracu!

Să dai unui medic cu 40 de ani vechime cca 2 000 de lei pensie (cca 60 de lei pe zi de cheltuit 
cu taxe cu tot) și unuia de-al vostru cca 250-300 000 (minim 1 000 de lei pe zi), este de-a dreptul 
diavolesc și-atunci, voi ăștia, liberal -  useriști, ori... social democrați, să vă duceți la dracu!

Să NU dai unora pensie după contribuție și alor tăi una de n-o pot cheltui, este de-a drep- 
tul diavolesc și-atunci, voi ăștia, liberal -  useriști, ori... social democrați, să vă duceți la dracu! 
     Să pui un segment de populație să muncească până la 70 de ani (să facă 50-60 de ani vechime 
în câmpul muncii, iar pe-ai tăi să-i pensionezi la 40-50 de ani de viață), este de-a dreptul diavolesc 
și-atunci, voi ăștia, liberal -  useriști, ori... social democrați, să vă duceți la dracu!

Să urci numărul bugetarilor (al trântorilor) până la jumătatea numărului populației, este de-a 
dreptul diavolesc și-atunci, voi ăștia, liberal -  useriști, ori... social democrați, să vă duceți la dracu!

Să vă ia mama dracului!                                                                       (12062021 –  Băile Olănești)

SCRIITOR  LA FORUM

                                            PUIU RĂDUCAN
PyKy

Pe strada cu umerii dezveliți pân’ la trotuar, pechinezul ferchezuit, Pyky, ducea-n lesă o duduie 
fardată la genunchi și botoxată foarte.

Fără să se sperie de tatuajele care-i curg până la încheieturile picioarelor fecioarei, Pyky, deseori, se  
oprește. O strunește pe duduia Myki de lesă și se apucă să numere cu piciorul pomii, trotuarele, geaman-
tanele parcate regulamentar (ori ne...), roțile mașinilor, chiar pantaloni de bărbați, ori de damă fragedă.

-Vai, Pyky!  Nu pe pantalonii domnului, mai glăsuiește Myky din când în când, dar nu te poți opune 
berbantului pechinez cu perciunii la glezne și slab la prost (mamă).

Într-o rebeliune a necuprinsului, cu timpul agățat  de umeri… și norocul rătăcit, mă opresc să vorbesc 
la telefon, dar simt și eu cum mă apasă ceva de pantalon și altceva cald... pe sanda.

Speriat, trag piciorul și văd cum durul Pyky mă latră. Se speriase și el.
Îmi închipui cum pe linia orizontului iarba se-ntinde pe spate și cum i-aș trage un șut nesimțitului 

pechinez, dar un individ cu capul mare, chelie astronomică, umeri vagabonzi și mușchi ce dau să latre, se 
apropie (destul de periculos) de mine. Tocmai doream să-l servesc pe Pyky cu un bomeu proaspăt.

-Vreo probemă, bă?
-Nu, domnu’!
Gânduri păgâne îmi dau târcoale, dar zâmbesc cu toți dinții la câine cu prost tată și mamă... la fel...
Așa-mi trebuie!



Mihai SPORIȘ

Lumea oamenilor, sub vremurile pute-
rilor politice înscăunate de zodii - când 

prielnice, când ostile! - este într-o pemanentă 
oscilație. Istoria scrisă de învingătorii mo-
mentului stabilește cele albe și pe cele negre.  
Se zice că asta ține de o suveică a ... dialec-
ticii, de permanenta schimbare a polilor pe  
traiectoriile, și ele cu du-te, vino!-, genera-
toare de anotimpuri. Dar în această rotație, 
cele voit ascunse în noapte, se vădesc în 

zorii zilelor prielnice, adevăruri temeinice și ele, în toate religiile 
oamenilor, trebuie să-și afle calea și să se bucure de reabilitarea 
noului cronicar, și el partizan puterilor, înnoite și ele!

După schimbarea radicală de macaz și încă insuficienta des-
cifrare a evenimentelor din 1989, prea roșul trebuia să devină albas- 
tru, iar istoria scrisă la porunceala Răsăritului, trebuia acum să 
implore intrarea în grațiile Apusului! Pe scena mare cortina de fier  
fusese dată la o parte și atunci lumea putea vedea oamenii din 
actorii jocului dedublat după scenariul și regia riguros concepute!

În rotația aceasta, pentru corecta citire a traiectoriei trasată 
de societate, contrariile trebuie cunoscute, pentru că din jocul 
lor permanent este mișcată lumea. După perioadele în care ad- 
versarul trebuia exclus, în care dictatura trăia cu speranța ilu- 
zorie... veșnicia, trecerea spre cele diametral opuse - să o numim  
tranziție! - accepta compromisul conlucrării contrariilor! Învinșii  
(de procesualitatea generală!) nu se dau duși, nu își recunosc 
păcatele, se pun cu picioarele înainte înnoirilor; tradiția devine 
argumentul unui conservatorism radical, prin răstălmăcire! Învin- 
gătorii nu au pârghiile să-și exercite puterea: mentalul este tarat 
de cele exersate, legile sunt legile vechi și se aplică de instituții 
nereformate, iar formarea unei generații care să fie în spiritul 
vremii cere timp. În aceste perioade ar trebui să-și intre în  
rol elitele, acei oameni cunoscători, cu toată înțelegerea! - a tre-
cutului, ancorați în prezentul lor și cu viziune asupra mersului so-
cietății! (Impresionantă... Scriptura cu profeții ei, care au prorocit, 
și viziunea lor i-a confirmat peste veacuri!). Îndrumătorii sunt 
puțini și ei nu pot să inducă în marea masă fermentul înnoirii. Este 
nevoie de argumente, de modele umane credibile să se poată 
încunoștința lumea despre noua zi! Trebuie aduse din 
exil, scoase din ascundere, modelele umane interzise 
de vreme trece, să fie reînnodare a firului rupt  
abuziv. Instituțile nereformate, sub legile cano-nice 
în aplicare încă, suflă în rece ca ghiața și aplică litera 
inflexibilă, în dauna spiritului să se arate „exacte” 
și „imparțiale”. Adică vinovățiile sunt reconfirmate 
despre ...„bandiții poporului” și, deasemenea, meri-
tele „realismului socialist”, al pazei penitenciarelor 
- să fie intangibile, neîn-tinabile! Șansa nașterii noii 
elite, din năravurile cele vechi, este o iluzie, ori o 
jonglerie manipulantă în slujba unei puteri tranzitorii 
și debile!  Se poate aprinde însă scânteia dinspre 
focurile mocnite și păstrate precum vâlvele peste 
comorile autentice. Otăvirea pajiștii printre paiele uscate și rugii 
de... rosa canina este însă posibilă după o ploaie mănoasă ca o 
mană... picurată prin deșertul încă cu idoli și tablele de legi lipsă, 
dacă cei cu vocația călăuzelor vor ști să se arate din afara lagărului 
încă închinător la ceea ce  a fost! Iată cum închisorile politice 
trebuiau reabilitate în ACADEMII și cum spiritul celor care le-au 
experimentat se impunea să devină călăuză, prin inerentul deșert 
al tranziției. Apoi revenirea lui Dumnezeu din exilul siberian, 
putea reda puterea unei instituții sugrumată de doctrina atee și 
în compromisul salvării de sine: Biserica Ortodoxă Română! 

În acest context au apărut în peisajul cultural organizațiile 
civice, grupurile informale, să nu fie îngrădite de porunca de  
partid, de cea a instituților statului, nereformate și s-a dezvoltat o  
conlucrare fertilă cu Biserica (cu imensa ei putere de influență!). 
Prin instituțiile publice ale statului au fost identificate persona-
litățile proactive și disponibile promovării mesajului înnoirii. Sunt 
cunoscute publicului vâlcean și nu numai, aparițiile organizațiilor 
culturale și de atitudine: Societatea Culturală „Anton Pann”, 
Forumul Cultural, Seniorii, Fundația „Antim Ivireanul” (echidis-
tante politic, prin statute!), Grupul Informal: România: „Grădina 
Maicii Domnului”.- ș.a Cum au evoluat acestea în spațiul public 
și cum și-au făcut misia, este o altă problemă. Remarcăm o 
agendă culturală densă, cu evenimente care  confirmă ridicarea 
unei elite înnoite, alături de remanenta grupare venită, inerțial, 
din fostele redute propagandistice (acele asociații naționale ivite 
prin directive de stat, adică din sfera poruncii, pentru obiective 
precizate/declarate de utilitate publică și bugetate!). Pentru ceea 
ce se numește ONG, în sfera culturală, ori de atitudine civică, 
stau mărturie arhivele revistelor (Vezi INTOL PRESS, Curtea de la 

DE CE, PETRE PANDREA MARCU?
Argeș!) și buletinele informative, ca niște dări de seamă anuale! 
Apoi numeroasele cenacluri, lansările de carte, și explozia media 
– înainte de polarizarea partizană în siajul politic, pot da imaginea 
acelei reacții a marelui anonim.

Dintr-o inițiativă a Grupului de la Râmnic (România-Grădina 
Maicii Domnului), de-a împreună cu  Societatea Culturală „Anton 
Pann” (Președinte Prof. Costea Marinoiu), la care în timp s-a 
raliat Asociația Na-țională Cultul Eroilor „Regina Maria”/Filiala 
„Matei Basarab”-Vâlcea (Eugen Petrescu), Preoți din Epar- 
hia Râmnicului (Nicolae State- Burluși, Petre Ve-
țeleanu, Constantin Mănescu), Primăria Ocnele 
Mari (Petre Iordache, Violeta Perianu) și Asociația 
„Vasile Militaru” de la Chișinău (Maria Șalaru) ș.a,  s-a 
născut ideea proiectului pentru recuperarea unor  
personalități reprezentative, abuzate în vreun fel, 
înainte de 1989, și care pot reprezenta modele de 
personalități în consolidarea unei elite autentice, 
atât de necesară... traversării deșertului tranziției. 
Proiectul s-a numit „Academia de sub Pământ” și 
consta în desemnarea, anuală, a unuia ori a mai 
multor candidați la titlul de onoare de academician al 
acesteia. Alegerea personalității avea în vedere vreo 
aniversare, în anul respectiv, de la vreun eveniment 
reprezentativ, în care personalitatea recomandată 
jucase un rol ... decisiv!

Reamintim aici membrii actuali ai Academiei de sub pământ, 
consacrați la Ocnele Mari de-a lungul timpului: poetul Vasile 
Militaru, autorul „Divinei Zidiri”, prin care au fost atrași spre 
creația literară, într-un festival/concurs „inter/național”(cu Repu- 
blica Moldova!) tinerii; pr. Dumitru Bălașa, în jurul căruia se crease 
o emulație pentru descifrarea multor file ale istoriei ocultate și 
se înodaseră Congresele de Dacologie, considerate necanonice!; 
Constantin Brâncuși, insuficient asumat acasă și nepriceput 
promovat în lume (Vezi... „Cumințenia Pământului”, ratarea Listei 
UNESCO pentru „Ansamblul...” de la Tg. Jiu, si răceala regimului 
comunist pentru... opera lui); Bartolomeu Anania, amintind de 
„Rugul Aprins”, de tălmăcirea actualizată a Bibliei, de opera SA de 
ctitor, întru Mitropolia Ardealului de Sus (vezi Mânăstirea „Mihai 
Vodă” de la Turda, cu sfințirea în anul centenar!); Lucian Blaga, 
cel scos din Academia Română, cu o parte din operă interzisă, cu 

sistemul filosofic propus, desconsiderat (vezi cuvântul 
„PERSONANȚĂ” absent din Dicționarul... filosofic!), 
consacrat „Academician” la Ocnele Mari, la 120 de 
ani de la naștere, în 2015; Mircea Eliade, considerat 
prin lumea largă „Il Genio”, acasă hăituit încă, de cei 
ce nu iartă (deși românii, creștini ortodocși, spun: 
despre morți  numai de bine!). Anul... Mircea Eliade 
trecuse într-o surdină condamnabilă, să nu se irite 
vânătorii de capete! (chiar în țară i s-a refuzat un 
parastas, noroc cu Mânăstirea Cotmeana, unde am 
avut toată disponibilitatea unei pomeniri la altar!); 
Nichifor Crainic, doctrinar remarcabil, anticomunist 
cu opera trecută la index, devenise verigă lipsă în 
descifrarea trăirii, autentic românească, pentru 

înțelegerea gândirii interbelice; Iuliu Maniu, controversat și azi, 
uitându-se că el a fost organizatorul Adunării de la Alba Iulia, la 
1 Decembrie 1918, că el a românizat administrația Transilvaniei 
(v. Consiliul Dirigent) iar comuniștii, neuitând de înăbușirea 
tentativelor lor revoluționare, de la Viena și Budapesta, din 1918 
și 1919!) l-au răsplătit cu temnița de la Sighet - l-am consacrat 
„academician” la Centenar”, în 2018; Regele Ferdinand și Regina 
Maria, în 1919, consacrau România 
Mare, conform hotărârii Adunării de la 
1 Decembrie, după eliberarea prin jertfa 
armatei, cu viziune politică și abilitate 
diplomatică, a Apusenilor, Crișana etc., de 
cei potrivnici celor dorite de majoritate, 
în spiritul principiului autodeterminării. 
În 2019, lor le-am alăturat, simbolic, pr. 
Baltaga, din Basarabia (acum în afara 
Statului Român!); în 2020, anul care 
împlinea centenarul de la Tratatul de 
la Trianon, a fost chemat în Academia, 
informală, de Sub Pământ, Dumitru 
Drăghicescu, pentru rolul jucat în izbânda 
românească de la tratatul acesta de pace. 
Aveam în vedere și ocultarea creației sale 
(„Noua Cetate a lui Dumnezeu”, lucrare în 
limba franceză, netradusă integral în limba română!).

Anul acesta, cu repere speciale în istoria neamului care își 
strigă isprăvile după cum au fost consemnate, ne vorbește despre 
un centenar al partidului comunist român (acel produs de import, 
ca o otravă pentru credința tradițională), despre cei 150 de ani de 

la evenimentul de la Putna, din 1871 (atunci în imperiul austro-
ungar!), despre cei 200 de ani de la Zavera lui Tudor Vladimirescu, 
despre cei 500 de ani de la Neagoe Basarab, voievodul înțelept 
urcat în ceata drepților, să ne fie peste vreme... Sfânt ocrotitor! Se 
vădește în acele evenimente, anticipând  ce va să vină, viziunea 
profetică, noi constatând peste timp că voința și puterea credinței  
a pus în fapt, prin urmașii înaintemergătorilor, gândul înnoitor. Să 
acționăm, prin urmare, la ridicarea unei elite în spiritul acestor 
timpuri, dar  în credința statornicită ca temei al trăirii firii întru 

armonia creatorului. 
Propunem pentru Anul 2021, candidat al 

Academiei de sub Pământ, al academiei informale, de 
la Ocnele Mari, pe Petre Pandrea Marcu!

Petre Marcu, care ulterior și-a adăugat numele de 
Pandrea s-a născut în 28 iunie, 1904 la Balș, pe valea 
Oltețului, într-o familie de moșneni știutori de carte. A 
făcut studii temeinice la liceul militar de la Mânăstirea 
Dealu, cu bacalaureatul la liceul Carol I, din Craiova. 
Are o carieră universitară strălucită, încununată cu 
un doctorat în științe juridice. Studiile doctorale îl 
poartă pe la București, Berlin, Heidelberg, Munchen, 
Paris, Roma. Devine un avocat strălucit, un publicist 
cu  spirit critic, dur, al realității românești de pe poziții 
independente (fără angajament față de vreun partid 
politic, de aici necazurile vor veni și de la dreapta și de 

la stânga!). În perioada 1928-1933 este atașat al biroului de presă 
al Legației Române de la Berlin (cunoscător al Limbii germane și 
fin observator al scenei politice, va lăsa în scris o operă de analiză 
a perioadei, va lansa avertismente...). Se căsătorește cu sora lui 
Lucrețiu Pătrășcanu, Eliza Pătrășcanu, și va avea doi copii: Nadia 
Marcu Pandrea, jurnalistă și scriitoare (marea șansă a tatălui, 
când după 2000, recuperând de la securitate manuscrisele 
confiscate, opera acestuia poate fi dată atenției publice/ de ce 
nu?, prin eforturile Statului Român?); Andrei Pandrea, medicul 
exilat pe la Boișoara/Loviște, scriitor și el stabilit la Paris, să scape 
de stigmatul pus, fără judecată, tatălui. 

