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CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii
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LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI, EMINESCU A ÎNVIAT!
Simion PETRE

Z

i de sărbătoare, mare sărbătoare, la Arhiepiscopia Râmnicului
peste o sută de vâlceni, preoți și elevi, seminariști, oameni de
cultură ai Râmnicului, în generosul scuar cu bustul poetului nepereche,
Mihai Eminescu, au asistat la slujba de pomenire pe care anual, la
această dată, Înaltul Părinte Arhiepiscop Dr. Varsanufie o conduce
cu atâta dăruire și cinstire a aceluia pe care mulți nu pregetă să-l
numească mântuitorul românilor…Da, Eminescu a înviat! și adevărat
a înviat răspunde… pădurea! Exact așa, după luni de obligare la tăcere
și inactivitate colectivă, cultura vâlceană din nou în spațiul public la
această sacră sărbătoare a românilor! …Dăm citire Cuvântului ÎPS
Varsanufie așa cum a apărut pe siteul Arhiepiscopiei Râmnicului după
desfășurarea parastasului.
«Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit marți,
15 iunie 2021, la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ierarh Nicolae” slujba de pomenire a poetului Mihail
Eminescu la împlinirea a 132 de ani de la
plecarea în Țara de peste veac.
În cuvântul rostit la finalul slujbei de
pomenire, Chiriarhul Râmnicului l-a prezentat pe Mihail Eminescu ca fiind poetul
nepereche veșnic așezat pe altarul conștiinței naționale.
„Privind chipul eminescian din acest
spațiu spiritual și cultural - a reliefat Înaltpreasfinția Sa - sufletul nostru nutrește
sentimente de admiraţie și recunoștință
față de poetul naţional, ce își au sorginte în cultura neamului
românesc. Ioan Slavici, amintindu-și depre Eminescu, spunea că
privea toate lucrurile din punctul de vedere al omului care nu moare
niciodată și vedea în fiecare clipă întreaga desfașurare a vieții noastre
naționale ca actualitate”.
Opera sa, alcătuită într-o perioadă ce nu depășește ca întindere
temporală un sfert de secol, fiind concretizată în mii de pagini,
dezvăluie îngemănarea dintre cultura scriitorului și inepuizabilul
zbucium pentru afirmarea identităţii naţionale româneşti. Cât timp va
exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu,
identitatea neamului nostru este salvată, remarca Mircea Eliade.
Nu peste mult timp, la 15 august, se vor împlini 150 de ani de la
Marea serbare de la Mănăstirea Putna, unde poetul Mihai Eminescu
a propus: Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din
mormântul lui Ștefan altar al conștiinței naționale.
La sărbătoarea în care au participat aproape 3000 de români
din toate provinciile țării, Mihail Eminescu considera că: nu cu fraze
şi măguliri, nu cu garde naţionale de florile mărului se iubeşte şi se
creşte naţia adevărată. Noi o iubim aşa cum este, cum a făcut-o
Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţele seculare până în zilele
noastre. O iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea
ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înădită azi la
lucruri străine şi la oameni străini. Noi susţinem că poporul românesc
nu se va putea dezvolta ca popor românesc decât păstrând drept baze
pentru dezvoltarea sa, tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit
în curgerea vremilor; cel ce e de o altă părere, s-o spună ţării!
... Aceste sunt lucruri sfinte, care se pierd sau se câştigă prin
împrejurări istorice, dar nici se vând, nici se cumpără, nici se schimbă.
Alături de Comitetul de organizare a Serbărilor de la Putna, format
din Ioan Slavici, preşedinte, Mihai Eminescu, secretar, precum şi
membri ca: Pamfil Dan, Sterie Ciurcu, Vasile Morariu, Ion Cocinschi,
au participat Grigore Tocilescu, A.D. Xenopol (student la Berlin

în acea perioadă), Mihail Kogălniceanu, Vasile Alexandri, Ciprian
Porumbescu. La invitația arhimandritului Arcadie Ciupercovici,
egumenul Mănăstiri Putna, au participat arhiereul Filaret Scriban
și arhimandriții Iosif Bobulescu, Ieronim Buțureanu și arhidiaconul
Nectarie Apostoliu.
A fost ridicat atunci un arc de triumf, pe al cărui frontispiciu
strălucea inscripția: „memoriei lui Ștefan cel Mare, mântuitorul
neamului”, iar în fața mănăstirii un „portic festiv”.
Serbarea de la Putna, din anul 1871, a reprezentat primul forum
al studenților români ce a reunit tineri de pe ambii versanți ai
Carpaților, făcând legătura între generația de la 1848 și cea care a
înfăptuit unirea la 1918.
Teodor Stefanelli, prietenul poetului nepereche, îi atribuia acestuia intenția organizării acestui congres
studențesc la Mănăstirea Putna: Eminescu mi-a spus că el a «clocit» această
idee și când l-am întrebat de ce tace și
nu o spune ca să o știe toți, mi-a răspuns
că nu ar fi recomandabil să știe guvernul
austriac că românii din România, adică
supuși străini, au propus aranjarea
acestei serbări, dar el a sugerat ideea în
mai multe părți.
Animat de aceste sentimente, poetul național, sintetiza Nicolae Iorga, rămâne întruparea literară a conștiinței
românești, una și nedespărțită. Însă dragostea pentru ţară a poetului nu a fost doar
un deziderat intelectual, spre care a tins
necontenit în poezie, amintind aici „Ce-ţi
doresc eu ţie dulce Românie”, „La arme”, „Doina” ori „Scrisoarea III”, ci
o convingere sfântă pe care a păstrat-o atât în perioada studiilor de la
Viena, cât, mai ales, în articolele scrise în ziarul Timpul. Însă, remarca
academicianul Eugen Simion, Mihail Eminescu nu face o gazetărie
searbădă şi agresivă, el face o publicistică filosofică, acolo se exprimă
filosofia lui, filosofie de om învăţat, umblat prin universităţi, dornic
să se instruiască şi, în acelaşi timp, şi cu o capacitate intelectuală
extraordinară de a judeca lucrurile.
S-a așezat pentru veșnicie pe altarul conștiinței naționale pe care
l-a întrezărit deopotrivă la Mănăstirea Putna cât și la Mănăstirea
Cozia, necropole voievodale devenite simbol al identității neamului
românesc nu doar prin dăinuirea în fața vicisitudinilor vremurilor
ci, mai ales, prin vasta și impresionanta lucrare duhovnicească
și culturală, recunoscută fiind activitatea școlilor mănăstirești și
a scriptoriilor în care limba română a fost mereu îmbogățită cu
expresii capabile să deslușească inefabilul tainei lui Dumnezeu și
să confere trăinicie limbii române culte în vremuri în care, ar fi
fost lesne acceptarea introducerii altor dialecte și graiuri. Pentru
aceasta, Mihail Eminescu a considerat că Biserica lui Mateiu Basarab
şi a lui Varlaam este maica spirituală a neamului românesc care a
născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului”1, este cea
care domneşte puternică dincolo de graniţele noastre şi e azilul de
mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat2 .
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Rolul Bisericii și al limbii române în păstrarea
identității naționale se vădește astăzi în misiunea
ierarhilor și a preoților din comunitățile românești
ortodoxe din afara granițelor țării, unde, pe lângă
„rezistența” prin slujirea în limba română, se organizează, nu rareori ori, manifestări închinate corifeilor
culturii române, în mijlocul cărora, cu totul meritoriu,
se regăsește Mihail Eminescu.
Poetul nepereche rămâne cel care a iubit
nemărginit valorile vieții în sensul unei liniștiri și izbăviri
finale - spunea Dumitru Caracostea (Creativitatea
eminesciană, 1987). Religiozitate este și la el, pentru că seriozitatea
adâncă în fața vieții e vecină cu spiritul religios. […], A căutat în ele
granitul absolutului și, negăsindu-l, din amărăciune față de faza
istorică în care i-a fost dat să trăiască, și din durere, sfâșiere și
revoltă față de mărginirea ființei omenesti, a tăgăduit…
Ne revine misiunea de a răspândi razele luminoase cu care
soarele amintirii poetului iubit încălzește necontenit inimile
noastre, pentru că ape vor seca în albie şi peste locul îngropării
sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer

în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele
şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor
sale, după cum aprecia criticul literar George Călinescu în volumul
dedicat vieţii lui Mihai Eminescu.
După momentul de pioasă rugăciune de la teiul său a fost
susținut recitalul de muzică și poezie „Dor de-al valurilor Domn”
de către soprana Monica Valentina Scurtu, Galina Nemțanu
la pian, Vlad Răileanu la vioară, Victor Nemțanu la contrabas,
artiști ai Filarmonicii „Ion Dumitrescu” și actorii Reka Szasz și

Kostas Mincu de la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea, cu
participarea extraordinară a tenorului Florin Ormenișan.
Mihai Eminescu, Opere, vol. 13, pp. 168-169.
Mihai Eminescu, Opere, vol. 13, pp. 168-169. » (Arhiepiscopia
Râmnicului, 15 iunie 2021, Cultural: « „Ne revine misiunea de a răspândi
razele luminoase cu care soarele amintirii poetului iubit încălzește
necontenit inimile noastre”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie
după slujba de pomenire a poetului Mihail Eminescu. »
Nota: vezi Video Arhiva articolul ÎPS VARSANUFIE LA PARASTASUL
POETULUI NAȚIONAL-2021
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SLUJBĂ DE POMENIRE ȘI SPECTACOL POETIC LA BUSTUL
LUI MIHAI EMINESCU DIN OSTROV - CĂLIMĂNEȘTI

P

oeții Râmnicului, oamenii de presă,
după evenimentul de la Arhiepiscopie
(felicităm organizatorii de la Călimănești că au
pus ora 14.00 pentru comemorarea lui Mihai
Eminescu: Primăria Orașului Călimănești, Biblioteca A.E. Baconsky și Societatea Culturală „Anton Pann” - amfitrionul întâlnirii fiind poetul Nicuță Ioan Lungu) s-au deplasat în orașul de sub
Cozia pentru a fi alături de cei prezenți la slujba
de pomenire ținută de un sobor de preoți condus de Pr. Nicolae Laurențiu Ceaușu, în 15 iunie
2021, la bustul poetului nepereche din Ostrovul
Călimăneștiului, și la spectacolul poetic, care a
urmat, susținut de valori autentice ale acestui
spațiu mirific, dea dreptul vrăjit, de pe plaiurile
de sub Cozia, pe marginile Oltului; astăzi, atât de
liniștit - dar exploatat turistic cum trebuie (desigur mai sunt multe de făcut) - altădată, atât de
năvalnic, încât i-au impresionat prin tenacitatea
și sălbăticia sa, atât pe călătorul Paul de Alep în
urmă cu 370 de ani, cât și pe mai tânărul Mihai
Eminescu în urmă cu mai bine de 150 de ani...
Frumos de tot, noi ne-am grăbit să ajungem
la vreme fiindcă știam că la manifestare urmau
să sosească de la București doi cunoscuți și
mari eminescologi, un poet și un cantautor (mai
mult decât atât): Marian Ilie și Traian Chiricuță.
Desigur, știam de la o celebră deja întâlnire
de la Potlogi - cunoscutul palat Brâncovenesc
- acest cântec „La Dor Mărunt” (studiați cu
atenție cuvintele lui scris și compus chiar de