Căsătoria cu sora lui Pătrășcanu îi aduce înscenarea „Complotul 
Candrea” (Comandantul Diviziei „Tudor Vladimirescu”, acesta fiind 
eliberat imediat, iar Pandrea reținut/ după două săptămâni este 
arestat și... cumnatul Lucrețiu Pătrășcanu.). Făcând un bilanț al 
împrizonării sale Petre Pandrea constata: „am 4 arestări burghezo-
moșierești pentru PCR și 7 arestări PCR în epoca 1948-1964”. 

La ... Ocnele Mari va fi fost deținut (fără judecată!) în perioada 
1948-1952. Despre această perioadă Petre Pandrea va consemna: 
„Cea mai mare onoare a vieții mele a fost că am fost propus de 
Mihail Manoilescu și ales unanim președinte al Academiei de sub 
pământ, de la Ocnele Mari în anii 1949, 1950, 1951, 1952” (v. 
Memoriile Mandarinului Valah/jurnalul detenției și descifrarea 
„naturii puterii în România satelizată la URSS!”).

Titlurile operei, salvată de fiica sa, vorbesc de preocupările 
tatălui și de viața (jurnalul detenților) în academiile informale 
de sub pământ unde fusese ascunsă o elită a României, care nu 
făcuse pactul cu noua putere și nici nu intrase în celebrele divizii, 
cărora li se dăduseră ademenitoarele nume de eroi ai nației.

Opera (în paranteză anul elaborării!): Germania hitleristă 
(1933); Psihanaliza judiciară (1934); Filosofia politico-juridică a lui 
Simion Bărnuțiu (1935); Procedura penală (1939); Criminologia 
dialectică/Portrete și controverse/Jurnal intim (1945); Brâncuși, 
amintiri și exegeze (1967)

În 1968, în 8 iulie, la 4 ani după amnistia din 1964, Petre Pan- 
drea trece la cele veșnice și fiica sa îi recuperează, după 1989, 

manuscrisele de la securitate și vom  
avea acces la jurnalele din detenție și ma- 
nuscrisele considerate subversive, ori 
instigatoare: Memoriile mandarinului va- 
lah/ Reeducarea de la Aiud, Jurnal peni- 
tenciar 1961-1964/ Garda de fier/ Jur-
nal de filosofie politică/ Helvetizarea Ro- 
mâniei/ Jurnal intim 1952-1958/ Călu-
gărul alb.

În 2013, Academia Română (un fel  
de Mea Culpa!) îl primește, post-mor- 
tem, pe Petre Marcu Pandrea, în rândul  
membrilor! Din impresionanta listă a de-
ținuților politici, personalități remarcabile 
ale elitei românești interbelice, vă pro-
punem pentru 2021, pe Petre Marcu 
Pandrea, ca academician al Academiei, 

informale, de sub pământ, el fiind și alesul deținuților vremii, ca 
„președinte” al acesteia!

Cercul de la Râmnic: România- Grădina Maicii Domnului ,
7 iunie, 2021
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Cristian Ovidiu DINICĂ

Cr. Ov. DINICĂ:  - Crezi că visele se pot 
împlini?

D. NIȚĂ: - Depinde ce visezi… Dacă visezi să 
zbori în spațiu, probabilitatea rămâne foarte 
mică. Orice ai visa însă, trebuie să fii foarte 
perseverent.

Cr. Ov. D. :  -  Te întreb acest lucru pt că 
ești o dovadă elocventă a reușitei în viață,  ai 
un crez puternic pe care l-ai transformat în 

conduită artistică și ai reusit să stabilești traseul pe care un artist 
să-l parcuga spre consacrare. În ce constă lumea Benzii desenate 
pe care tu cu răbdare, dăruire, pasiuneai ai întemeiat-o ca artă de 
sine stătătoare în România?

D. N.: - În niciun caz nu am întemeiat eu banda desenată 
românească. Ea datează cel puţin din ultimul deceniu  al secolului 
XIX şi,  sunt ferm convins,  va exista mult după ce  nu voi mai fii. 
Ceea ce am făcut eu a fost să promovez acest gen artistic abia 
tolerat, aproape  ignorat, dacă nu dispreţuit, până la începutul 
anilor 90. Banda desenată este o   formă modernă de exprimare 
artistică, din ce în ce mai mult şi un mijloc de comunicare, aflată 
la intersecţia dintre literatură şi artă. De altfel, unii critici BD o 
numesc “a noua artă”, iar alţii (Umberto Eco) “literatură desenată”.

Cr. Ov. D. : - Ca modalitate de exprimare artistică Bandă 
Desenată are propriile caracteristici care sunt acestea?

D. N.: - Cea mai importantă este secvenţialitatea. Banda 
desenată, în definiţia sa cea mai simplă, este o poveste în imagini. 
Din punct de vedere tehnic, ea există doar în forma sa tipărită, 
împărţindu-se în planşe, iar planşele în casete. Casete sunt 
separate de spaţii albe, numite elipse şi ele permit cititorului să-
şi imagineze ce se întîmplă între două casete. De aceea se poate 
spune că o adevărată bandă desenată este cea care se poate  
împărţi în secvenţe.

Cr. Ov. D. :-  Ai descoperit banda desenată în copilărie prin 
intermediu revistelor franțuzești Pif, Rahan, ele stau la baza 
bibliografiei obligatorii pentru pasionați. A fost un efort să le 
descifrezi?

D. N.:- Nu, dimpotrivă. Orice copil, aflat la vârsta de 4-5 ani 
« citeşte » cu mai multă uşurinţă imaginile decât textele. Dar, în 
acelaşi timp, el va descifra mai uşor mesajul literelor, asociindu-l 
cu imaginile complementare. 

Cr. Ov. D. :- Astăzi mediului online cucerește toate domeniile 
cum va evolua în acest context Banda Desenată?

D. N.: - Da şi literatura şi artele în general, banda desenată 
are o prezenţă din ce în ce mai activă în mediul on-line. Scopul 
final rămâne însă tot tiparul,  fie că vorbim de reviste, fie  de cărţi 
(albume).

Cr. Ov. D. :- Care este limbajul   benzii desenate în epoca 
actuală este conectat la realitate? 

D. N.: - Poate că mai mult ca oricare alt gen literar şi artistic, 
banda desenată este foarte conectată de realitate. Mai bine 
decât literatura, pentru că desenele au un impact uriaş în secolul 
imaginii în care trăim,  şi la fel de  mult ca  filmele, de exemplu, 
care sunt foarte costisitoare şi deci greu de realizat. 

Cr. Ov. D. : - Banda desenată clasică era încărcată cu 
Supereroi,care sunt eroi de astăzi?

CRISTIAN OVIDIU DINICĂ îN DIALOG CU DODO NIȚĂ

D. N.: - În spaţiul occidental perdurează încă eroii şi super-
eroii de benzi desenate. La noi, în ciuda a numeroase încercări (a 
se vedea în special revista Harap Alb Continuă) creatorii şi editorii 
locali încă nu au reuşit să impună eroi  pe scena benzii desenate 
româneşti. 

Cr. Ov. D. : - Prin ce se deosebește Bdul Românesc, ce are 
specific?Are el vitalitatea, puterea de a capta cititorii?

D. N.:- Mi-e teamă că BD-ul românesc nu are nimic specific 
în ansamblul său, care să-l diferenţeze de cel din alte ţări. Avem 
însă creatori foarte talentaţi care, din păcate, nefiind publicaţi/
promovaţi la noi, îşi publică creaţiile în străinătate – în special în 
Franţa, Statele Unite, Italia…

Cr. Ov. D. :- Ne poți spune când și cu cine începe istoria BDului 
în România?

D. N.:  - Primul autor BD din România a 
fost şi  primul caricaturist de la noi : Constanti  
Jiquidi (1865-1899). A trăit la Paris o vreme 
şi,  sub influenţa revistelor pentru copii de 
acolo,  a publicat BD în primele reviste pentru 
copii de la noi, în ultimul deceniu al secolului 
XIX.  Din păcate s-a stins din viaţă la doar 34 
de ani.

Cr. Ov. D. : -  Dacă am vorbi de istorie 
comparată a Bdului s-ar putea desprinde 
tendințe și contradicții?

D. N.: - Sigur, ca la orice gen literar. În 
perioada  regatului României, ca şi în timpul 
comunismului, banda desenată se adresa 
cu preponderenţa copiilor. În socialism a 
fost un foarte util instrument de propgandă. 
Abia în ultimul deceniu de comunism, autori 
îndrăzneţi au început să publice – în special 
în paginile revistelor Argonaut şi Orion, a 
almanahului Anticipaţia – şi lucrări pentru adolescenţi şi tineri, 
din care însă lipseau elementele de propagandă. După 1989 au 
început - evident -  să apară reviste şi albume de benzi desenate 
care se adresau adulţilor. Ceea ce nu au înţeles nici autorii, nici 
editorii, este faptul că banda desenată trebuie să se adreseze 
cu preponderenţă copiilor şi tinerilor. De aceea, din păcate, 
publicaţiile de benzi desenate au dispărut una după alta.

Cr. Ov. D. :- Ai la activ 30  ani de organizare a Salonului 
Internaţional de BD este greu de realizat un asemenea eveniment. 
Ce presupune el?

D. N.: - La o scară mai mică, acelaşi efort pe care îl presupune 
organizarea unui târg de carte combinat cu un salon de artă. 
Înainte de orice trebuie o echipă unită, în care fiecare trebuie 
să contribuie cu ce ştie sau ce poate să facă mai bine. Marea 
deosebire faţă de organizarea unui târg de carte, Salonul 
Internaţional al Benzii Desenate a avut la bază munca benevolă 
a unei echipe foarte  mici  de voluntari care au organizat această 
manifestare din plăcerea de a promova cea de-a noua artă şi 
din bucuria  de a se întâlni cu marii autori de benzi desenate din 
România, Franţa, Belgia şi alte ţări. 

Cr. Ov. D. : - Ești autor a mai multor volume de critică,  istorie, 
biografii , ai contribuit și la elaborarea unor teze de doctorat ești 
membru USR cum reușești să le faci pe toate și să ai și o viață de 
familist liniștită?

D. N.: - Ei, cu atâtea preocupări la activ, viața mea nu e chiar 
liniștită ci, dimpotrivă, este foarte dinamică,  dar plină de surprize 
și satisfacții. Secretul  publicării atâtor articole și cărți despre 
banda desenată îl constituie perseverența și dorința de a împărți 
cu alții cunoștințele acumulate din lectura a mii și mii de reviste și 
albume de benzi desenate. 

Cr. Ov. D. :-  Te regăsesc ca principalul istoric, cronicar al BDului 
Românesc principala lucrare Istoria BDului Românesc a necesitat 
mult efort, cum ai scris această carte cu cine?

D. N.: - Dacă îmi este scuzată lipsa de modestie, nu sunt 
principalul istoric al benzii desenate, ci singurul. Da, mi-a luat 20 
de ani din viață să mă documentez, la Biblioteca Academiei din 
București, la BCU din Cluj, la Bibliotecile Județene din Craiova 

și Constanța. Am strâns, din anticariate, 
propria mea colecție  de reviste și ziare cu 
benzi desenate. Și evident, documentarea 
continuă, sper să pot publica la un moment 
dat ediția a treia a Istoriei BD românești, 
după cele  din 1992 și 2010, dar și o nouă 
ediție a Dicționarului autorilor de benzi 
desenate (după cele din 1996 și 2005). 
Evident, am fost susținut și ajutat și de alți 
prieteni bedefili, cum ar fi Virgil Tomuleț din 
Cluj, Mircea Arapu de la Paris, Kiss Ferenc din 
Budapesta. 

Cr. Ov. D. :-  Pe plan internațional ai fost 
răsplătit cu distincții importante Europene te 
rog să ne vorbești despre ele!

D. N.: - Dacă las de o parte cele câteva 
premii primite pentru unele din cărţile mele, 
am avut surpriza (şi plăcerea) să primesc – 
pentru promovarea francofoniei în România 
(şi) prin intermediul benzilor desenate  - titlul 

de Cavaler al Ordinului « Les Palmes Academiques », în anul 
2000, din partea Primului Ministru al Franţei şi titlul de Cavaler al 
Ordinului « Leopold II », în 2006, din partea Ministrului Afacerilor 
Externe al Belgiei. 

Cr. Ov. D. :  - După o activitate împlinită ești mulțumit, a meritat 
efortul , ce planuri de perspectivă te preocupă?

D. N.: - Evident că sunt foarte bucuros atunci când aflu că 
una sau alta dintre cărțile mele despre benzi desenate au stat la 
baza scrierii unor teze de licență sau de doctorat de către  tineri 
absolvenți, sau când vreun autor de benzi desenate declară prin 
vreun interviu că salonul BD organizat de mine a însemnat ceva în 
cariera sa artistică. Sunt foarte bucuros și când primesc mesaje de 
la cititori care, de asemenea, îmi spun că articolele și cărțile mele 
au avut un rol esențial  în consolidarea pasiunii lor pentru cea 
de-a noua artă. Din acest motiv, și dvs. știți că pasiunile adevărate 
nu mor niciodată, am pe masa de lucru noi volume monografice, 
lucrez la noile ediții ale Dicționarului și Istoriei Benzii Desenate 
Românești, mă gândesc la noi expoziții și mai ales țin legătura 
cu marii autori de benzi desenate. Pentru că, dacă trag linie, cea 
mai mare bucurie pe care mi-a adus-o pasiunea mea a fost să mă 
întâlnesc, să devin prieten și colaborator cu artiști uriași precum 
Marga Ștefănescu, Livia Rusz, Puiu Manu, Sandu Florea, Vintilă 
Mihăescu, Mircea Arapu, Valentin Tănase, Albin Stănescu, Radu 
Marian, Virgil Tomuleț și mulți, mulți alții. 

UN CENOTAF PENTRU TUDOR VLADIMIRESCU

(Urmare din pag. 6)

Momentul culminant al părții a II-a l-a cons- 
tituit desemnarea Angelicăi Stoican ca cetățean 
de onoare al comunei Balta, fiind, de fapt, primul 
cetățean onorat, titlu acordat de primărița Irina 
Zoican. I-au adus îndreptățite omagii fiicele 
sale, Niculina și Adriana, solista Elena Mimiș 
Trancă. Extrem de emoționată, Angelica Stoican 
a vorbit consătenilor și a cântat Balada lui Tudor, 
cu o intensă și sinceră trăire.

Angelica Stoican, născută de Ziua Națională, 
1 Decembrie 1949, o artistă care s-a respectat 
întreaga viață și a impus folclorul nord mehe-
dințean în peisajul folcloric de autentică va-
loare. A fost dăscăliță în satele mehedințene, 

instructor și solistă a Casei de Cultuă din Turnu 
Severin, apreciată de mari personalități (Emlia 
Comișel, Viorel Cosma, Elise Stan, Florentina Sat- 
mari, Gruia Stoia, Adrian Păunescu, Marin So- 
rescu, Gr. Vieru etc. În plan social a adus sponso-
rizări la spitalul din Balta-Mehedinți, a ajutat 
grupuri de copii, pe care i-a și format artistic. 

În curtea bisericii și pe ulița mare a satului 
s-au deschis, ad-hoc, chioșcuri cu ceramică, lem- 
nărie, feronerie etc. iar două drone au filmat 
evenimentul.

S-au prezentat multe cărți: Tudor Vladimi-
rescu. Scrieri (ediție Tudor Nedelcea, prefață 
Marin Sorescu); Tudor Vladimirescu, Texte; Dom- 
nul Tudor (antologie Victor Rusu); Dan Șalapa, 
Tudor Vladimirescu. Istorie, revoluție și Legendă; 

Victor Rusu, Memoriul căpitanului Gh. Duncea, 
revistele „Caligraf” și „Răstimp”.

Episcopia Severinului și Strehaiei, prin P.S. Nico- 
dim și colaboratorii săi, Primăria comunei Balta,  
prin primarul Irina Zoican și consilierii locali și-au  
adus din plin, cu asupra măsură piosul omagiu Ero- 
ului Național, care, conștient, și-a îmbrăcat 
„cămașa morții”, ridicând steagul Revoluției de 
la 1821  spre „a cere drepturile Patriei mele”. 

Primăria Balta a obținut titlurile de proprie-
tate ale lui Tudor Vladimirescu, aduse la zi, și vor 
fi trecute pe seama Bisericii ctitorită de el, azi 
slujită de pr. Marius Stoian.

Episcopia Severinului și Strehaiei, prin P.S. 
Nicodim, și-a adus din plin, cu asupra de măsură 
piosul omagiu Eroului Național care, conștient, 
și-a îmbrăcat „cămașa morții”, ridicând steagul 
Revoluției de la 1821 spre „a cere drepturile 
patriei mele. Prin tot ce-au făcut oltenii pentru 

Tudor la două veacuri de la Revoluție atestă 
că patriotismul nu-i o vorbă goală, că „tot ce-i 
românesc nu piere”.