cantautor, să vedeți ce încărcătură istorică și
emotivă are!...ce înseamnă să ai o comunitate
rurală precum aceea de la Dor Mărunt!) și dat la
vremea respectivă (2020) pe Cultura Ars Mundi
on line...Surpriza, foarte mare, a fost că Marian
Ilie, cunoscut traducător din literatura turcă,
cunoscut poet, mare poet, din cauza vântului
care bătea pe insula Ostrov a trebuit să-i țină
interpretului „știma” cu textul cântecului la
vedere...acesta, acompaniindu-se la propria
ghitară!...nu numai atât, M. Ilie, începând să
cânte împreună cu cantautorul și realizând, spre
final, un valoros și inedit duet!
În sfârșit, adunarea de la Ostrov, care
mi-a reamintit de excepționalele întâlniri de
la mânăstirea Ostrov, din anii trecuți, când,
aici era sărbătorit Sf Neagoe Basarab (și
epoca sa, una de-a dreptul colosală privind
valoarea istorică și culturală)... Adunarea de la
monumentul cu bustul Eminescului din acest an
mi-a reamintit de anul 1980, când, răsplătind
fiind pentru sucesele din producție (am creat
în Fabrica de Avioane Craiova sau Uzina 444

microprocesoarele post-procesoare - premieră
europeană de anvergură, care aveau să ducă la
primirea premiului național pentru „Sculptură
cibernetică”, în 1986, la Sesiunea Națională de
Informatică de la Cluj Napoca), am beneficiat
de o excursie la Olimpiada de la Moscova... Întruna din zile ne-am deplasat în parcul „Lujniki”
unde era stadionul central și, lângă o statuie a
lui Maiacovski, un grup mare de tineri și bătrâni
se formase, aceștia, recitând - citind din poeziile
marelui poet rus sau poeziile lor; fiind urcați,
fiecare, pe rând, cu picioarele pe o bancă! Nu mai

văzusem așa ceva...un cenaclu ad hoc, cu public.
Desigur, mintea îmi zboară acum la Frankfurt
pe Main, unde, în 1990, am vrut să traversăm
parcul central și nu am putut deoarece poliția
nu ne-a lăsat, parcul, fiind ocupat de copii
drogați, aceștia, dând un spectacol îngrozitor
sub privirile aurtoritare ale polițiștilor, care erau
masați la intrări...dar, nederanjându-i! pe noi,
nelăsându-ne să intrăm în parc.
Să mai adăugăm faptul că la întâlnirea
de la monumentul lui Mihai Eminescu a fost
prezent domnul primar al Călimăneștiului
Florinel Constantinescu, care a ținut și un scurt
discurs legat de importanța evenimentului la
care participa; și, că întâlnirea a fost moderată
de doamna Georgeta Tănăsoaica, directoarea
Bibliotecii Orășenești, care a subliniat, pe lângă
prezența celor de față, pe cea a grupului de copii
elevi, din Călimănești, de la Școala Generală
„Șerban Vodă Cantacuzino” condus de domnul
profesor Emil Popa.
Nicuță Ioan Lungu și invitații săi s-au produs,
mai apoi, într-un recital excepțional de poezie
eminesciană și pro Eminescu: N. I. Lungu,
Constantin Maria, Tatian Miuță, Mircea Vasii,
Dan Mitrache, Marinela Capșa, George Voica și,
binențeles, Marian Ilie și Traian Chiricuță...

S. PETRE

COMEMORARE EMINESCU LA CĂLIMĂNEȘTI - ÎN OSTROV

M

arți 15/06 /2021 a fost comemorat într-un cadru festiv,  Luceafărul fără de început și fără de sfârșit, pe malul
Oltului, sub rafalele vântului, cu ocazia împlinirii a 132 ani de la fatidica zi de 15/ 06/ 1889, când Eminescu își
începea zborul asemeni păsării măiestre pe cerul literaturii române. La comemorare, organizată din inițiativa poetului
Nicuță Ioan Lungu cu sprijinul Primăriei și Bibliotecii Călimănești au participat membrii Societății Culturale Anton Pann,
dar și jurnaliștii: Petre Cichirdan, din partea grupului Intol Press, poetul Adrian Suciu reprezentant al Televiunii Orizont;
din partea televiziunii Etalon a participat artista plasticiană Violeta Scrociob; cantautorul Traian Chircuță a sosit din
București alături de poetul Marian Ilie. Cu această ocazie Editura Mircea Cel Bătrân prin ing Puiu Răducan a oferit diplome
și medalii creatorilor Petre Cichirdan și Nicuța Ioan Lungu pentru activitatea artistică desfășurată. Punctul culminant al
zilei l-a constituit recitarea poeziilor dedicate lui Mihai Eminescu compuse de poeții societății culturale amintite. Au
participat: Marinela Capșa, Nicolae Nistor, Gheorghe Voica, Cristian Ovidiu Dinică, Nicuță Ioan Lungu, Nicolae Cismaru,
Constantin Maria, Tatian Miuță, Dan Mitrache, Mircea Vasii, Veronica Stan. Manifestarea culturală a constituit un bun
prilej de a ne reîntâlni după o lungă perioadă de pauză datorată pandemiei.