Foarte actual este eseul lui Petre Pandrea, Co- 
bilița, armă politică: „Cobilița oltenească a fost o 
virulentă armă de-a lungul istoriei politice a po- 
porului român.

Când în «statul ilfovean» se petrec neoa-
menii, obrăznicii și prostii grave, care încurcă viața  
însăși a națiunii, oltenii pornesc cu cobilițele pen- 
tru a face ordine, trăsnindu-i pe ilfoveni în cap cu  
instrumentul mercantil transformat în armă de  
luptă politică. Așa s-a întâmplat cu Mihai Viteazul,  
cu Tudor Vladimirescu [...], cu atâțea glorioși «poli- 
ticieni» contemporani de pe aceste meleaguri.

Ilfovenii să ia atenție la cobilița răzbunătoare 
a Olteniei, factor de unificare politică și de bună 
gospodărire internă”.

De luat aminte!



TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

RECLAMA îN STATUL FĂRĂ ROST
CLS A II-A ÎN ȘCOALA ON LINE

VÂNĂTOAREA DE LUPI 
 

 - După ce îmi cumpăr o armă de vânătoare mer-
gem în pădure la vânat. 
 - Și ce o să vânăm, bunicule?
 - Vedem noi, ce găsim!
 - Dar nu lupi, că sunt pe cale de dispariție!

Peter KIS

Simona Maria KIS

În perioada 05 - 06 iunie 2021 în orașul de pe Someș, Cluj Napoca, capitală neoficială, 
dar declarată și adevărată  a Ardealului a avut loc Cupa de Vară la Scrimă, un eveniment 

deosebit de importat înaintea desfășurării  Campionatelor Naționale, la București, de  la 
începutul lunii iulie…La concurs au participat copiii din toate centrele de tradiție în acest 
nobil sport, cluburi din toată țara, din categoriile de vârstă U9, U11 și U13. Concursul 
a fost organizat de Clubul Sportiv Atlas Invictus din Cluj Napoca și au participat Clubul 
„Chimia” Râmnicu Vâlcea, Clubul „Corona” Brașov, Universitatea Cluj, Clubul Atlas Invictus 
Cluj, „Triumf” București, Clubul Tehnic București, Clubul IPS Ploiești, Clubul de Floretă 
Timișoara, Clubul Sportiv Satu Mare…Clubul de Scrimă din Râmnicu Vâlcea, Chimia, o are 
ca antrenoare pe doamna Luminița Nițoi care a format o serie de sportivi ce au concurat 
în forță la această competiție. Adresăm felicitările noastre de cuviință doamnei Luminița 
Nițoi, precum și tuturor sportivilor participanți. În acest context dăm citire numelor 
copiilor participanți: Marin Vivek, Binder Erik, Kis Peter, Văduva Sofia, Popescu Nicole, 

Oprescu Teo, Proteasa Andi. Încă odată 
felicitării! Mai adăugăm că la sfârșitul 
concursului participanții s-au declarat 
deosebit de fericiți, iar pentru cei 
care au participat pentru prima oară, 
prezența la acest concurs a fost o 
adevărată încântare…

*
Asociația Club Sportiv Atlas Invictus 

are deviza înscrisă pe frontispiciu:  Per 
Aspera ad Astra  (Prin dificultăți către 
stele-google traducere). Mai citim pe 
siteul clubului „În mitologia greacă, 
titanul Atlas a fost pedepsit de Zeus, 
fiind osândit să poarte veșnic pe umerii 
săi bolta celestă. Purtăm aceeaşi 
greutate, de nedescris în cuvinte, 
aceeaşi idee ridicolă, prin care sportivii 
noștri ar putea să îşi poarte greutatea 
propriului vis şi talent, că ar putea să 
schimbe firul poveștii prin inovație, 
dedicare şi perseverență. Am gravat în 
interior un angajament care se traduce 
prin efortul pe care îl depunem zilnic. 

Nu există acțiune fără eroare, nu există antrenament fără accidentări sau asalt fără 
expunere, nu există victorie fără sacrificiu. Împreună îl reinventăm pe Atlas.” 

În luna aprilie 2021 la Cluj Napoca clubul a primit cheile acestei prime săli private de 
scrimă. Prin acțiunile  clubului, copiii din Cluj Napoca dar și din alte orașe din România 
beneficiază de condiții optime pentru învățarea și practicarea acestui elegant sport care 
dezvoltă la maximum agilitatea copilului, apoi a maturului…viteza de reacție mentală și 
fizică, precizia mâinii și flexibilitatea brațului…  (Foto: S.M. Kis)

CUPA DE VARĂ LA SCRIMĂ - 
CLUj NAPOCA, 2021

Leontina RUS

O reclamă pe micile ecrane compet fără rost din care deducem că nu mai putem avea încredere în nimeni și în nimic...Să 
nu mai cumpărăm pâine neambalată, căci aceasta este sursa principală de îmbolnăvire cu SARS COVID 2! Asta e bună!...

păi de o sută de ani și mai bine căutăm pâinea proaspătă la brutăriile specializate, cele mai căutate magazine alimentare, pâinea, 
care de șase mii de ani este principalul produs de hrană al cetățeanului, al omului acestei lumi...Păi să preambalăm și prăjiturile, 
produsele de patiserie, cofetărie, ciorba și friptura din restaurant!...cu alte cuvinte să începem lupta idioată împotriva naturii! 
împotriva naturalului! Să înșelăm naturalul și să ne prefacem că ne ecologicizăm!! Stați așa că pentru gazele de eșapament care 
au împărțit lumea în două, și au arestat adevărul despre marea poluare, în cel mai scurt timp ele nu vor mai fi, vor fi uitate; în 
scurtă vreme automobilul electric luând locul automobilului cu combustie pe bază de hidrocarburi! Putem spune că am scăpat de 

poluare? Vom vedea…Mai ieri o altă gogomănie ca pe lângă multe altele, demonstrând marea eroare că UE este mai bună decât  URSS și chiar USA; 
după gripele aviare și pestele porcine, care au dus în comuna mea la eliminarea curcanilor și găinilor, și porcilor, nu mai spunem nimic de pandemia 
covid 19!, acum se anunță că se va renunța la toate ambalajele din material plastic...Ce să fie, ce să fie!? Ce să fie la atâta lipsă de profesionalism, câtă 
se arată?...Oricum, opriți această reclamă fără rost cu pâinea neambalată...Chiar la pâine am ajuns? Iată niște exemple: în Bulgaria, în 1986 brânza în 
celofan se vindea pe țol, pe trotoar, dar se vindea și vin vărsat și altele în magazinele cu galantar, la restarante era la fel, ca-n România, chiflele fără 
celofan se punea direct pe fața de masă; față de masă din textile și nu plastic lustruit și uns cu dezinfectant ca în hotelurile ETAPE din Franța. În Franța, 
la Paris, în 1990, soțul meu îmi spunea că toate arterele Parisulul între 8 și 13 vindeau marfă proaspătă în piețe continue și amenajate pe trotoar 
sau stradă-sub formă de expozitie cu vânzare-până și fructele de mare și racii se frământau-fremătau 0 - în galantare...plantele, rădăcinoasele, la fel, 
aveau picături de apă pe suprafața verde, dând senzația de proaspăt ... majoritatea mâncau pe stradă din caserole de plastic sau pungi de hârtie, 
cartofi prăjiți și/sau crenvuști fierți. Cred că exagerăm, ne prostim de-a binelea, chiar împotriva ecologiei! Acum, gogomănia este deliciul majorității...
sunt îndemnați tinerii să facă obserbvație bătrânilor prin piețe...etc Toată lumea, toată ziua pe micile ecrane se prezintă numai bucătării cu preparate 
proaspete, cu lăutari și multă poezie culinară și, mai ales...marină. Din păcate predomină iar câmpurile și gospodăriile noastre pustii, cultivându-se 
bruieni...Reclamele fără rost, chiar lipsite de bun simț, fac din statul nostru unul fără rost…

Vaccinuri
Ea, consumându-și aventura,
Doar într-o seară cu vecinul,
Gândea că-i mai presus vaccinul,
Că lui îi simți înțepătura.

Covidul are și avantaje
Cu pandemia mă împac,
Că nu mai dorm cu soața-n pat,
Mă odihnesc, că nu-mi mai fac,
Nici datoria de bărbat.

Succesul operațiunii de vaccinare
Românii s-au înduplecat,
Că de vaccin nu le-a fost frică,
Doar seru-a fost amestecat,
În câte un pahar cu țuică.

în scorbura cu vipere
Tot Parlamentu-l ocolea,
Că dubios e deputatul,
Contracte n-a avut cu statul
Și nici dosar la DNA.

Creație divină
Nu poate exprima nici graiul
De ce e magică muierea,
Conține Iadul dar și Raiul
Veninul – ambră, cum e mierea.

Revolta unei dame violate
Pe infractor l-a dat de gol,
Că i-a creat dezamăgire,
Că ăla nu a fost viol
Și nici măcar o hărțuire!

Mirificul supliciu
Doar șantajat și prin abuz,
Eu am intimități cu ea
Și n-am putut să o refuz,
Că dânsa e patroana mea.

Devotament
Chiar dacă are șaptezeci,
Respect patroana! Așa deci,
Eu execut tot ce-și dorește,
Că doar de-aceea mă plătește.

ION MICUȚ

EPIGRAME

Barbarism
Vin sărbătorile pascale
Și iar creștinii pun la cale,
Acel nerușinat festin,
Când mieii ai un crunt destin.

Câinii care-și caută stăpânii
Am fost din vremi ca națiune,
Supuși romani, sub semilună;
Dar azi, intrați în Uniune,
Vom fi tot robi, de voie bună.

Tragedia sensurilor
Ea povestea că s-a legat,
De moșul putred de bogat;
Dar în curând va constata:
Bogat, nu prea, dar putred, da!

Valori compensatorii
C-am fost de una amețit,
Am fost cu mama împețit;
Și-a spus, referitor la fată,
Să zic merci, că e bogată!

Cu iubita în parc
Permisiune i-am cerut, 
Ca pe obraz să o sărut
Și ea cuprinsă de tumult,
Mi-a zis să îndrăznesc mai mult.

Nu este nicio enigmă
Când doruʹ-ncepe s-o apuce
Și cu amantul se-ntâlnește,
Nu-nseamnă că nu te iubește,
Ci pentru altceva se duce.

Sabia lui Tudor Vladimirescu
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PERSONALITĂȚI ILUSTRE
Vizitează Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul 

(II)

Arhim.  Veniamin MICLE

Patriarhul Macarie al Antiohiei. În 
anul 1657, Peștera Sfântului Grigorie 

Decapolitul a fost vizitată de renumitul 
patriarh ortodox al Antiohiei, Macarie III Zaim 
(1647–1672). Cunoscut în Istoria Bisericii 
ca personalitate distinsă, evlavios și devotat 
slujirii credincioșilor și lui Dumnezeu, înainte 
de a fi promovat în ierarhia superioară, a 
slujit ca preot de parohie. Rămas văduv, se 

călugărește, iar credincioșii îl aleg în anul 1635 mitropolit de 
Alep, orașul său natal. La moartea patriarhului Eftimie de Chios al 
Antiohiei (1634–1647), Sfântul Sinod l-a ales în scaunul patriarhal 
vacant.

Datoriile moștenite de la înaintașul său erau atât de mari, 
încât achitarea lor era imposibilă numai din veniturile Patriarhiei. 
În aceste condiții, patriarhul Macarie întreprinde o lungă călătorie 
printr-o serie de țări ortodoxe, la curțile unor domnitori recunoscuți 
pentru evlavia și dărnicia lor. Ca urmare, într-o perioadă de șapte 
ani (1652–1659), nu lipsită de riscuri și evenimente neprevăzute, 
uneori tragice, împreună cu arhidiaconul Paul de Alep, ajunge la 
curtea domnitorilor Vasile Lupu al Moldovei (1634–1653) și Matei 
Basarab al Munteniei (1632–1654), a țarului Alexei Mihailovici al 
Rusiei (1645–1676) și a lui Bogdan Hmelnițki, hatmanul cazacilor.

Plecat din Bagdad la 9 iulie 1652, patriarhul Macarie sosește 
la Galați în 17 ianuarie anul următor. După un scurt popas pe 
pământul european, se îndreaptă spre Iași. Pe traseul Tecuci, 
Bârlad, Vaslui și Scânteia, vizitează principalele orașe, mănăstiri 
și biserici. La 25 ianuarie, călătorii antiohieni ajung în capitala 
Moldovei, fiind găzduiți la Mănăstirea Sfântul Sava, ale cărei 
spațioase încăperi îi impresionează profund. Paul de Alep scrie 
că, „totul are un aspect de mare frumusețe”. Bogatul voievod 
Vasile Lupu îi primește cu mare fast. În timpul petrecut la lași, 
săvârșesc numeroase slujbe la mănăstirile și bisericile din oraș; 
la Barnovschi, în sobor, alături de patriarhul Macarie, se află 
mitropolitul Varlaam al Moldovei, mitropolitul Sofiei, mitropolitul 
Velasie al Moreii și un episcop din Georgia, semn că la curtea 
domnului veneau multe fețe bisericești din lumea ortodoxă, fiind 
atrase de evlavia și milostenia voievodului moldovean.

Patriarhul Macarie rămâne la Iași opt luni; în această perioadă 
este martorul unor evenimente tragice: lupta dintre Vasile Lupu 
și Matei Basarab, răsturnarea de pe tron a domnitorului Moldovei 
de către Gheorghe Ștefan (1654–1658) și venirea cazacilor în 
sprijinul fostului voievod.

De la Iași, patriarhul Macarie se îndreaptă spre Țara 
Românească; trece prin Râmnic și Buzău, apoi ajunge la Târgoviște 
– orașul celor „optzeci de biserici și mănăstiri”. Aici este întâmpinat 
de mitropolitul Ignatie (1653–1655), un bătrân venerabil; poliglot, 
vorbea româna, turca, persana și greaca. Oaspeții sunt găzduiți în 
Mănăstirea Stelea, ctitoria lui Vasile Lupu, ca dovadă a confirmării 
tratatului de pace și prietenie dintre Moldova și Țara Românească.

Invitat la curte, patriarhul Macarie oficiază Sfânta Liturghie în 
Biserica domnească, împreună cu arhiepiscopul Gavriil al Serbiei 
și Ignatie al Munteniei; deci, și la curtea domnului muntean, ca 
la a acelui moldovean, ierarhii ortodocși din țările străine veneau 
după ajutoare materiale. Slujba este ascultată de întregul Divan 
în frunte cu voievodul Matei Basarab, iar la sfârșitul ei, se fac 
schimburi de cadouri între gazde și oaspeți.

La 9 aprilie 1654, domnitorul Matei Basarab se stinge din 
viață. Slujba înmormântării este oficiată de însuși patriarhul 
Macarie, înconjurat de numeroși ierarhi, egumeni, preoți și 
diaconi. Antiohienii asista la alegerea noului domn, Constantin 
Șerban (1654–1658), om evlavios și cult, care „știa nu numai 
românește, ci și grecește, turcește și ungurește; iar în relațiile sale 
cu patriarhul, nu avea trebuința de tălmăci”, scria Paul de Alep.

După terminarea ceremoniilor de instalare a noului domn, 
patriarhul Macarie pleacă în Rusia. După un an și câteva luni, 
revine în Țara Românească. La Târgoviște, îl întâmpină mitropolitul 
Ștefan (1655–1668), revenit în urma retragerii lui Ignatie Sârbul.

Anul 1657 este rezervat patriarhului Macarie pentru vizitarea 
majorității monumentelor istorice și de artă din Muntenia și 
Oltenia. După mănăstirile Curtea de Argeș și Dealu, vine la 
Râmnicu Vâlcea, de unde începe un adevărat circuit turistic, 
vizitând Cozia, Ostrovul, Ocnele Mari, Dintr-un Lemn, Bistrița, 
Arnota, Polovragi, Tismana, Strehaia, Gura Motrului, Țânțăreni, 
Craiova, Bucovăț, Jitianu, Brâncoveni, Hotărani, Călui, Stănești, 

Clocociov, Glavacioc, ajungând la București.
Cu ocazia călătoriei sale prin Oltenia, patriarhul Macarie 

vizitează și mănăstirea Bistrița, o „adevărată fortăreață”, cum 
scrie Paul de Alep. Luni 6 iulie, oficiază Sfânta Liturghie, în cursul 
căreia hirotonește un ierodiacon și un ieromonah. O puternică 
impresie produc oaspeților Sfintele Moaște ale Sfântului Grigorie 
Decapolitul; la deschiderea raclei, toți stăteau împrejurul ei 
cu făclii aprinse, cădelnițând și cântând tropare cu capetele 
descoperite; apoi, relatează cronicarul, că: „Noi am fost minunați 
de înfățișarea lor și de mireasma lor plăcută, și le-am sărutat, și 
am luat o binecuvântare de la mâna Sfântului”.

După vizitarea monumentalei  ctitorii, biserica mare, paraclisul 
– „o biserică frumoasă și curată, cu hramul Sfântul Nicolae, aflată 
în mijlocul chiliilor” –, Bolnița din cimitir, patriarhul Macarie, 
împreună cu însoțitorii săi, urcă panta abruptă spre Peștera 
Sfântului Grigorie. Cu dificultățile cunoscute de 
secole, pătrund înlăuntru și se îndreaptă spre 
bisericuța Sfinții Arhangheli, unde se închină; 
alături de ea, se afla o chilie locuită de un călugăr 
sihastru peșterean.

Reîntors la Târgoviște, în ajunul Bobotezei 
din anul 1658, sosește de la Țarigrad firmanul 
de mazilire al voievodului Constantin Șerban, 
patriarhul Macarie va cunoaște cele mai grele zile 
petrecute în țara noastră. Capitala este asediată 
și arsă de oștile turcești; locuitorii se refugiază în 
munți, căutând scăpare; împreună cu ei se află și 
antiohienii. De la Câmpulung urcă până la satul 
Piatra Corbului, unde vizitează biserica rupestră, 
cunoscută sub numele de Schitul din Zghiab, 
ctitoria monahiei Magdalena, sora marelui ban 
Barbu Craiovescu.

După retragerea invadatorilor, patriarhul 
Macarie merge la București, încoronează pe 
domnul Mihnea al III-lea (1658–1659) în ziua 
de Rusalii, iar în duminica următoare sfințește 
biserica „Sfinții împărați Constantin și Elena”, 
ctitoria lui Constantin Șerban, terminată de 
urmașul său la tron. Ultimele săptămâni au 
fost rezervate colectării și depozitării proviziilor 
adunate, precum și expedierea lor cu o corabie 
la Trapezund.

Plecarea din țară a patriarhului Macarie 
are loc în toamna anului 1658; la 9 septembrie 
părăsește Bucureștiul, îndreptându-se spre 
Galați. De aici, la 13 octombrie, o corabie a 
unui creștin îi duce la Sinope, unde ajung la 3 
noiembrie. În acest port sudic al Mării Negre, debarcă și străbat 
Asia Mică, ajungând în ziua de 21 aprilie 1659 la Alep, iar la 1 iulie 
la Damasc.

Din însemnatele sume de bani, colectate în călătoria celor 
șapte ani, patriarhul Macarie realizează o serie de lucrări capitale, 
atât la catedrală cât și la reședința din Damasc. Istoria îl apreciază 
ca pe unul dintre cei mai remarcabili patriarhi antiohieni, care a 
păstrat strânse legături cu țările române.

În anii 1666–1667, patriarhul Macarie participă la Sinodul 
de la Moscova, întrunit pentru condamnarea patriarhului Nicon 
al Rusiei. Între timp, sosește după ajutoare mitropolitul Sava 
Brancovici al Transilvaniei (1656–1680). La sărbătoarea Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel din anul 1668, mitropolitul român face 
parte din marele sobor care oficiază Sfânta Liturghie în Catedrala 
patriarhală, în fruntea căruia se aflau patriarhii Alexandriei, 
Antiohiei și Rusiei.

Patriarhul Macarie al Antiohiei s-a stins din viața la 12 iunie 
1672, în Damasc, fiind păstrat în amintirea urmașilor săi ca 
mare personalitate bisericească, angajat în refacerea spirituală 
și materială a Patriarhiei sale; a îmbogățit literatura teologică, 
scriind lucrări personale, dintre care se remarcă Istoria Patriarhiei 
Antiohiei. De asemenea, a tradus din grecește în arabă un 
Letopiseț al Tării Românești, ce cuprinde intervalul dintre 1292–
1664 intitulat: Istorii și știri pe scurt despre domnii Țării Românești 
și despre petrecerea și vremea șederii lor în domnie, precum am 
putut culege și aduna. Și începutul este în anul 6800 ai lumii. 
Descoperit în Liban, a fost studiat și publicat de profesorul Virgil 
Cândea, sub titlul: Letopisețul Țării Românești (1292–1664) în 
versiune arabă a lui Macarie Zaim.

Arhidiaconul Paul de Alep. Împreună cu patriarhul Macarie al 

Antiohiei, Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul a fost vizitată și 
de însoțitorul său, arhidiaconul Paul de Alep.

Personalitate remarcabilă a Bisericii Antiohiene, arhidiaconul 
Paul de Alep era fiul lui Macarie, născut în anul 1627. Inteligent, 
cult și bine educat prin grija părintelui său, tânărul Paul a fost 
rânduit arhidiacon al Catedralei din Damasc și secretar personal al 
patriarhului. Însoțitor al tatălui său în toate călătoriile întreprinse 
prin țări străine, Paul de Alep lasă moștenire o amplă descriere a 
călătoriei în Principatele Române și Rusia, redactată la insistențele 
unui prieten, diaconul Gabriel. Însemnările au fost scrise în limba 
arabă și definitivate după reîntoarcerea la Damasc; originalul s-a 
pierdut, dar numeroase copii se află în marile biblioteci din Paris; 
Londra, Sankt Petersburg, Moscova, Alep, Arid în Liban ș. a.

Notele de călătorie ale arhidiaconului Paul de Alep au trezit 
un viu interes în lumea cercetătorilor, fiind traduse în unele limbi 

moderne. În anul 1824, apare traducerea engleză 
a lui F. C. Belfour, iar în 1896, una rusească a lui G. 
Mourgos. Primele traduceri în românește aparțin 
lui C. Negruzzi (1862), B. P. Hasdeu (1865) și Emilia 
Cioran (1900). În 1909, apare traducerea lui 
Gheorghe Popescu-Ciocănel, intitulată: Călătoriile 
patriarhului Macarie în Valahia, Moldova, Țara 
cazacilor și la Moscova între anii 1652–1659. 
Cea mai bună reconstituire a textului, până în 
prezent, aparține preotului Vasile Radu; slujitor 
la Capela ortodoxă română din Paris între anii 
1921–1927, face serioase studii de orientalistică 
la Universitatea Sorbona, devenind specialist în 
arabă și limbile semitice. După revenirea în țară, 
este numit profesor la Facultatea de teologie 
din Iași (1927–1940). În 1930, traduce din arabă 
în franceză această operă, sub titlul: Călătoria 
patriarhului Macarie al Antiohiei. Text arab și 
traducere franceză. Ediția lui Vasile Radu este 
tradusă în limba română de M. M. Alexandrescu-
Dersca Bulgaru, fiind intitulată: Călătoria lui Paul 
de Alep (1976).

Arhidiaconul Paul de Alep parcurge itinerariul 
patriarhului Macarie, însă are meritul de a 
fi imortalizat acest episod din viața Bisericii 
antiohiene, împletit cu cel al Bisericilor Ortodoxe 
din Principatele Române, Rusia și Ucraina. Ca 
însoțitor al Patriarhului, arhidiaconul a avut 
posibilitatea să pătrundă în palatele voievodale 
din Iași, București și Târgoviște, să găzduiască 
în curți boierești și mănăstiri renumite, unde 
înregistrează cu simțul său de fin observator și 

reține cu remarcabila sa memorie evenimente și lucruri deosebit 
de valoroase pentru istoria Patriei noastre. În acest sens, cel 
mai bun cunoscător al operei sale, istoricul Radu Crețeanu, 
scrie: „Însemnările lui Paul de Alep sunt de mare folos pentru 
reconstituirea imaginii inițiale a unor edificii care au suferit 
modificări radicale în decursul veacurilor, ca mănăstirile Curtea de 
Argeș, Tismana, Bistrița și altele, sau au dispărut cu desăvârșire, 
ca palatul și curtea din București”. Paralel cu descrierea 
monumentelor, de cele mai multe ori arată cine este autorul lor 
sau, cel puțin, sub ce domn au fost construite, aducând astfel 
prețioase elemente pentru datarea edificiilor fără pisanie, sau cea 
originală s-a pierdut.

Impresionat de poziția naturală a Peșterii Sfântului Grigorie, 
arhidiaconul Paul de Alep îi consacră un spațiu vast în jurnalul său; 
descrie drumul prăpăstios, intrarea anevoioasă, înaintarea până 
la deschiderea mare unde se află bisericuța Sfinții Arhangheli; 
menționează „chilia curată” alăturată sfântului locaș, unde locuia 
un pustnic, aprovizionarea dintr-un „izvor cu apă limpede, cu 
debit puternic și constant”. De asemenea, relatează că, în vremuri 
de primejdie, domnitorul trimitea aici soția și întreaga sa avuție; 
atunci, asigurarea cu alimente se făcea prin „fereastra Peșterii” 
dinspre Cheile Bistriței.

După reîntoarcerea la Damasc, arhidiaconul Paul redactează 
însemnările călătoriilor sale, apoi însoțește pe patriarhul Macarie 
la Sinodul întrunit la Moscova în anul 1666. Delegația antiohiană 
petrece în Rusia trei ani, reîntorcându-se la Damasc prin Georgia; 
aici, la Tbilisi, în ziua de 22 iunie 1669, arhidiaconul Paul de Alep 
își găsește moartea; stingerea sa neașteptată din viață, la numai 
42 ani, a dat naștere unor zvonuri, potrivit cărora, moartea ar fi 
survenit în urma unei eventuale otrăviri (Va urma).



În ziua de 28 a lui Florar – 2021 a plecat 
pentru totdeauna dintre noi distinsa 

profesoară Carmen Mărculescu Farcaş Lelia. 
Vestea tragică a trecerii sale în eternitate 
i-a zdruncinat sufleteşte pe toţi cei care au 
cunoscut-o, pe membrii Asociaţiei Seniorilor din 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea, 
mai ales că în urmă cu două luni l-am condus 
pe ultimul drum pe domnul profesor univ. dr. 
Alexandru Popescu-Mihăeşti, un inginer al 
sufletului omenesc, care timp de aproape 12 
ani a îndeplinit funcţia de preşedinte executiv al 
asociaţiei noastre.

Doamna profesoară Carmen Farcaş a venit 
pe lume în Râmnicu Vâlcea, tot într-o lună de 
primăvară, când natura se trezeşte la viaţă, 
poate aşa se explică  dorinţa sa arzătoare de a 
trăi frumos, optimismul, dragostea şi respectul 
faţă  oameni, sociabilitatea, plăcerea de a lăsa 
ceva în urmă de folos semenilor. Domnia sa are o 
biografie impresionantă, imposibil de sintetizat, 
bogată în realizări de prestigiu, mai ales de 
ordin profesional, educaţional, cultural-ştiinţific, 
publicistic, social şi uman. Face parte din elita 
profesorilor de Limba şi Literatura Română din 
Vâlcea, alături de iluştrii Nicu Angelescu, Traian 
Cantemir, Nicu Constantinescu, Constantin 
Gibescu, Emil Istocescu, ş.a.

 Dascăl cu vocaţie şi notorietate, pasionată 
şi dăruită profesiunii nobile de educator, 
a avut o carieră didactică de mare succes, 
încununată de realizări remarcabile. A predat 
la unităţi de învăţământ de renume, cum sunt 
Liceul Pedagogic, astăzi Colegiul Naţional de 
Informatică „Matei Basarab”, Colegiul Naţional 
„Mircea cel Bătrân”, unde a învăţat şi a fost o 
elevă eminentă, Colegiul Naţional  „Alexandru 
Lahovari” din Râmnicu Vâlcea şi Liceul Pedagogic 

LACRIMI, DURERE ŞI REGRETE 
PENTRU DOAMNA PROFESOARĂ CARMEN FARCAŞ

din Iaşi, capitala Moldovei, unde a absolvit 
Facultatea de Filologie.

A fost o profesoară de excepţie, un mentor 
autentic, un şlefuitor iscusit de caractere. Prin- 
cipalele sale calităţi au fost competenţa profe-
sională, ţinuta intelectuală sobră, exigenţa şi au- 
toexigenţa, dorinţa de autodepăşire caracteris-
tică oamenilor inteligenţi etc. Ca urmare, s-a bu-
curat de o binemeritată apreciere şi respect din 
partea colegilor de breaslă, 
de catedră şi de cancelarie, 
a elevilor, părinţilor, a râm-
nicenilor şi nu numai a lor. 

A fost o Doamnă a Limbii 
Române şi a învăţământului 
vâlcean, un promotor neo-
bosit şi deopotrivă un străjer 
acerb al scrierii şi vorbirii 
corecte, literare, a limbii noas- 
tre dulce şi frumoasă, un lup-
tător tenace împotriva celor 
care o stâlcesc, o vulgarizează. 
Doamna profesoară Farcaş a  
dus o viaţă cumpătată, dicta-
tă de raţiune, dedicată în 
primul rând profesiei, şcolii, formării şi educării 
numeroaselor generaţii de elevi. Toată viaţa a  
iubit cartea, a studiat, a avut preocupări intelec-
tuale rafinate. Era nelipsită din sălile de lectură 
ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, 
de la manifestările dedicate marcării unor eveni-
mente literare, cultural-educative, întâlniri cu 
scriitori, lansări de carte etc. De asemenea era  pre- 
zentă la concertele Filarmonicii „Ion Dumitrescu” 
din Râmnicu Vâlcea, la spectacole de teatru etc.

Începând cu anul 2007 a activat în  Asociaţiei 
Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din 
judeţul Vâlcea, unde a beneficiat de toată 

atenţia şi preţuirea colegilor. Unii dintre aceş-
tia, printre care regretata Angela Calangiu şi Ni- 
coleta Manole, i-au fost discipoli iar, d-lui Petre  
Cichirdan, i-a fost profesoară şi dirigintă la Cole- 
giul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu 
Vâlcea. La Clubul Seniorilor a susţinut nume-
roase referate şi comunicări interesante, cu infor- 
maţii inedite, în cadrul unor medalioane lite-
rare, despre viaţa şi opera marilor scriitori ai  

literaturii române şi univer-
sale, care s-au bucurat de o  
apreciere deosebită. De ase-
menea a elaborat articole valo- 
roase în domeniul literar şi tra- 
duceri din operele unor scrii- 
tori francezi şi italieni celebri, 
care au fost publicate în re- 
vista noastră „Seniorii”, unde  
a susţinut o rubrică perma-
nentă intitulată „De Ziua Lim- 
bii Române”. Alături de lite-
ratură şi muzică, printre pasiu- 
nile sale s-au numărat drume-
ţiile, excursiile, mişcarea în  
aer liber, fiind un model veri-

tabil şi din acest punct de vedere, chiar la o 
vârstă venerabilă.

Doamna profesoară Mărculescu-Farcaş  
Carmen Lelia şi-a trăit cei 93 de ani de viaţă, 
intens şi demn, cu multe satisfacţii şi evident cu 
inerentele impedimente. Cu toţii i-am apreciat, 
în mod deosebit, frumuseţea şi tăria de 
caracter, nobleţea, colegialitatea, fiindu-i străine 
infatuarea, invidia, arivismul, defăimarea. De 
aceea rămâne un model veridic pentru cei 
tineri cât şi pentru adulţi, pentru cei care au 
cunoscut-o, pentru întreaga comunitate locală.

Pentru meritele sale incontestabile la 

dezvoltarea şi afirmarea învăţământului şi 
culturii locale, în anul 2019, cu susţinerea 
plenară a Asociaţiei Seniorilor, la propunera 
Forumului Cultural al Râmnicului, doamna 
profesoară Carmen Farcaş a primit titlul de 
„Cetăţean de onoare” al municipiului Râmnicu 
Vâlcea. În aceeaşi zi i-a fost conferit acest titlu 
de nobleţe şi remarcabilei profesoare Victoria 
Gibescu, o Doamnă a Matematicii vâlcene.

În ultimul timp starea de sănătate a domnei 
profesoare Farcaş s-a înrăutăţit, iar suferinţa s-a 
accentuat, fiind internată la Spitalul Judeţean 
din Râmnicu Vâlcea. I-a fost mereu alături 
doamna profesoară Gabriela Şerbănescu, care a 
îngrijit-o ca pe propria mamă.