Ovidiu Cristian DINICĂ
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„Gândim global și acționam local!”

Argument pentru… o sărbătoare!

O

amenajare hidroenergetică complexă, cum este „Lotru”
s-a realizat pe principiul sustenabilităţii şi ea rămâne în
peisajul natural şi socio-economic mai multe generaţii, cunoscând
permanente adaptări, înnoiri ale echipamentelor, tehnologiilor,
uneori a funcţiilor iniţiale. Cadrul natural ;i infrastructurile durate
cu eforturi în peisaj, se modifică. Materialele îmbătrânesc fizic,
echipamentele şi tehnologiile devin repede depăşite moral,
generațiile se schimbă, societatea îşi modifică legile, uneori
paradigmele existenţiale.
Schimbările devin evidente când au loc în perioade foarte
scurte. Amenajarea „Lotru”, cu larga ei desfasurare pe întreaga
Vale a Lotrului, a cunoscut transformări tehnologice importante şi
noi provocări manageriale într-un câmp cauzal schimbat radical:
- Revoluţia din 1989 a schimbat sistemul politic, iar economia
a trecut de la planificarea rigidă, socialistă, la sistemul concurenţial
al economiei de piaţă, capitaliste, la o nouă fundamentare a
proprietăţii, la un nou cadru legislativ;
- Schimbarea generală în lumea largă, atinsă de informatizare,
a impus tehnologic, reproiectări, conversii din analogic în digital
şi schimbarea radicală a instalaţiilor de monitorizare, protecţii,
comandă şi control cu o creştere calitativă şi cantitativă a eficienţei
acestora;
- Problema globală a mediului înconjurător a determinat,
conformarea rapidă la reglementările în domeniu pentru
o amenajare realizată în alte condiţii impuse, mai puţin
restrictive;
- Deschiderea pieţei de energie, cu reglementări noi, a
impus tehnologii adecvate şi noi abordări manageriale;
Crizele politice cu decont în economie, produc efecte
perverse prin intervenţia interesului imediat, în dauna celui
pe termen mediu și lung, dar și inevitabilele schimbări de
strategie, management aservit, stres asupra resursei umane,
dereglări a scării valorilor etc.
Evenimentul nostru este prilejuit de o zi anume a
calendarului: Ziua Energeticianului!- care ne impune privirea
asupra starii de fapt! O zi de sărbătoare, a contemplației și
a bilanțului, ne-o dorim acum, dintr-o necesitate: o atragere
de atenție, o actualizare a strategiilor și planurilor de
acțiune viitoare, poate a hotărârii impunerii unor noi aplicaţii
tehnologice, noi demersuri legislative, noi reglementări, specifice
perioadelor de tranziţie (cu o mare flexibliltate și adaptabilitate!).
Dorim să se armonizeze relaţia om-mediu, prin cunoaştere
în timp real, şi procesarea cu maximă eficienţă a unei resurse
primare, regenerabile, cu funcţii multiple şi posibil de menţinut
generaţiilor viitoare: apa potabilă şi energia curată, stocabilă în
mari acumulări - realizate deja, cu costurile de mediu asumate!
- un mediu conform cu cerinţele convenite.
Efectele benefice ale aplicării unor noi idei, solutii, pe termen
mediu și lung, se pot apoi evidenția, iar costurile necesare se vor
reduce semnificativ.
V-am chemat alături, dragi invitați, aici, la Malaia- un epicentru
remarcabil al energeticii românești!- la o întâlnire informală:
să dăm cinstirea, anuală, energeticienilor; să remarcăm starea
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de fapt a punerii în operă a Potențialului
Văii Lotrului (sub toate aspectele: oameni,
energie, turism, apă, aer, pădure etc.) și
apoi să identificăm împreună idei pentru
valorificarea optimă, în perspectiva rezolvării
problemelor globale și a imediatului local .
Am ales acest format al organizării: publicprivat, pentru a sublinia necesitatea reunirii
tuturor energiilor și voințelor, în acțiunile
viitoare. Între organizatori remarcați
prezența unei asociații civice mature (CTEM
Lotru-36 de ani de existență!), dar și a
uneia foarte tânără „Descoperă Voineasa”,
remarcați prezența unor parteneri media :
INTOL PRESS (cu tradiție în presa culturală
tipărită și on line – din cadrul UZPR!), dar și
rev. „Valea Lotrului”, doar de anul acesta în
peisajul media (tot în cadrul UZPR!). Vrem
să dăm semnalul unei continuități între
generații: pentru transferul cunoașterii
unora și adaptării celorlalți, la noile
cerințe aduse de societatea cunoașterii cu
tehnologiile ei într-o dinamică amețitoare.

Iată de ce vom prezenta: o expoziție și câteva proiecții de filme
din arhive, pentru a scruta trecutul; secvențe ale etapei unei
retehnologizări, apoi la o masă rotundă , să stăm față în față,
instituții și asociații civice, specialiști în varii domenii, presă; să
facem o sincronizare a gândurilor noastre, să găsim un numitor
comun soluților viitoare (strategii, planuri de acțiune, proiecte,
etc.
În buna tradiție creștină - aceea de-a ne cinsti înaintașii!-,
Parohia Malaia a oficiat în această dimineață (ora 8.00) un parastas
de cinstire a tuturor energeticienilor Văii Lotrului, identificați
din marele anonim în care s-au topit: proiectanți, constructori,
executanți de utilaje, deservenți direcți ai marii Amenajări
Hidroenergetice „Lotru” etc. Am semnificat necesitatea acestei
pomeniri, ca pe o datorie ce trebuie să ne-o asumăm anual.
La finalul schimbului colocvial de idei de la masa rotundă,
presa prezentă (mulțumim Televiziunii
VTV, care face înregistrarea video a
dezbaterii noastre !), după concluzile
finale, stăm la dispoziția presei, pentru
eventualele întrebări suplimentare
(pot să adreseze întrebări, să vină cu
argumente și în cadrul mesei rotunde!).
În finalul programului de sub genericul:
„Potențialul Văii Lotrului” vom vizita
Pensiunea „Roberto” , pentru a vedea,
în fapt, un proiect turistic, de succes, în
valorificarea potențialului turistic al Văii
Lotrului.
Dragi invitați vă mulțumim că sunteți
alături de noi! Vă rugăm, din perspectiva
unui respect reciproc, să ne încadrăm
în programul tipărit, pe care îl aveți la
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dispoziție, pentru a da semnalul că între
vorbe și fapte nu trebuie să ne scape clipa
lucrătoare. Încă o dată, mulțumiri tuturor!

Dr.ing. Mihai Sporis
Mălaia, 24 Iulie, 2021... ora 10.00
Obsevație: Evenimentul s-a desfășurat
conform programului! A fost onorat de
Prefectul Județului Vâlcea și de Consiliul
Județean, alături de Primăria Voineasa.
Gazde primitoare ne-au fost: Biserica
Malaia, Primăria și Consiliul Local Malaia
(primar, viceprimar, consilieri locali), Școala
Generală Malaia și Pensiunea „Roberto”. Din
parte societății civile și în nume personal, au
fost membrii ai ONG-urilor co-organizatoare,
presa acreditată UZPR, VTV-ul vâlcean,
specialiști angajați ai Hidroelectrica (veniți
în nume personal!), conducători de obști
de moșneni, posesori de pensiuni turistice,
specialiști cu expertiză în dezvoltare locală,
juridică etc. Regretăm absența unor factori
interesați, deși programarea evenimentului
avusese în vedere tocmai faptul de-a nu
încurca în niciun fel agenda de lucru a instituților și fusese
aleasă ziua de sâmbătă, 24 iulie (în locul zilei de 20 iulie/
în calendar Ziua Energeticianului!). Credem că atât de
trâmbițatul parteneriat public-privat, invocatul principiu
al subsidiarității, trebuie să se scuture de prea ficțiune, iar
faptul de-a fi partener, să scape de stigmatul culturii de prea
porunceală ierarhică. Eticheta de stat polițienesc trebuie să
dispară și să-i ia locul cel al dialogului de pe poziții, de față-n
față și cu toată înțelegerea celuilalt. La Malaia dialogul a fost
foarte sincer, iar reprezentanții tuturor instituților prezente
au probat statutul omului nou, plin de empatie și în spiritul
legilor care guvernează prin spirit , nu prin litera, prea
expeditivă. Avem nădejdea că ideile și bunele intenții pot găsi
drumul spre decantări prielnice, lămuriri, strategii, planuri de
acțiune, proiecte!
Ora 17.00

De ziua...energeticianului!
O strig aici să știe s(T)atul:
În lumea largă nu-i un altulCa Soarele de veghe, din înaltulSă-ți dea lumina, kilowatul!
Te-ai obișnuit, ți se cuvine,
Instantaneu!, cum vrea oricine
De-i noapte, zi: să ai lumină!
Dar de lipsește?: înjuri! bagi vină!
E vechi blestemul (sistemul!) v-o spun eu,
De când jertfit-a fost chiar Prometeu Oamenilor slujitor, să fie bine! OLIMPU-L chinui, fără rușine!
Azi să cinstim eroii și în dar,
De Sfânt Ilie, proroc solar... în calendar,
Să le urăm de bine - nu-i pe bani!Energeticienilor... La mulți ani!

Mihai Sporiș,
20 iulie, 2021
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CORESPONDENȚĂ DIN REGATUL UNIT

Cum pot munci românii în UK după Brexit
Dumitru COMAN

D

upă cum probabil marea majoritate a
oamenilor știu, BREXIT-ul s-a încheiat,
după lupte seculare, pe data de 31 ianuarie
2020, la ora 23...
La acea dată nefastă pentru comunitatea
românilor britanizați, Regatul unit și-a încheiat
divorțul de bătrâna Europă și a prins strâns în
mâinile ei bătute de crivățul oceanelor frâiele
propriei independențe politico-economice.
Până aici toate bune și frumoase - pentru
insulari - dar asupra majorității românilor noștri
a aruncat un val imens de confuzie, frică și în
mod cert pentru unii a accentuat sentimentele
ascunse în subconștient de “cetățeni de mâna a
doua” respinși încă odată de lorzii britanici... Mai
ales că în uriașa comunitate de români britanici
există din păcate foarte mulți care (încă) nu știu
limba foarte bine sau aproape de loc, iar alții
nu urmăresc mass-media britanică nici măcar
pentru informații vitale.
Totuși, cei care au fost cât de cât ancorați în
realitatea cotidiană britanică au știut că românii
din Anglia au putut aplica la așa-zisul “statut
de stabilire” (Settlement status) care le acordă
aceleași drepturi de a locui și munci în UK ca și
unui englez. Era de ajuns să fi locuit măcar de
6 luni în Marea Britanie și puteai aplica la un
“statut de pre-stabilire” pană ajungeai la 5 ani
si apoi te treceau automat în “statut de stabilit
in Anglia”. Dar și portița aceasta, în clasicul stil
britanic, calm și organizat, s-a închis la 30 iunie
2021. După acest termen este interzisă oricarui
român intrarea liberă în Britania.