Pe data de 31 mai 2021, la Biserica „Toţi Sfin-
ţii” din municipiul Râmnicu Vâlcea, în prezenţa 
unei asistenţe selecte, un sobor alcătuit din  
patru preoţi, a ţinut o slujbă religioasă impresio-
nantă, în cadrul căreia preacucernicul părinte 
paroh Constantin Cârstea, a evocat, în cuvinte 
emoţionante, personalitatea plurivalentă a celei  
care a trecut în nemurire. Doamna Farcaş îşi  
va dormi somnul de veci la Cimitirul „Sfântul Ioan”  
din municipiul Râmnicu Vâlcea. Plecarea pen- 
tru totdeauna din această lume a eminentei 
profesoare Mărculescu-Farcaş Carmen consti- 
tuie o pierdere enormă pentru învăţământul 
vâlcean, pentru Asociaţia Seniorilor cât şi pentru 
întreaga urbe de la poalele Capelei. Imaginea sa 
luminoasă, a intelectualului de marcă, va rămâne 
peste ani în memoria şi în inimile noastre, ale 
celor care preţuiesc valorile adevărate.

Drum lin printre stele, unde vă este locul, 
distinsă doamnă profesoară Carmen Farcaş!

Bunul Dumnezeu să vă odihnească sufletul în 
pace, după o viaţă de muncă asiduă, fără preget!

Gh PANTELIMON

(Urmare din pag. 5)

-  După principiul zicerii populare: „Spune-mi cu cine te 
întâlneşti, ca să-ţi spun cine eşti”, „Spune-mi ce citeşti, ca să-ţi 
spun cine eşti”, „Spune-mi ce muzică asculţi, ca să-mi dau sea- 
ma cu cine am de-a face”,  toate aceste pasiuni, toate aceste 
idei de a ne cultiva gustul duc la consolidarea unei identi tăţi, la 
formarea unei personalităţi mai mult sau mai puţin puternice sau 
relevante.

-Tot respectul, domnule director, sunt sigur că vom conlucra  
cu succes.”

Cei care conduc: directori, inspectori, minister  trebuie 
să vadă lucrurile  de la înălţime şi viitorul  în perspectivă, să 
renunţe la programele perimate, să distingă între accesoriu şi 
esenţial. Universitatea nu înseamnă o încununare a studiilor, ci o 
deschidere spre viaţă. Reciclările sunt inevitabile într-o lume care 
progresează rapid. Fiecare în domeniul lui de specialitate  trebuie 
să se dezvolte, pentru că, în mod cert,  aspiraţia generală spre 
cultură cu cât va creşte va păstra economia ţării prosperă.

În afară de schimbare, o altă trăsătură a lumii moderne 
este mobilitatea. Oamenii se mişcă mult, multe simpozioane, 
conferinţe,  reviste apropie ţările între ele, toţi specialiştii  co-
munică între ei,  se pun la curent  cu noutăţi din domeniile lor. 
Întreprinderile, companiile se văd obligate să-şi readapteze con-
cepţiile economice pentru a-şi păstra puterea şi oportunităţile. 
Ritmul îi poate surprinde pe muncitorii obişnuiţi cu rutina. Lumea 
modernă cere, impune un om adaptat mobilităţii. Pentru acesta 
încă din şcoală, viitorul muncitor trebuie pregătit. Atent la lumea 
în care va avea de trăit,  elevul va fi  nu doar inteligent,  dar şi  
cu trăsături  care  îi vor fi utile toată viaţa: angajare, tenacitate, 
luciditate, consecvenţă, simţul datoriei.  Formând  nişte tineri 
hotărâţi, mâine „vor culege roadele copacilor sădiţi” în anii de  

pregătire şcolară. 
„Cei care scrutează viitorul cu o bogată imaginaţie şi pro- 

fundă obiectivitate caută metodele potrivite care să îl pregăteas-
că pe adultul de mâine,  când nu va mai exista mare stabili- 
tate. Este posibil ca  tinerii să fie foarte bine instruiţi şi să întâm-
pine dificultăţi  în a găsi posturi pentru o anume calificare.  După 
cum vor exista mase de oameni care în schimbul unor bunuri  
de care au nevoie, nu pot oferi decât forţa braţelor şi docilitatea 
lor.”

Învăţământul de azi ţine încă la tradiţie, când înţelepciunea 
bătrânilor este preţuită. Chiar dacă nu mai este transmisă prin viu 
grai, ci prin carte, copiii vor profita  de experienţa bogată  a celor 
în vârstă, deoarece multe cunoştinţe şi obiceiuri s-au dovedit 
valabile şi utile în timp.

Ce însuşiri trebuie  transmise acestui copil pe care profesori cu 
multă dragoste îl formează? El nu are nevoie de predici ca să fie 
dus pe calea cea bună, deoarece s-au dovedit  ineficiente şi greu 
de suportat. Mult mai eficient va fi ca  toate disciplinele  să insufle 
în mod progresiv  o anume atitudine interioară. 

S-a constatat că, chiar într-o lume a tehnicii, probleme grave 
pune omul însuşi. De aceea, materiile  îndrăgite, liber alese  de 
către elevi, îi incită. Pe parcursul predării, profesorul lansează 
idei: des pre puținul necesar pentru a fi fericit, despre  cum să 
fii cumpătat, cu stăpânire de sine, departe  de dorința „de a 
controla”totul. Pentru că, după cum cel ce se cunoaște pe sine 
cunoaște totul, tot așa și cel ce se stăpânește pe sine „stăpâ- 
nește to tul.”  Iată că, profesorul, prin intermediul materiei ce o 
predă,  are darul de a transmite  mesaje, de a trasa o cale, de 
a îndruma. Când nu transmite nimic, spiritul umanitar nu este 
activat;  când profesorul nu le dă nimic de gân dit, de cugetat, 
de reflectat, el nu îi determină pe elevi să   înţeleagă viaţa, nu-i 
îndeamnă să se cunoască, încât informaţiile lui  rămân doar vorbe 
în vânt.

Educaţia  trebuie să formeze caractere şi suflete atât de 
puternice şi suple totodată, încât să reziste transformărilor şi să 

pornească din nou, când va fi momentul. Nu se poate ascunde 
copiilor  că le trebuie curaj, pentru că vor intra într-o lume care 
nu e sigură, în ciuda garanţiilor pe care profesorii în şcoală le dau. 
Liniştea nu mai există, situaţiile sunt nesigure, dar va trebui să  
fie capabili să îşi restabilească mereu echilibrul interior. De  
aceea, educaţia va fi permanentă, flacăra inteligenţei o vor  
păstra mereu şi mai ales calmul în mijlocul agitaţiei. „Sigur, sun-
tem supuşi a respecta legile pe care carnea şi oasele din care sun- 
tem făcuţi, le impun, deci, vom alege curajul în loc de frică, 
altruism în loc de egoism, efort în loc de comoditate, adaptare în 
loc de revoltă. Este în firea omului să muncească pentru o operă 
măreaţă, să descopere frumuseţea colaborării şi bucuria muncii 
colective!”

Gaston Berger punctează faptul că a munci în echipă nu este o 
opţiune morală, ci o obligaţie absolută. Dar,  „când sunt împreună, 
se întâmplă uneori ca oamenii să se bată pentru o idee, este un 
reflex animalic.  Apoi, după neînţelegerile iniţiale, oamenii încep 
să înveţe să lucreze alături şi se deprind să facă gesturile pe care 
le dictează interesul. În momentul când interesul propriu nu mai 
contează,  ei  îşi dau seama că,  ceea ce contează cel mai mult 
este că au făcut împreună un lucru în care credeau, şi  colaborând  
pentru un scop comun, ei au descoperit una dintre valorile cele 
mai sigure  a societăţii umane -  prietenia.”

Apoi, filosoful şi pedagogul francez continuă: „a lucra laolaltă, 
a sări în ajutorul aceluia care e în impas, care are un necaz sau un 
insucces e mai uşor, dar a accepta ajutorul celorlalţi fără a fi umilit, 
e mult mai greu. E mai uşor să ştii să dai, decât să ştii să primeşti. 
Dar, poţi învăţa. Precum şi a te purta simplu cu prietenii, a-ţi face 
o plăcere din plăcerea lor sau din plăcerea voastră comună, ca un 
fapt minunat şi lucru înălţător.”

Aşadar, conchide G.Berger: epoca modernă este „o lume plină 
de posibilităţi şi care are un sens neimpus. Depinde de noi toţi, 
ca să i-l dăm. În faţa noastră este viitorul, problema e să ştim să îl 
facem împreună. Putem fabrica împreună o lume, unde oamenii 
vor cunoaşte unitatea şi înţelegerea, bucuria şi fericirea!”

EDUCAȚIA  îN EPOCA MODERNĂ
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Constantin MĂNESCU-HUREzI

Biblioteca Academiei Române a 
organizat în ziua de joi, 3 iunie 2021, 

simpozionul „Ion C. Brătianu – 200 de ani 
de la naștere”. Evenimentul  a avut loc în 
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” din 
Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 11.

Organizat cu prilejul împlinirii a 200 
de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu, 
evenimentul a adus un omagiu unuia 
dintre cei mai importanți oameni de stat 

români, membru de Onoare al Academiei Române, și a dorit să 
pună în evidență puternica vocație a patriotismului politic care 
i-a marcat destinul. Născut la 2 iunie 1821, la Pitești, Ion C. 
Brătianu s-a format în atmosfera revoluționară a Parisului de la 
mijlocul secolului al XIX-lea, care i-a furnizat atât entuziasmul, 
cât și cunoștințele diplomatice și politice necesare unei viitoare 
construcții naționale. În acest mediu, în care pășește în 1841, 
unde urmează cursurile Școlii Politehnice, tânărul Brătianu îl va 
cunoaște pe C. A. Rosetti, între cei doi tineri legându-se o strânsă 
prietenie prin care vor acționa pentru aplicarea principiilor 
liberalismului. La Collège de France, cei doi audiază regulat 
prelegerile marilor dascăli Jules Michelet și Edgar Quinet, care își 
vor pune amprenta asupra dezvoltării lor personale. De la aceștia, 
viitorii liberali radicali vor căpăta ideea conștiinței naționale și 
valori democratice, precum libertatea individului sau egalitatea 
socială. Tot la Paris, Ion C. Brătianu se remarcă în cadrul acțiunilor 
„Societății studenților români” (1845). În aceste cercuri, tinerii 
români conștientizează idealurile naționale, fiind cuprinși de un 
profund sentiment patriotic.

La acest simpozion au luat cuvântul Acad. Ioan-Aurel Pop, 
președintele Academiei Române, Ludovic Orban, președintele 
Camerei Deputaților, dr. Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului 
Național Peleș și prof. ing. Nicolae Șt. Noica, membru de onoare 
al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei 
Române. Vorbitorii au evidențiat personalitatea marelui om politic 
român și au amintit cele mai importante momente din istoria 
statului modern român de care și-a legat numele Ion C. Brătianu.

Momentul intrării lui Brătianu pe scena politică a României 
îl reprezintă anul 1848. În toamna anului 1843 se înființase 
societatea revoluționară secretă „Frăția”, cu deviza „Dreptate – 
Frăție”. Fondatori: Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Christian Tell și 
Alexandru G. Golescu, având drept scop lupta pentru reforma 
structurilor societății românești și instaurarea dreptății sociale. 
Din ea făceau parte tineri patrioți progresiști, dintre care mulți 
studiaseră în străinătate, mai ales la Paris. În februarie 1848, 
izbucnește revoluția în capitala Franței. Conducătorii ei făgăduiesc 
sprijin tinerilor munteni când se vor ridica împotriva asupritorilor. 
Brătianu se angajează cu toată hotărârea în mișcările studențești 
care acționau pentru răsturnarea regimului monarhiei din Iulie 
1848.

Mișcarea a izbucnit în Muntenia pe 9 iunie 1848, la Islaz, în 
județul Romanați, ale cărui autorități militare și civile erau de 
partea revoluționarilor. S-a citit „Proclamația de la Islaz”, care avea 
22 de articole, alcătuită, în ceea ce privește fondul, de Nicolae 
Bălcescu, iar sub raportul formei, de Ioan Heliade Rădulescu. 
După cum se știe, cel mai controversat și greu de pus în aplicație 
a fost articolul 13, care prevedea emanciparea și împroprietărirea 
țăranilor clăcași prin despăgubire. La 11 iunie 1848 izbucnea 
Revoluția și la București. Pentru Brătianu, o societate ideală 
era aceea în care era asigurată libertatea individului, unitatea 
națională, moralitatea familiei, legătura intimă cu națiunile de 
aceeași seminție și solidaritatea cu toate popoarele.

În noiembrie 1865, Ion C. Brătianu pleacă la Paris pentru a 
obține sprijinul împăratului Napoleon al III-lea în ideea alegerii 
unui principe străin pe tronul României. Complotul pentru 
detronarea lui Cuza era urzit la acea dată de către „monstruoasa 
coaliție”. La detronarea lui Cuza, în noaptea de 10/11 februarie 
1866, o Locotenență Domnească i-a luat locul și l-a  proclamat 
pe contele Filip de Flandra drept domn. O săptămână mai târziu, 
Filip de Flandra va refuza oferta. Principatele Unite trec prin clipe 
dificile. Dacă Franța, Anglia și Italia susțin păstrarea Unirii din 
1859, Rusia, Austria și Turcia refuză. Ion C. Brătianu, plecat din 
țară, se gândește la un alt principe, de data aceasta german, Carol 
de Hohenzollern-Sigmaringen, înrudit atât cu regele Prusiei, cât și 
cu împăratul Franței. În ziua în care Filip de Flandra trimitea refuzul 
său la București, Ion C. Brătianu se afla deja la Düsseldorf, cerând 
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audiență la principele Carol Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, 
guvernator militar al provinciei Rinului și Westphaliei. Într-o 
audiență de trei ore, Brătianu, în numele Locotenenței Domnești 
și cu avizul împăratului Napoleon al III-lea, spune că dorește să 
propună poporului român ca domn pe al doilea fiu al principelui. 
Din fericire, Carol se afla la Düsseldorf, într-un scurt concediu, 
venit pentru săptămâna mare a Paștelui catolic, și nu la Berlin, 
unde servea ca locotenent al regimentului doi de gardă. Austria și 
Prusia erau în pragul unui conflict armat. În aceeași zi, la ora șase, 
Brătianu revede, pentru două ceasuri, pe prinț. Îi oferă coroana 
Principatelor Unite. Carol, un tânăr de 27 de ani, nu refuză 
propunerea, dar cere să se consulte mai întâi cu regele Prusiei, 
Wilhelm, șeful casei Hohenzollern. Carol pleacă la Berlin, unde 
discută cu regele Wilhelm și cu cancelarul Bismark. Ion Brătianu 
pleacă la Paris să negocieze cu împăratul Napoleon al III-lea. Tot 
la Paris, se desfășoară în acel timp Conferința Puterilor Garante 
în legătură cu situația din Principate. Dezbinarea dintre puterile 
europene a salvat atunci situația Unirii.

La București, Locotenența Domnească hotărăște să organizeze 
un plebiscit care să arate clar voința țării. În perioada 2-8 aprilie 
1866 are loc acest plebiscit, la care s-au prezentat cetățenii cu 
drept de vot, al cărui rezultat era următorul: 635.969 voturi 
favorabile și doar 224 împotrivă. Cinci milioane de români s-au 
bucurat astfel pentru venirea lui Carol I ca domn al Principatelor 
Române. Conferința de la Paris continuă să recomande anularea 
Unirii și alegerea a doi domni pământeni. Regele Prusiei se 
pregătește de război cu Austria și nu vrea să contrarieze Rusia, deci 
nu se pronunță favorabil. Dar Carol a decis să accepte. Politicienii 
români se folosesc de tactica faptului împlinit, așa cum au făcut 
și în 1859, cu ocazia Unirii. De altfel, același lucru sugerează și 
cancelarul Otto von Bismark. Berlinul nu poate sprijini pe față 
aducerea unui Hohenzollern pe tronul de la București, dar ar 
accepta situația, dacă ea s-ar produce. Totul depindea acum de 
hotărârea prințului Carol. Conferința de la Paris se blochează și 
riscă să compromită Unirea prin prelungirea provizoratului. Ion 
C. Brătianu, însoțit de Ion Bălăceanu, agentul nostru diplomatic 
la Paris, se afla la Düsseldorf. Cei doi îi comunică principelui Carol 
hotărârea românilor de a sfida Puterile Garante oștile. Răspunsul 
a fost cel așteptat. Carol acceptă propunerea și hotărăsc să 
pornească spre București.