Ne întrebăm acum, este acesta sfârșitul lumii? Să însemne oare încheierea masivului exod
ce a facut ca românii să devină în ultimii câțiva
ani a doua cea mai mare minoritate din Anglia?
Răspunsul se întrevede oarecum printre norii
incertitudinii: e clar ca pe termen scurt migrația
economică masivă dinspre plaiurile balcanice a
fost frânată, dar la fel de clar se poate estima că
pe termen mediu și lung se va încerca, atât din
partea europenilor, cât și a englezilor, găsirea unor
modalități cât mai simple de a importa lucrători.
În orice caz, scopul acestui articol este să încerce să informeze potențialii doritori de a începe o viață mai bună peste Canalul Mânecii despre posibilitățile actuale de a face acest lucru.
Așadar, post-brexit englezii au instaurat pentru lucratorii europeni, deci inclusiv români, un
sistem de emigrare bazat pe puncte de “valoare”.
Deci un român care vrea să muncească legal
în UK trebuie să aplice pentru o viză de lucru
bazată pe acest sistem de puncte.
Sistemul este creat cu precădere pentru muncitorii calificați,
care trebuie să dovedească faptul
că au o ofertă de serviciu (pentru
nivelul de calificare necesar) de la
un angajator înregistrat la Ministerul de Interne (Home Office).
Oferta de muncă trebuie să
atingă nivelul salariului minim
necesar. Acesta este cel mai mare
dintre salariul mediu din Anglia,
actualmente 25.600 lire, sau
salariul specific pentru ocupația
aplicantului. Dacă salariul oferit este mai mic

decat cerința salarială minimă legală, dar nu
mai mic decât 20.480 lire, aplicantul tot poate fi
eligibil dacă oferta de muncă este într-un sector
economic care are nevoie de lucrători.
Deci în teorie, tot ce trebuie să faci este să
cauți prin siteurile de joburi din UK sau printre
cunoscuți până gasești o firmă din Anglia care e
dornică să te susțină și gata, ura și la gară...
Dar în practică, acel angajator are de depus
un pic mai multe eforturi decat era necesar pană
acum, atât birocratice, cât și financiare.
Deci, acum după Brexit, angajatorii britanici
care vor să aducă lucratori europeni trebuie în
primul rând să aplice pentru o licență de sponsor
prin care să dovedeasca faptul ca au resursele și
infrastructura necesară.
Pentru o licență (validă patru ani), acea
companie trebuie să scoată din cont £536
dacă e firmă mică (sub £10 milioame profit) și
£1476 pentru companiile mijlocii și mari. Și de
aici începe adevărata cheltuială,
respectiva firmă fiind obligată să
plătească tot felul de taxe succesive,
care pot însuma în final și până la
£10.000 pe angajat pentru 5 ani, în
cazul unei firme mai mari.
Deci sincer fiind spus, după
cum se vede, baieții s-au baricadat destul de bine și încercă cu
tot dinadinsul să țină europenii
afară... Cu toate acestea românii nu trebuie să-și piardă speranța, întrucât momentan este încă
destul de multă confuzie care vine
amestecată de pe cele două fronturi ale Corona-

ului si Brexit-ului.
În scurt timp informațiile se vor decanta și
companiile engleze vor crea sisteme mult mai
clare și pârghii legale care să le ajute să obțină
lucrătorii europeni mult doriți, printre care
este clar că românii sunt cotați la nivel foarte
ridicat.
Și vorbind de “lucratori mult doriți”, țin
neaparat să mai menționez un aspect important
pe care l-am observat din destul de multe surse
deja. Pornind de la tot mai frecvente articole în
presă, postări pe social media etc., este evident
faptul că firmele britanice duc lipsă masivă
de lucrători care să ducă “greul” activității
companiilor. Se pare că există un trend tot mai
accentuat în ultimii ani în rândul tineretului
englez de a merge spre învățământul superior în
detrimentul meseriilor din domeniile serviciilor,
construcțiilor etc.
Mai mult decat atât, chiar dacă nu reușesc să
se încadreze în universități, o mare majoritate a
englezilor, dintr-un motiv sau altul, nu doresc sa
aplice la joburile care necesită muncă susținută
și respectarea unui program mai strict.
Din aceste motive, la ora actuală se pare că
este o penurie accentuată de lucratori în foarte
multe domenii, locuri de muncă ce erau ocupate
în marea majoritate de est europeni.
De asta părerea mea este că firmele britanice
vor fi “obligate” să facă tot ce le va sta în putință
ca să creeze condițiile sau portițele necesare
pentru a importa puternice brațe dacice care să
susțină în continuare baza economiei mândrei
Britanii.
Ne trebuie numai puțintică răbdare...