O altă mare realizare a lui Ion C. Brătianu a fost înființarea 
Partidului Național Liberal, la 24 mai 1875, împreună cu Mihail 
Kogălniceanu, Alexandru G. Golescu, Gh. Vernescu și Tache 
Anastasiu. Aceștia au pus bazele formațiunii politice care avea să 
marcheze istoria României moderne. Originile mișcării liberale 
trebuie însă căutate cu mult mai devreme, în perioada pașoptistă, 
momentul 1875 constituind doar instituționalizarea și coagularea 
unor grupări care existau deja pe scena politică. Primul președinte 
al Partidului Național Liberal a fost Ion C. Brătianu. În anul 1877, în 
timpul guvernării liberale, România și-a proclamat independența. 
Partidul Național Liberal a contribuit semnificativ la dezvoltarea 
și reformarea societății românești, fiind primul partid care a 
pledat, în 1892, pentru introducerea sufragiului universal. În toată 
această perioadă, liberalismul a devenit fundamentul ideologic pe 
care s-a construit România modernă, iar liberalii au acționat sub 
principiul „Prin noi înșine!”, care este și astăzi deviza Partidului 
Național Liberal.

În timpul lui Ion C. Brătianu, la 14/26 martie 1881, Parlamentul 
a proclamat România regat. Prințul Carol a primit pentru sine și 
pentru urmașii săi titlul de rege al României, încoronându-se la 
10/22 mai 1881, când președintele Parlamentului a înmânat lui 
Carol I și reginei Elisabeta coroanele făurite din oțelul unui tun 
cucerit de la turci în timpul Războiului de Independență (1877-
1878). În urma proclamării Regatului, România își va consolida 
pozițiile în sistemul relațiilor internaționale, în special în Europa, 
dând în același timp un impuls mișcării de emancipare națională a 
Românilor de peste Carpați.

Ion C. Brătianu a ocupat următoarele funcții publice în viața 
politică și economică a țării noastre: prim-ministru (în perioada 24 
iulie 1876-9 aprilie 1881 și 9 iunie 1881-20 martie 1888); ministru 
al afacerilor externe (25 octombrie 1885-15 decembrie 1885); de 
7 ori ministru al apărării naționale (în perioada 12 august 1868-20 
martie 1888, cu unele întreruperi) și de 7 ori ministru de finanțe 
(între 11 mai 1866-1 decembrie 1881, cu mici întreruperi).

Lucrările publice din vremea regelui Carol I și a prim-ministrului 
Ion C. Brătianu sunt următoarele: întemeierea Băncii Naționale a 
României, la 23 aprilie 1880, inaugurarea oficială având loc la data 
de 12 iulie 1884; calea ferată Buzău-Mărășești; Școala Națională 
de Poduri și Șosele; Școala de Arte și Meserii din București, la 
25 martie 1886 și Școala Superioară de Medicină Veterinară. La 
1/13 noiembrie 1881 se înființează Facultatea de Teologie din 
București, primul decan fiind Barbu Constantinescu, iar la 23 
noiembrie 1882 se întocmește Actul sinodal prin care Biserica 
Ortodoxă Română cerea dreptul la autocefalie. Recunoașterea 
acestui drept din partea patriarhului ecumenic Ioachim  al IV-lea 
avea loc la 25 aprilie 1885, prin emiterea Tomosului de autocefalie 
de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol.

Simpozionul organizat în memoria marelui om politic Ion C. 
Brătianu a fost urmat de vernisajul expoziției dedicate aceluiași 
eveniment, expoziție prezentată publicului în sala „Theodor 
Pallady” de Cabinetul de Manuscrise, Carte Rară și de Cabinetul 
de Stampe, Fotografie și Hărți, fiind expuse colecții de documente 
și fotografii din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române. 
Coordonator și curator al expoziției este Gabriela Dumitrescu, 
șef Serviciu Manuscrise și Carte Rară de la Biblioteca Academiei 
Române. Expoziția a rămas deschisă în perioada 3-10 iunie 2021. 
Am putut admira documente originale de arhivă, corespondența 
lui Ion C. Brătianu cu oameni politici ai vremii sau cu familia, 
fotografii, diplome, medalii, antologii de discursuri și volume 
monografice dedicate marelui om politic român (Ioan Todea, 
O viață în slujba țării și a națiunii române (1821-1891); Sabina 
Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu (1821-1891); 
Apostol Stan, Ion C. Brătianu și liberalismul român; Nicolae I. 
Pillat, Siluete din familia Brătianu și altele).

În cuvântul său, prof. Nicolae Noica a arătat că s-au păstrat la 
Biblioteca Academiei Române 8.500 scrisori din corespondența lui 
Ion C. Brătianu. Dintre acestea, mi-a reținut atenția corespondența 
sa cu Paul Bataillard (1816-1894), ziarist și etnograf francez, 
prieten al lui Ion C. Brătianu și al românilor, care a scris și prefața 
la o carte intitulată: „Jean Bratiano et la politique extérieure de la 
Roumanie (1891). Memoire inedit publié avec une introduction et 
des notes par G. I. Bratiano, professeur a l’Université de Bucarest”, 
apărută la Editura „Cartea Românească”, București, 1940. Am mai 
putut admira fotografii cu familia lui Ion C. Brătianu, cu Caliopia 
(Pia) Brătianu, cu Conacul familiei Brătianu de la Florica, unde 
au trăit cei șapte copii ai soților Brătianu: patru fiice și trei băieți 
(Constantin, Ion și Vintilă  I. C. Brătianu).

În alocuțiunea sa, Ludovic Orban spunea: „Moștenirea politică 
pe care Ion C. Brătianu a lăsat-o României o vedem astăzi, peste 
aproape două secole, ca fiind una dintre cele mai de preț din istoria 
țării noastre. Se împlinesc două sute de ani de la nașterea celui care 
a fost fondator al Partidului Național Liberal, primul președinte 
al partidului și omul care a fost implicat în cele mai importante 
momente politice ale secolului XIX. Ion C. Brătianu este omul 
politic ale cărui decizii au determinat  cursul istoriei României pe 
care o cunoaștem astăzi. Numele său a rămas indisolubil legat de 
câștigarea independenței de stat, de construirea statului român 
modern și de una dintre cele mai fructuoase guvernări liberale 
pe care le-a avut România. Timp de 12 ani prim-ministru, Ion C. 
Brătianu a fost pe deplin devotat afirmării naționale și clădirii 
temeliei politice care a făcut posibil, mai târziu, actul Marii Uniri, 
prin contribuția decisivă a fiului său, Ion I. C. Brătianu”.

Avem sacra datorie de a ne cunoaște trecutul, de a prețui 
valorile, de a ne da mâna în fața  dușmanilor, ca să nu piară așa de 
ușor nația română în vâltoarea globalizării.



1 iunie 

CONSTANTIN STERE  (1.06.1865 - 26.06. 1936)
Născut în Ciripcau, ținutul Soroca, Basarabia, 

a fost un scriitor român, savant, om politic, jurist, 
care pentru participarea la mișcarea revoluționară 
narodnicistă este condamnat și trimis la închisoare 
în Siberia (1886 - 1892). În perioada următoare se 
stabilește la Iași, iar ân 1897 își termină studiile la Facultatea 
de Drept, susținând teza de licență în 1901 își începe cariera de 
pedagog, iar în 1913 este ales rector. Puțin mai tîrziu, în 1916 își 
dă demisia și pleacă la București. A fost fondator și conducător al 
Revistei „Viața Românească“ apărută la 1.03.1906. Sfârșitul vieții îl 
găsește retras și izolat de lumea politică la Bucov, județul Prahova. 
În 2010 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

Printre publicațiile lui se numără: „Marele războiu și politica 
României“, „Patru zile în Ardeal“, „Un caz de conștiință“, „Judecat 
și condamnat“, „În preajma revoluției“.

5 iunie 

GEORGE CIPRIAN  (5.06.1883 - 7.04.1968)
Dramaturg român, actor și om de teatru. Născut 

dintr-o familie de greci, a făcut școala primară în 
satul Glodeanu - Siliștea, aproape de Buzău. În 1894 
studiază la Liceul „Gh. Lazăr“, fiind coleg cu viitorii 
scriitori Vasile Voiculescu și Urmuz (Dem Demetrescu 
Buzău). După liceu urmează Facultatea de Litere și Filozofie, 
Facultatea de Drept și apoi Conservatorul. În anul 1996 Teatrul 
Municipal din Buzău a primit numele său. Ca și actor a jucat ân 
câteva filme de lung metraj: „Independența României“ (1912),  
„Năbădăile Cleopatrei“ (1925), „O noapte furtunoasă“ (1942), 
„Viața învinge“ (1951), „Brigada lui Ionuț“ (1954). Ca autor dramatic 
a debutat cu „Omul cu mârțoaga“ (1927), „Nea Nicolae“ (1928),  
„Capul de rățoi“ (1938), „Un lup mâncat de oaie“ (1947).

8 iunie

VICTOR FRUNzĂ (8.06.1935 - 27.07.2007)
Scriitor și jurnalist român, a urmat Facultatea 

de Ziaristică din București (1952-1953) și cea 
din Moscova (1953-1958). A lucrat ca redactor 
la Radioteleviziunea Română (1958-1978) și a 
fost profesor la Facultatea de Ziaristică „Ștefan 
Gheorghiu“ din București. Din cauza publicării unor scrisori critice 
la adresa regimului este anchetat și expulzat din țară în 1980, 
stabilindu-se în Danemarca.

Printre scrierile sale mai importante se numără: „Istoria PCR“ 
(1984), „Istoria stalinismului în România“ (1990).

15 iunie

 ION MARIN SADOVEANU (15.05.1893 - 
2.02.1964)

Dramaturg, scriitor și romancier român Iancu-
Leonte Marinescu (care a scris sub pseudonimul 
Ion Marin Sadoveanu), a făcut școala la Constanța 
și apoi liceul „Sf. Sava“ din București (1908-1912). 
Continuă studiile la Facultatea de Filosofie din București și Paris. 
După Primul Război Mondial devine șef de cabinet la Ministerul 
de Interne. Din 1926 a fost inspector al teatrelor și operelor și 
apoi a lucrat în redacții la „Timpul“ (1941) și „Universul“ (1950). 
Din 1958 a devenit membru al Comisiei Naționale UNESCO.

Printre operele sale mai importante se numărp: „Dramă și 
teatru“ (1926), „Metamorfoze“ (1927), „Anno Domini“ (1927), 
„Molima“ (1930), „Sfârșit de veac în București“ (1944), „Taurul 
mării“ (1962)

MATEI CĂLINESCU  (15.06.1934 - 24.06.2009)
Critic și teoretician literar român și a lucrat ca 

profesor de literatură la „Indiana University“ din 
Bloomington SUA. A terminat Facultatea de Filologie, 
secția Engleză de la Universitatea din București 
(1957) și a lucrat ca asistent, apoi lector la catedra de 
Literatură Universală și Comparată la aceeași facultate. Datorită 
unei burse fulbright obținute, decide să rămână în SUA, unde 
în 1979 devine profesor de Luteratură Comparată la „Indiana 
University“ din Bloomington. A publicat o serie de eseuri și studii 
de literatură comparată în reviste ca: „22“, „Apostrof“, „România 
Literară“, „Steaua“, „World Litera“, „Ture Today“, „History of 
European Idge“, „Partisan Review“ etc. Din scrierile sale fac parte:

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE îN DATE - IUNIE 
- opere și critică literară: „Titanul și geniul în poezia lui Emi-

nescu“ (1964), „Aspecte literare“ (1965), „Clasicismul european“ 
(1971);

- versuri: „Semn“ (1968), „Umbre de apă“ (1992), „Fragmen-
tarium“ (1993);

- proză: „Portretul lui M.“ (un portret biografic al fiului său, 
Matthew, scris la 40 de zile de la moartea lui, la vârsta de 25 de 
ani, suferind de epilepsie și autism), „Un fel de jurnal“ (1973-
1981).

VIRGIL TEODORESCU (15.06.1904 - 24.06.1987)
Poet, prozator, eseist și traducător român, ter-

mină Facultatea de Litere și Filozofie din București în 
1935. Scrie poezii în limba română, franceză, precum 
și într-un limbaj poetic inventat de el, numit leoparda: 
„Poem în leoparda“ (1940), „Diamantul conduce  
mâinile (1940), „Blănurile oceanelor“ (1945), „Scriu 
negru pe alb“ (1955), „Rocada“ (1966), „Vârsta cretei“ (1970), 
„Corp comun“ (1968), „Repaosul vocalei“ (1970), „Sentinela 
aerului“ (1972), „Legea gravitației“ (1979), „Cât vezi cu ochii“ 
(1983).

16 iunie

ANATOL BACONSKy  (16.06.1925 - 4.03, 1977)
Fiul lui Eftimie Baconsky, preot ortodox 

basarabean, a urmat liceul la Chișinău și la Rm. 
Vîlcea, iar în 1949 a terminat Facultatea de Drept a 
Universității din Cluj. Debutul în poezie a fost în 1943 
în revista pentru copii „Mugurel“ din  Drepcăuți. 
În perioada 1953-1959 a fost redactor șef al revistei „Almanah 
literar“. Opera sa este compusă din:

- Volume de poezii: „Copiii din Valea Arieșului“ (1951), „Cân-
tece de zi și noapte“ (1954), „Două poeme“ (1957), „Dincolo de 
iarnă“ (1957), „Fiul risipitor“ (1964), „Cadavre în vid“ (1969);

- proză: „Echinocțiul nebunilor și alte povestiri“ (1967), „Bise-
rica neagră“ (ediție portumă) (1990);

- eseuri: „Colocviu critic“ (1957), „Remember “- vol 1-2 (1967), 
„Botticeli“ (1976);

- traduceri: „Poeți clasici coreeni“ (1960), „Salvatore Quasi-
modo“ (1961), „Artur Lundkvist“ - versuri (1963).

 NAE IONESCU  (16.06.1890 - 15.03.1940)
Filozof, pedagog și jurnalist român, s-a născut la 

Brăila, unde urmează studiile gimnaziale și liceale, 
apii Facultatea de Litere și Filozofie din București, pe 
care o termină în 1912. Tot în același an este numit 
profesor la Liceul „Matei Basarab“ din București. În 
1916 pleacă în Germania pentru continuarea studiilor doctorale. 
În 1916, odată cu intrarea României în Război, este ănchis în 
lagărul Celle-Schloss din Hanovra, de unde este eliberat în 1917. 
În anul 1919 își susține doctoratul în Filozofie la Universitatea 
din Munchen. Revine în țară și se dedică carierei didactice și jur-
nalistice, iar din vara anului 1933 se implică în mișcarea legionară.  
În 1937 publică „Roza vânturilor“. Bolnav de inimă, moare la 15 
martie 1940.

Printre scrierile sale publicate postum se numără: „Corespon-
dență de dragoste“ (1997), „Curs de istorie a logicii“ (1993), „Curs 
de metafizică“ (1995).

17 iunie

VASILE AVRAM  (17.06.1940 - 12.12.2002)
Scriitor și etnolog român, a urmat liceul din Cluj, 

iar în perioada 1962-1967 facultatea de Filologie, la 
Universitatea din Timișoara și Universitatea „Babes 
Bolyai“ din Cluj. 

În anul 1998 a obținut doctoratul în filologie la 
Universitatea din București. Începând din 1994 până la sfârșitul 
vieții a fost cadru didactic la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.

Printre scrierile sale se numără: „Spirala“ (1987), „Constelația 
magicului“ (1994), „Interviu transfinit“ (2004), „Elegiile orhideei“ 
(2004), „Roata stelelor“ (2010).

19 iunie 

GEORGE CĂLINESCU  (19.06.1899 - 12.03.1965)
Poet, scriitor, publicist, critic, este considerat, 

alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu, unul 
dintre cei mai mari critici literari români. Născut la 
București, mama sa, Maria Vișan, acceptă ca fiul 

ei să fie înfiat de familia Călinescu, care nu aveau copii. Școala 
primară o face la Iași și la București, apoi gimnaziul la „Dimitrie 
Cantemir“ din București. Continuă studiile la Liceul „Gh Lazăr“ 
și apoi Facultatea de Litere și Filozofie din București, pe care o 
termină în anul 1923. Ăn 1936 devine doctor în litere, fiind numit 
și conferențiar de Literatura Română la Facultatea de Litere și 
Filozofie din Iași, după care, în 1945 se transferă la Universitatea 
din București. Debutul literar îl are în 1926 la „Universul literar“. 
A fost colaborator la publicațiile: „Viața literară“, „Gândirea“, 
„Capricorn“ și a condus revistele: „Jurnalul literar“, „Lumea“, 
„Contemporanul“ și ziarele: „Tribuna poporului“, „Națiune“.

Opera lui George Călinescu se regăsește în: 
- studii de estetică și literatură universală: „Principii de esteti-

că“ (1933), „Sensul clasicismului“ (1946), „Scriitori străini“ (1967);
- poezie: „Poezii“ (1937), „Laudă lucrurilor“ (1963), „Laudă 

zăpezii“ (1965);
- teatru: „Calea netulburată“ (1943), „Ludovic al XIX-lea“ (1964); 

     - proză: „Cartea nunții“ (1933), „Enigma Otiliei“ (1938), „Trei 
nuvele“ (1949), „Bietul Ioanide“ (1953), „Scrinul negru“ (1965);

- istorie și critică literară: „Viața lui Eminescu“ (1932), „Viața lui 
Ion Creangă“ (1938), „Istoria literaturii române de la origini până 
ân prezent“ (1941), „Nicolae Filimon“ (1955), „Vasile Alecsandri“ 
(1965);

- publicistică: „Cronicile optimismului“ (1964), „Ulysse“ 
(1967).

20 iunie

AUREL BARANGA  (20.06.1913 - 10.06.1979)
Poet șidramaturg român, a urmat Liceul „Matei Ba- 

sarab“ din București, după care a absolvit Facultatea 
de Medicină în 1938. A debutat în literatură în re-
vista„Bilete de papagal“. A scris versurile imnului Ro-
mâniei „Zdrobite cătușe“ pe muzica de Matei Socor. 
În 1949 a înființat și condus Revista de satiră și Umor „Urzica“.

Printre operele sale se numără: „Poeme în abis“ (1933), 
„Ninge peste Ucraina“ (1945), „Vocea Americii“ (1948), „Recolta 
de aur“ (1949), „Iarba rea“ - piesă în 3 acte (1949), „Bulevardul 
împăcării“ (1950), „Arcul de triumf“ (1954), „Adam și Eva“ (1963), 
„Sfântul Mitică blajinul“ (1965), „Fii cuminte, Cristofor!“ (1965), 
„Interesul general“ (1971), „Viața unei femei“ (1976).

23 iunie

ALEXANDRU ODOBESCU  (23.06.1834 - 
10.11.1895)

Scriitor, arheolog și om politic, profesor de 
arheologie la Universitatea din București și ministru 
al monumentelor (1863-1864). Studiile le face 
la colegiul „Sfântul Sava“, apoi, în 1850 merge la 
studii în Franța la „College de France“ din Paris, unde și aderă 
la „Societatea studenților români“. În 1851, împreună cu alți doi 
studenți, înființează „Junimea românească“, societate cultural-
politică a studenților români din Franța. În anul 1853 se înscrie 
la Facultatea de Litere de la Sorbona, pe care nu o termină, 
întorcându-se în țară. În 1862 este numit de domnitorul Al. Ioan 
Cuza director în Ministerul Cultelor, după care devine Ministru 
Ad-Interim la Ministerul treburilor străine. La 10 septembrie 1870 
este ales membru al Academiei Române.

Opera sa este compusă din nuvele istorice: „Mircea cel Rău“, 
„Doamna Chiajna“, „Fals tratat de vânătoare“.

27 iunie 

EMANOIL BUCUȚA  (27.06.1889 - 7.10.1946)
Scriitor și bibliograf român, își face studiile în 

București, la Liceul „Sfântul Sava“ (1898-1907) și apoi 
la Facultatea de Litere și Filozofie, cu specialitatea 
Limba și Literatura Germană (1907-1911). Lucrează 
ca șef de birou la Casa Centrală a Meseriilor, șef de 
studii și publicații la Casa Centrală a Asigurărilor Muncitorești, 
director în Ministerul Muncii. Este fondatorul și directorul revistei 
de epocă „Boabe de grâu“ (1930-1935).Din anul 1928 a fost 
membru al Societății Scriitorilor Români.

Printre scrierile sale se numără: „Românii dintre Vidin și 
Timoc“ (1923), „Legătura roșie“ (1925), „Fuga lui Șefki“ (1927), 
„Crescătorul de șoimi“ (1928), „Maica Domnului de la mare“ 
(1930), „Biblioteca satului“ (1936), „Capra neagră“ (1938), „Pietre 
de vad“ (1941) și traduceri: „Goethe“ versuri în românește (1932), 
„Basme rusești“ (1946).

(Continuare în pag. 15)
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S-a potrivit ca în 2021, ziua Înălțării Domnului (la 40 de zile 
după Paștii/Trecere!) să fie în 10 iunie ! Consacrata zi a 

cinstirii eroilor, număra două veacuri încheiate de când un erou 
autentic – Tudor Vladimirescu!-, cădea jertfă pe altarul unei cauze 
asumate vizionar să fie exemplu multor generații, de când un 
tineret școlit prin Europa, venea la Drăgășani, ca la Termopile să-și 
dea sângele cauzei slobozirii patriei elene. Două aspirații, cu ținte 
diferite (emanciparea socială ca o descătușare dintr-o iobăgie 
anacronică a românilor (numita răsculare!) și eliberarea națională 
a Greciei, de sub suzeranitatea otomană, folosind terenul priel-nic 
nord-dunărean, administrat de „gospodarii” din Fanar și nădăj- 
duind la susținerea rusească (apărătoarea creștinilor orto-
docși din Balcani, pretext valabil luptei între imperii!)) trebuia 
să-și sincronizeze acțiunile în divergența intereselor. Acestor 
scopuri majore li s-au adăugat și armonice secundare, după 
puterea de înțelegere a oamenilor de sub vremuri, care au 
generat o complexitate a câmpului cauzal greu descifrabilă.

La o depărtare de două veacuri de la evenimentele acelui 
1821, într-o zi însorită la Drăgășani, se primenea memoria 
prezentului cu adevărurile, omenește posibile, inevitabil și 
acum partizane, dar urmând îndemnul imnului eroilor (azi in- 
tonat la toate monumentele care își primeau proaspete co- 
roane, discursuri alese și slujbele de pomenire ale soboarelor, 
ca mulțumiri aduse Cerului că sacrificiile celor ce s-au dăruit 
au rodit pe pământ năzuința lor!) de-a spune tuturor spre 
veșnică amintire, despre cei consacrați eroi prin povestea 
vieții lor. Municipiul Drăgășani își identificase eroii în timp și 
le dăduse semne de cinstire publică, după cum decantarea 
istorică lucrase și oamenii chemați de artele diverse îi 
nemurise cu mijloacele lor. La Drăgășani Tudor Vladimirescu își 
primise monumentul, iar calea mare a orașului și o prestigioasă 
Școală îi poartă numele. Tot aici, ca la un înnoit Termopile, tinerii 
voluntari greci se vor fi sacrificat (de aceea ...batalionul sacru!) 
să dea semnalul dezrobirii Greciei spre modernitate, iar patria 
recunoscătoare le-a dat pagina de aur în istorie, iar la Drăgășani 
monumentul cinstirii la locul faptei. (Sugestivă descifrarea  
- la doar 26 de ani de la evenimente, în 1847, prin poemul 
„Morminte. La Drăgășani”!-,a poetului Grigore Alexandrescu.). 
Eroii, eroismul nu ar trebui să aibă culoarea unui egoism partizan. 
Oameni cu toții fiii lui Dumnezeu, punându-și viața zălog în slujba 
celorlalți, asumându-și o cauză în care s-au angajat (Adevăr al lor, 
fiind pe Cale, își dau Viața!), deprind generalitatea eroismului, 
fără rasă, etnie, particularitate religioasă... După două sute de 
ani azi cunoaștem, ceva mai bine, finalitatea luptei pandurilor și 
eteriștilor: românii și-au luat patria dezrobind-o, au reîntregit-o, 
au modernizat-o, i-au crescut limba și cinstirea, au dus-o în 
concertul națiunilor democratice ale Europei (răscularea ca 
imbold, a generat revoluționarea pașoptistă, unirea principatelor, 
independența de stat și marea întregire... pentru ca procesul 
istoric să-și urmeze cursul spre ceea ce suntem acum!); grecii care 
impregnaseră spiritul culturii europene și amprentaseră crezul 
creștin să supraviețuim cu toții islamizării, își vor fi eliberat patria, 
și în destinul lor istoric, vor fi readus olimpismul și vor fi devenit 
parte ai aceleași Europe, lângă noi și ceilalți (o altfel de frăție/

DRĂGĂȘANI - UN TERMOPILE
(Dinspre feudalism, spre zorii modernității, cinstește eroii și eroismul)

eterie!; un altfel de ecumenism în planul trăirii de-a împreună a 
credințelor noastre!). Din această perspectivă vedeam organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Eroilor, de sfânta zi de Înălțare, în 
anul bicentenarului de la Zavera lui Tudor Vladimirescu și lupta 
eteriștilor de la Drăgășani. Ceea ce s-a întâmplat este important 
prin ceea ce a luat de aici fiecare participant cu propria simțire 
și înțelegere. Apoi după semnele lăsate și eficiența comunicării 
către un public eterogen, aparținând unor generații diferite și 
prizoniere unui anume sistem în care au fost „formate” politico-
ideologic, să fim îngăduitori față de cei ce nu s-au lămurit pe de-a 
întregul, că mai au timp să o facă!

Remarcăm dintr-un început că un eveniment de importanță 
națională și internațională (foarte important pentru Grecia!) 
a avut în județul Vâlcea parte de o cinstire specială: locală, în 
Municipiul Drăgășani și prin localitatea Stefănești! În Râmnic,- pro 
domo sua!- pentru evenimentele sale anuale (între care „Rotonda 
plopilor aprinși”/ca un omagiu adus lui Bartolomeu Anania, la o 
sută de ani de la naștere (prin Martie, 1921!), rev. „Rotonda Valahă” 
adunase oamenii de cultură... arondați să asiste la premierea 
unor eroi contemporani, unii dintre ei politicieni foarte susținători 
ai subfinanțatei culturi și performanți în administrația județului și 
a municipiului de reședință. Între remarcați și șeful unei instituții 
care, conducând trenul Bibliotecii Județene, și-a cam pierdut 
vagoanele, ba își încurcă și deservenții din spațiul virtual, care cică 
n-ar avea viitor (Comunicarea asta în spațiul virtual, adică on line-
ul ăsta, cică inutil!). Fiind vorba de Ziua Eroilor, nu avem desigur a 
comenta despre cei în viață, cu acces la butoane, că temeneaua 
de pe vremea fanariotă trebuie și ea cunoscută în varianta iederii 
și uitării pe/de monumentele autentice ale eroismului.

Municipiul Drăgășani ne-a oferit o Zi a Eroilor, care se poate 
adăuga istoriei locului și Olteniei în întregul ei. Un pliant tipărit 
ne prezenta „programul” zilei. Aflăm și chiar ne convingem de 
implicarea organizatorică a autorităților publice locale (Primărie, 
Consiliu Local, Biblioteca Municipală) de-a împreună cu partenerii 
: Asociația culturală „Rusidava”,  UZPR - Filiala Vâlcea (prin membrii 
din Drăgășani/ sbs. în redacția Intol Press!), Editura și Tipografia 

KITKOM. Am urmărit agenda anunțată și am constatat derularea 
programului conform celor planificate. La Monumentul Eroilor din 
Drăgășani, aflat lăngă Catedrală, exact la miezul zilei, în prezența 
unei mulțimi care respira sărbătorescul prin toate vârstele, în 
acordul solemn al lui... Deșteaptă-te române, al Imnului Eroilor, s-a 
dat cinstirea zilei de Înălțare și tuturor eroilor. Soborul de preoți va 
fi oficiat ritualul Parastasului, oficialitățile județului (Președintele 
și Vicepreședintele Consiliului Județean), oficialitățile municipiului 
(Primar, Viceprimar), reprezentantul asociației „Rusidava” au 
semnificat evenimentul, reamintind ca azi, de-a împreună cu ziua 
eroilor (în care un bener suspendat vorbea despre bicentenarul 
revoluției lui Tudor Vladimirescu!) orașul Drăgășani își serbează 
și o atestare istorică. În acordul imnului, murmurat în ison și de 
trei tinere talentate s-au depus coroanele de flori, mulțimea 
prezentă dumirindu-se și asupra culorilor politice... prezente, 
azi părând într-un benefic consens. La ora 13.00, la statuia din 
parcul orașului, a fost cinstit... eroul zilei, Tudor Vladimirescu la 
bicentenarul isprăvii lui, numita Zaveră, din 1821. Să remarcăm 

etichetarea acelui eveniment de către istoricii vremurilor: 
„răscoală”, „încercare revoluționară”, „revoluție”, tocmai 
pentru a reabilita cuvântul rămas în popor și dăinuind 
și azi prin porecla de „zaveruși”, dată stră, strănepoților 
pandurilor.  Discursuri speciale de la oficialitățile prezente, 
ritualul religios și momentul artistic, foarte dens, cu 
implicarea unor tineri frumoși costumați în portul popular 
au marcat sărbătoarea cu o trăire autentică, ușor de citit de 
pe chipul tuturor participanților Remarcăm aici, că sufletul 
manifestării, Marian Bărăscu și câțiva dintre invitații săi veniți 
din țară (Craiova, Slatina, Pitești... parteneri ai unei caravane 
culturale prin România!), au onorat această zi în costume 
populare. Apoi de la ora 15, până spre înserare,Biblioteca 
Municipală va fi găzduit Simpozionul „Tudor Vladimirescu”. 
O manifestare cu de toate: comunicării ale unor profesioniști 
în cercetarea istorică (v. Institutul de Cercetări Socio-
Umane, C.S. Nicolăescu Plopșor, Craiova, cu trei referenți: 
Ghionea Georgeta, Narcisa Maria Mitu, Gabriel Croiitoru; 

prof.  Ion Ciucă, prof. Ion Bucă, pr. Liviu Lazăr, din ercetarea locală 
.);  prezentarea stindardului lui Tudor (George Rotaru-Asociația 
de Vexilologie „Tricolorul”); lansarea revistei „Rusidava Culturală”, 
nr. dedicat evenimentului și personalității lui Tudor Vladimirescu; 
lansare a multor cărți: „Revoluția de la 1821 la Drăgășani” editura 
KITCOM, 2021, autori: Ilie Bucă, Liviu Lazăr, Marian Bărăscu/ 
„Alte Timpuri” Editura Hoffman, Caracăl 2021 de Tatian Miuță. 
Intermezzouri artistice, intervenția unor invitați speciali (poeți, 
scriitori, bibliotecari, consilieri, primari din vecinătatea orașului 
etc.); remarcăm proiecția unui film despre singura ctitorie a lui 
Tudor Vladimirescu (Biserica din Prejna-Mehedinți), realizat de 
Dan Șalapa. Un eveniment cu mare densitate, despre care se va 
mai vorbi și despre care se va mai afla, spre mai buna descifrare 
a istoriei și mai ales asupra modului cum este ea percepută după 
două veacuri. 

Să mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea aces- 
tei recuperări speciale să reîmprospăteze memoria noastră într-ale  
istoriei, atât de necesară citirii prezentului. Am participat la eve-
nimentele de la Drăgășani, fiind chemat de niște prieteni care tră- 
iesc angajați slujirii românescului,  particianți fiind la istoria care se 
scrie azi: Costinel Stoica (consilier local), Gheorghe Vieru (consilier  
județean) și George Rotaru. Le mulțumesc, pentru invitație!

 
M. SPORIȘ

(Urmare din pag. 14)

29 iunie

NICOLAE BĂLCESCU  (29.06.1819 - 29.11.1852)
Scriitor,  istoric și revoluționar român, participant 

âmpreună cu fratele său mai mic la Revoluția din 
1848.Născut în București, studiile le începe în 1832 
la Colegiul „Sfântul Sava“. 

La vârsta de 19 ani intră în armată, unde alături 
de Eftimie Murgu participă la Conspirația Filipescu, care este 
descoperită și este închis la Mănăstirea Mărgineni timp de doi ani. 

După eliberare, în 1843, împreună cu Ion Ghica, întemeiază 
Societatea secretă „Frăția“, care avea ca scop pregătirea Revoluției 
de la 1848.

Opera sa cea mai importantă este „Românii supt Mihai 
Voievod Viteazul“, care este tipărită postum în „Revista română“ a 
lui Alexandru Odobescu în 1863.

30 iunie 

IOAN DAN  (30.06.1922 - 31.11.2003)
Romancier și memorialist român. Școala primară 

o face la Sighet și Focșani (1934-1940), după care 
continuă studiile la Liceul 39 din București (1968). 