FĂNUŞ NEAGU:  ,,FRUMOSUL NEBUN AL MARILOR ORAŞE”
Motto: ,,Eu sunt o trestie ascultând neîntâmplările lumii, mereu, mereu...”
Mircea VASII

S

-a născut în data de 5 aprilie 1932, în comuna brăileană
Grădiştea, pitorescul căreia i-a înrâurit operele de mai
târziu, devenind un scriitor reprezentativ al celei de-a doua
jumătate a secoluli XX. Scriitor, povestitor, romancier, dramaturg,
director de teatru, cronicar sportiv, actor chiar, şi în ultimă instanţă
membru deplin al Academiei Române (din 21 decembrie 2001),
Fănuş Neagu a devenit prin scrierile sale de o originaliate aparte
un „rege al metaforei” scriitoriceşti, excelând între existenţial şi
fantastic, devenind un membru marcant al „şaizeciştilor”, care
au relansat literatura română, plasând-o pe coordonate realistcredibile, fiind unul dintre purtătorii dublului limbaj, unul pentru
doctrinarii de serviciu, celălalt pentru cei care încercau să se
delimiteze de discursul oficial.
„Frumosul nebun al marilor oraşe” a trăit cu ardoare în limba
şi literatura română, mărturisindu-şi din suflet aplecarea spre
aceasta: „Limba română e actul meu de naştere, eu sunt fiinţă
sub măslinul ei, care rodeşte de două mii de ani, dreptul meu e
să-i ţin dealul verde şi bătut de soare şi să stau în genunchi sub
ploaia cântecelor ce ţâşnesc din ea” . Cu adevărat s-a şi ţinut de
cuvânt îmbogăţind limba română prin inventivitatea limbajului,
prin metafore de aleasă ţinută şi originalitate.
A studiat primii cinci ani de şcoală primară în satul natal, apoi la
Liceul Militar din Iaşi, începând cu anul 1944, (alternând cu Liceul
Militar din Câmpulung-Muscel) , până în anul 1948, apoi urmează
Şcoala Pedagogică nr. 2 din Bucureşti. În anul 1951 devine cursant
al Şcolii de Literatură „Mihai Eminescu” din Bucureşti, având colegi
de generaţie pe Nicolae Labiş, Radu Cosaşu, etc. Între 1954 şi 1957
este student ala Facultăţii de Filologie din Bucureşti, neîncheind
studiile. A debutat în anul 1954 în revista ,,Tânărul scriitor,, cu
povestirea ,,Duşman cu lumea,, iar în anul 1960 debutul editorial
cu volumul de povestiri ,,Ningea în Bărăgan,, retipărită ăn anul
1964 cu titlul ,,Cantonul părăsit,,
Tot în anul 1960 publică ,,Somn de amiază,, iar în 1962 volumul
de nuvele ,,Dincolo de nisipuri,, . În anul 1967 îi apare volumul
,,Vara buimacă,, iar piesa de teatru ,,Scoica de lemn,, se joacă la
teatrul ,,Nottara,, din Bucureşti.
În anul 1968 îi apare romanul ,,Îngerul a strigat,, controversat

de unii critici, dar mai ales de cenzură, iar în 1976 emblematicul
roman ,,Frumoşii nebuni ai marilor oraşe,, o frescă între mit şi
realitate, între fantastic şi existenţial, cum numai un ,,rege al
metaforei,, putea să conceapă.
Fiind un membru marcant al boemei bucureştene din cea
de-a doua parte a secolului al XX-lea, Fănuş Neagu a reuşit săşi facă deopotrivă atât prieteni, cât şi duşmani. Pe duşmani
i-a pamfletizat uneori, iar pe prieteni i-a adunat în ,, Cartea cu
prieteni,, apărută ăn anul 1979, subtile însemnări despre marea
şi mereu supusă analizelor şi întrebărilor ,,prietenie”.
A continuat în anul 1981 cu volumul de însemnări ,,Insomnii de
mătase ,, care pentru mine a fost o piatră de marcare,
dar şi de încercare, pe care am citit-o la începutul
activităţii mele profesionale după terminarea facultăţii,
pe meleguri aproape neştiute, uneori ostile prin natura
profesiei şi a oamenilor cu care veneam în contact .
În 1987 îi apare volumul de publicistică ,,Întâmplări
aiurea şi călătorii oranj,, iar în anul 1988 romanul de
anvergură ,,Scaunul singurătăţii,,
După 1989 a mai publicat romanul ,,Amantul Marii
Doamne Dracula,, apărut în 2001.
A fost un mare amator de fotbal, prieten al
fotbaliştilor, publicând adeseori cronici sportive,
fiind prieten la cataramă cu Cornel Dinu, de care l-a
legat o prietenie aproape frăţească. Prin cele scrise
despre sport, prin cronicile sale răzbătea nemulţumirile la adresa
societăţii, din cauza aceasta a intrat în filajul securităţii, devenind
obiectivul Grădişteanu Vasile, de la numele localităţii natale.
,,Este singurul loc unde îmi pot îngădui polemică liberă şi unde
pot spune unele lucruri pe faţă, pe care altminteri nu am cum
să le spun. Ce, în presa noastră se poate scrie că se linge talpa
şefilor? Că stăpâneşte incompetenţa? Eu scriu despre fotbal, dar
toată lumea înţelege că este vorba de cu totul altceva” , ar fi spus
Fănuş Neagu din anumite surse ale securităţii. Îşi găsea pe stadion
atmosfera de inspiraţie, publica mult despre sport , iar în prefaţa
cărţii ,,Cronici de carnaval,, apărută în anul 1972, el însuşi scria:
,,Eu, când eram mic şi vroiam să fiu mare, credeam că voi ajunge
un fotbalist celebru. Dar n-am ajuns decât cronicar (cine m-o fi
lucrat?!)”