A lucrat pe rând ca vânzător de ziare, muncitor 
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la o carieră de nisip, muncitor la o orezărie din Transilvania, 
tehnician tipograf, scriitor amator. 

În anul 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor, iar în 1984 
emigrează în Germania și apoi în SUA, stabilindu-se la Los Angeles.

Dintre scrierile sale mai importante fac parte: „Locatarii din 
Str. Fecioarei“ (1990), „Curierul secret“ (1974), „Cavalerii“ (1975), 
„Taina cavalerilor“ (1976), „Cavalerii Ordinului Basarab“ (1977), 
„Stăpânii golfului“ (1981), „Cavalerii râsului“ (1987), „Milionarii“ 
(2000), „Jurnal de exil“ (2000).

Emil MANzUR

(Sursa: Enciclopedia liberă Wikipedia)
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(Urmare din pag. 3)

În scurt timp, Vasile Marinescu devenise ca un nou membru 
al familiei acelor ruși, aceștia, în puținele lui clipe de răgaz, făcând 
haz de el fiindcă începuseră să-l învețe limba rusă și tare mai 
râdeau de pronunția lui stricată. În cea de-a doua seară în care 
a rămas în casa rusului aceluia, aflând despre munca lui de la 
depozitul de combustibil, acesta l-a întrebat:

– Vasili Marinovski, trebuie să-ți fie tare greu să faci de unul sin- 
gur toată treaba asta, n-ai vrea ca eu și nepoții mei să te ajutăm? 

– Eu aș vrea să mă ajutați și-ți îți mulțumesc pentru propunere, 
Vladimir Petrovici, dar nu știu dacă o fi posibil așa ceva, suntem 
totuși în război iar voi, rușii, ne sunteți dușmani…

– Ei, lasă, hai să încercăm dară, nu ne costă nimic, ne lasă să te 
ajutăm – bine, nu ne lasă – asta e!

A treia zi a oprit camionul la casa rusului și i-a luat pe el și pe  
nepoți. Când cele două santinele de la intrarea în depozit l-au văzut  
cu bătrânul rus în cabină și cei doi nepoți ai lui sus, pe caroserie, au  
și pus mâinile pe arme îndreptându-le spre ei și întrebându-l răstit:  
      – Ce e cu rușii ăștia cu tine, ce cauți cu ei aici?

– Măi camarazi, liniștiți-vă, nu fac nimic rău, i-am adus să mă 
ajute, mi-e greu să mă lupt de unul singur cu butoaiele astea, ei 
s-au oferit, bătrânul este chiar gazda mea!

– Da, așa este, vrem să-l ajutăm pe Vasili Marinovski pentru că 
tare cumsecade om este! – a întărit și Vladimir Petrovici.

Cele două santinele minunându-se că rusul vorbește 
românește și cunoscându-l bine pe Vasile Marinescu, i-au lăsat 
să intre în depozit. După ce atras camionul la rampă, rusul a zis:

– Vasili Marinovski, dumneata acum odihnește-te în cabină, 
doar arată-ne ce trebuie să facem.

Cu toate protestele lui, rusul nu s-a lăsat până ce Vasile Mari- 
nescu a trebuit să facă exact cum îi ceruse el. După ce și-au terminat 
treaba, rusul l-a trezit și au plecat spre casa lui. Treaba mergea… 
ca pe roate pentru Vasile Marinescu; ba, fiindcă santinelele de la 
depozit se schimbau zilnic, tot mai mulți soldați români aflaseră 
cum proceda acesta pentru a-și ușura munca. Până într-o zi…

La 22 octombrie 1941, orele 17:35 o explozie puternică a spul-
berat sediul Comandamentului Militar Român și al Diviziei a X-a In- 
fanterie, ucigând pe loc peste 100 de soldați români și germani, admi- 
nistrația militară română a Odesei fiind astfel decapitată de 
toată conducerea ei superioară! Au urmat alte și alte explozii în 
lanț… Ce se întâmplase? La sfârșitul lunii septembrie 1941, în 
fața ofensivei armatei române, conducerea armatei sovietice a 
hotărât să transfere linia sa de apărare foarte aproape de Odesa. 
În scurt timp însă, sovieticii au realizat că menținerea bazei 
militare în Odesa devenise imposibilă, existând pericolul pierderii 
Peninsulei Crimeea care reprezenta principala bază a Flotei Mării 
Negre. De aceea, la 30 septembrie 1941 Comandamentul Suprem 
al Armatei Sovietice a decis să evacueze Districtul Militar Odesa 
și să se concentreze pe consolidarea apărării Peninsulei Crimeea. 
Evacuarea a început pe 1 octombrie, nu însă înainte ca, în cel 
mai mare secret, încă de la începutul lunii august, la baza tuturor 
obiectivelor industrial-militare și a clădirilor importante din oraș 
să fie amplasate mine care puteau fi explodate prin radio-semnal.

În momentul declanșării infernului, Vasile Marinescu tocmai 
intrase cu camionul în curtea gazdei lui. S-a dat jos repede din 
cabină și, preț de câteva minute bune, a privit înspre oraș 
nevenindu-i să creadă ceea ce vedea și auzea. A realizat rapid că o 
anchetă ulterioară putea foarte ușor să descopere faptul că el se 
folosea de gazdele sale în misiunea pe care o avea și că inevitabil 
îl aștepta Curtea Marțială și condamnarea la moarte! 

A fost adus la realitate de vocea lui Vladimir Petrovici:
– Vaaai, vai, Vasili Marinovski, ce nenorocire, ce nenorocire!...
Pe moment, Vasile Marinescu nu i-a răspuns, aruncându-i doar 

o privire încruntată, plină de subînțelesuri. Bătrânul rus lăsase deja  
capul în pământ, temându-se de reacția furibundă a soldatului 
român… Deodată, ca trezit dintr-un coșmar Vasile Marinescu i-a 
spus apăsat lui Vladimir Petrovici: 

– Am să bag camionul sub șopronul din spatele casei tale. Să-
mi aduci acolo urgent niște haine civile cu care să mă schimb, 
mâncare și apă. Am să rămân în cabină iar tu vei camufla cum 
poți mai bine intrarea sub șopron ca să nu fie văzut camionul. La 
ora 22 fix, vii să descărcăm butoaiele cu combustibil pe care le vei 
ascunde unde-i știi. După ce se întunecă bine, voi pleca unde-oi 
vedea cu ochii. Dacă spui cuiva că sunt aici, am să vă omor pe toți 
și am să dau foc gospodăriei tale! Ai înțeles? 

– Da, da, am înțeles Vasili Marinovski, îndată, îndată am să fac 
tot ce mi-ai cerut, numai te rog să ai milă de noi!

– Acum du-te și adu-mi cât mai repede ce ți-am cerut! – i-a 
mai spus răstit Vasile Marinescu.   

…Înainte cu câteva minute de ora 23, Vasile Marinescu a 
ieșit cu camionul din ograda și curtea lui Vladimir Petrovici 
mergând foarte încet... După ce a lăsat Odesa în urmă, a început 
să accelereze dornic să ajungă cât mai repede în pădurea cea 
deasă, sperând ca pe acolo să fie interceptat de către partizani 
cărora să li se predea. Numai că trecuse de jumătatea drumului 
către unitatea lui și nu se întâmplase nimic. Cum de unitatea sa 
militară nu se mai putea apropia, a luat-o cu camionul prin pădure 
pe un drum secundar îngust, perpendicular pe drumul principal. 
După vreo 7-8 kilometri însă, mașina s-a împotmolit și a început 
să patineze. Românul nostru a coborât, și-a luat cu el actele, 
mâncarea și apa și a luat-o prin pădurea aceea deasă mergând 
tot spre est. La un moment dat s-a pomenit în mijlocul unui mic 
luminiș, o lună mare și albă îl lumina ca ziua… Deodată din spatele 
lui a auzit o comandă rostită tare, de o voce groasă:

– Padajdi, ia strieliaiu tebia! – adică ”Stai, că te împușc”!
Vasile Marinescu a încremenit și, scăpând din mână ranița cu 

mâncare și apă, a ridicat instinctiv brațele. Îndată din toate părțile 
a fost înconjurat de 10-15 ruși, toți cu puștile sau revolverele 
îndreptate către el.

– Haroșii celovek, pajaluista, ne strieliaii menia, ne streliaii 
menia! – adică ”Om bun, vă rog, nu mă împușcați, nu mă îm-
pușcați!” – le-a răspuns, repetând asta cu voce gâtuită iar și iar... 

Rușii s-au apropiat de el punându-i o mulțime de întrebări pe care  
nu le înțelegea și de aceea Vasile Marinescu tot repeta într-una:

– Ia nie panimaiu, pajaluista, nie panimaiu… – adică ”Nu 
înțeleg, vă rog, nu înțeleg!”.

Văzând că nu au cu cine se înțelege, i-au legat mâinile la spate și 
peste ochi – o eșarfă. Au pornit apoi prin pădure cu doi ruși de-o parte  
și de alta ținându-l de subțiori și care din când în când îl îndemnau:

– Davai, davai, bîstree, idi, idi bîstree!... – adică ”Haide, haide, 
mai repede, mergi, mergi mai repede!”.

După doar câteva minute au ajuns la un adăpost săpat sub 
pământ unde l-au așezat pe un trunchi de copac; i-au scos apoi 
eșarfa de la ochi, lăsându-l legat cu mâinile la spate. Un rus între 
două vârste ce părea comandantul acelui grup de partizani i-a 
cerut, inclusiv prin semne, actele:

– Documientî, pakajite mnie svoi documientî!    
Vasile Marinescu i-a întins carnetul de serviciu și actele 

camionului.
– Ahaaa, tî rumân! – a exclamat rusul, adică ”Ahaaa, ești român!”. 

    Auzind asta, cel mai tânăr dintre partizani a și scos repede revol-
verul și l-a îndreptat spre capul prizonierului, dar comandantul, mai  
iute de mână, i-a împins brațul în lături, așa încât glonțul i-a atins  
doar urechea stângă din care îndată a și țâșnit sângele. Coman-
dantul l-a certat apoi aspru pe partizanul cel tânăr, sfârșind prin a-i 
trage acestuia o palmă zdravănă peste obraz. Apoi, ca și cum brusc 
și-ar fi amintit ceva, a scos de la brâu un ceas de buzunar și văzând 
ce oră era, le-a spus ceva celor doi partizani care-l conduseseră iar  
aceștia l-au legat din nou la ochi, după care cei trei au plecat în mare  
grabă din adăpost cu prizonierul. În aceeași noapte, după un marș 
forțat, istovitor, Vasile Marinescu a fost trecut peste linia frontului și  
predat sovieticilor care l-au urcat într-un jeep și, după vreo oră de mers,  
s-a trezit într-o celulă fără a mai fi legat la ochi, dar mâinile îi erau lega- 
te la spate cu niște cătușe de data asta. După altă oră, legat la ochi,  
a fost dus la interogatoriu într-un birou aflat câteva etaje mai sus 
în ceea ce Vasile Marinescu bănuia a fi o clădire în care se afla un 
comandament. Acolo, în prezența a patru ruși, între care unul era 
translator și dactilograful răspunsurilor pe care le dădea, a început 
cel mai dur și cel mai lung interogatoriu la care a fost supus…

Vasile Marinescu se hotărâse dinainte să spună tot adevărul. 
După vreo oră în care totul părea a decurge normal, cu întrebări 
din partea rusului mai în vârstă și răspunsuri prompte din partea 
prizonierului, ceilalți doi ruși au început să-l ia la bătaie strigându-i 
unul peste altul: 

– Skaji vse, ili mî ubiem tebia, skaji vse, ili mî ubiem tebia!... – 
adică ”Spune tot sau te omorâm”!

La un moment dat Vasile Marinescu a leșinat și s-a trezit abia 
după amiază în celula lui. Rememorând totul și bănuind că vor 
urma alte și alte interogatorii, el și-a spus în gând că, orice ar fi, 
trebuie să repete întocmai ceea ce spusese la primul interogatoriu, 
începând îndată să-l și memoreze. Așa a și fost! Seara, după ce 
i-au aruncat în celulă un castron de tablă cu terci de ovăz și o 
carafă cu apă a fost din nou interogat. Vasile Marinescu a repetat 
cuvânt cu cuvânt ceea ce răspunsese la primul interogatoriu. L-au 
bătut și de astă dată, dar mai puțin crunt decât prima oară, căci 
n-a mai leșinat. Următoarele trei zile au decurs la fel: câte două 
interogatorii pe zi cu bătăile aferente…

În cea de-a patra zi însă, în biroul în care urma să fie interogat 
din nou, a intrat un bărbat bine făcut, cu vârsta în jur de 40 de 
ani, îmbrăcat cu o haină de piele neagră, lungă până la pământ 

și în haine civile pe sub ea. Acesta i-a scos afară pe toți ceilalți, 
rămânând singur cu Vasile Marinescu. I-a scos cătușele și i-a 
spus în românește să ia loc pe un scaun în fața lui iar el s-a 
așezat în spatele biroului. A început apoi să citească atent toate 
interogatoriile de până atunci, aruncându-i din când în când câte 
o privire liniștită, deloc mirată. După ce a terminat de citit totul 
câteva clipe, care lui Vasile Marinescu i s-au părut o veșnicie și 
presimțind că atunci și acolo i se va hotărî soarta, rusul civil l-a 
privit în ochi tăcut, stând cu palmele încrucișate sub bărbie… 
Când, în sfârșit, s-a hotărât să vorbească, l-a întrebat:

– Măi băiete, tu știi cine sunt eu?... Eu sunt fiul lui Vladimir 
Petrovici! Și colonel NKVD! 

Apoi, i-a chemat în birou pe torționarii lui de până atunci 
cărora le-a spus cu hotărâre, desigur, în limba rusă: 

– De acum înainte, să vă purtați frumos cu acest băiat! E de-al 
nostru! Dacă aud altceva, cu mine ați încurcat-o rău de tot! S-a 
înțeles?

În poziție de drepți, cei patru ruși care-l chinuiseră de câte 
două ori pe zi până atunci au răspuns salutând:

– Am înțeles, să trăiți, tovarășe colonel!              
*

La începutul lunii februarie 1944, Vasile Marinescu a fost 
căutat de colonelul NKVD care atunci, la sfârșitul lunii octombrie 
1941, i-a aranjat un prizonierat mult mai ușor în comparație cu 
alți compatrioții căzuți prizonieri la sovietici. Pe atunci el se afla în 
lagărul din Mikolaiev, având un statut privilegiat în sensul că era 
șofer pe un camion și făcea livrări diverse, ajunsese chiar să și țină 
foarte scrupulos contabilitatea lor; în același timp, avea parte și 
de o hrană mai bună și i se permitea chiar să iasă în oraș în timpul 
liber. Cu ce scop îl căutase acel colonel NKVD? 

La sfârșitul anului 1943, s-a constituit în URSS, Divizia ”Tudor 
Vladimirescu” formată exclusiv din prizonieri români cărora li 
s-a promis o viață îmbelșugată în țara lor dacă vor lupta pe front 
alături de sovietici împotriva naziștilor. Fiul lui Vladimir Petrovici, 
acel colonel NKVD, venise să-i propună lui Vasile Marinescu să se 
înroleze voluntar în acea divizie. Dar, spre surprinderea sa, acesta 
a refuzat politicos:

– Domnule colonel, vă mulțumesc foarte mult pentru oferta 
dumneavoastră, dar în războiul acesta eu n-am luptat cu arma 
în mână nici măcar un minut, am fost tot timpul șofer. Datorită 
dumneavoastră îmi este bine și acum și nu aș vrea să schimb asta 
cu nimic altceva.

Spre surprinderea românului de astă dată, colonelul i-a 
răspuns binevoitor:

– Bine măi băiete, dacă tu așa vrei, atunci așa să rămână! Ai 
grijă de tine!

*
…În vara anului 1946, Vasile Marinescu s-a întors în țară… Din 

nou a bănuit în aceasta 
”mâna” colonelului NKVD, fiul lui Vladimir Petrovici, gazda 

lui de la marginea Odesei. De atunci și până la moartea sa, la 
peste 90 de ani, i s-a spus… Marinovici. A refuzat întotdeauna 
cu încăpățânare să povestească ce i se întâmplase în război și în 
prizonierat. Șimțindu-și sfârșitul aproape, deși avea o mulțime de 
nepoți, l-a chemat la el doar pe fiul sorei sale mai mici, pe atunci 
– inginer chimist, azi – pensionar. A fost singurul căruia i-a relatat 
cele de mai sus iar noaptea următoare a plecat în eternitate…
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