În perioada 1993-1996 Fănuş Neagu a fost director al
Teatrului Naţional Bucureşti, unde a promovat pe marii clasici ai
dramaturgiei universale, scoţând din repertoriul teatrului două
piese care i se jucaseră până atunci.
A primit numeroase premii, printre altele fiind premiul Uniunii
Scriitorilo din Romînia pentru volumele ,,Cantonul părăsit” ,
,,Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” , ,,Echipa de zgomote”, ,,Casa
de la miezul nopţii sau Paiaţa soseşte la timp”.
În noaptea de 24 mai 2011, la orele 3.30, după o lungă suferinţă
pricinuită de un cancer de prostată, maestrul Fănuş Neagu a
plecat la cele veşnice, rămânând în memoria urmaşilor cititori cu
volume de aleasă simţire, de un inefabil particular, fiind
o jertfă pe altarul literaturii române, a limbii române
pe care a innobilat-o cum rar altcineva a putut să o
facă, devenind cu adevărat un ,,rege al metaforei,, un
stilist adevărat. A fost asemeni unui vin select şi bun,
susţinând printre altele: ,, am băut aseară un vin atât
de bun, că-mi venea să-i zic dumneavoastră”, şi iarăşi
despre limba noastră: ,,limba română e distanţa dintre
inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet”.
Academicianul demn de tot respectul Eugen
Simion scria despre el: ,,Agrea spectacolul vieţii. A
fost un fenomen în felul lui. Fănuş Neagu este un
noroc al limbii române şi nu îi înţeleg pe cei care l-au
marginalizat . Era un scriitor care citea, un cititor atent.
Alături de Bănulescu şi Preda, Neagu este un prozator esenţial,
al gândirii. A reinventat literatura, în felul lui inimitabil. Era un
personaj la fel de cunoscut pe stadion şi la teatru”.
Nu putem încheia fără a aminti ,,reţeta,, scrierilor sale, pe
care cu generozitate a împărtăşit-o tuturor: ,,Povestirile se scriu
aşa: se ia un fapt de viaţă, real sau închipuit, se tăvăleşte printrun
morman de amintiri şi un munte de observaţii asupra oamenilor
şi a naturii, se scoate apoi pe o vale verde, se pune la uscat pe un
măceş înflorit, e lăsat să-l bată soarele şi să-l fluiere, se trage apoi
la sticlă şi se varsă, pe înnoptate, cu multă închipuire proaspătă,
în urechea copiilor”.
Casa în care s-a născut din Grădiştea-de Sus, Brăila a devenit
,,Casa Memorială <Fănuş Neagu>”, iar strada pe care se află a
devenit strada Fănuş Neagu.
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MÂNDRIA DE A FI ROMÂN
Gheorghe PANTELIMON

V

om aborda acest subiect temă într-un context mai larg,
pornind de la experienţa valoroasă acumulată în Statele
Unite ale Americii, un model al democraţiei autentice. Se ştie
că la începutul lunii noiembrie 2020, în SUA au avut loc, într-un
climat tensionat, alegeri prezidenţiale, iar pe 20 ianuarie 2021,
noul lider, democratul Joe Biden s-a instalat în celebrul Birou Oval.
Marea provocare pentru preşedintele ales nu au fost pandemia,
criza sanitară şi cea economică pe care aceasta le-a generat, ci
polarizarea puternică a societăţii americane. Nu întâmplător tema
discursului său inaugural a fost „America unită”, care vizează noua
reconstrucţie a Statelor Unite ale Americii, refacerea unităţii
societăţii americane, a imaginii ţării în lume, domeniu în care se
cere elaborată o strategie pentru stoparea şi eliminarea declinului
de superputere mondială.
Analiştii consideră că dacă Joe Biden va reuşi să realizeze
aceste obiective va fi un succes uriaş. Un element favorabil
este că afecţiunea cetăţenilor faţă de Statele Unite ale Americii
este în continuare foarte puternică şi, în esenţă, contează dacă
noul preşedinte va şti cum să o cultive, să găsească modalităţile
adecvate. În acest proces are modelul marilor preşedinţi americani
predecesori, care au ştiut să insufle mândria locuitorilor că aparţin
acestei naţiuni. Printre aceştia se numără George Washington,
Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Barack Obama ş.a. Statele
Unite şi-au declarat independenţa pe 4 iulie 1776, când au rupt
legăturile cu Marea Britanie, neatârnare recunoscută prin Tratatul
de Pace de la Paris, din 3 septembrie 1783.
Primul preşedinte al ţării, George Washington a fost ales în unanimitate, pe 4 februarie 1789. Ceea ce a înfăptuit i-a adus titlul de
părinte al naţiunii americane. În timpul lui, SUA s-au transformat
din colonie britanică într-un stat de sine stătător. Idealurile sale de
libertate şi democraţie stau la baza societăţii americane.
Abraham Lincoln a devenit al 16-lea preşedinte al SUA, în
anul 1860. Se numără printre cei mai de seamă oameni de stat
americani, iar unii istorici îl plasează în rândul celor mai de seamă
personalităţi ale tuturor timpurilor. A ajuns preşedinte într-o perioadă de criză, în timpul Războiului Civil american (Războiul de
Secesiune (1861 – 1865), care ameninţa să despartă Nordul de
Sud. A condus armatele federale spre victorie şi a menţinut Uniunea cu orice preţ. Pasiunea sa de purtător de cuvânt al democraţiei
i-a oferit un farmec unic şi trainic, apreciat atât de conaţionali cât
şi de oamenii de pretutindeni. În noiembrie 1960, la 43 de ani,
John Fitzgerald Kennedy a devenit cel mai tânăr preşedinte din
istoria SUA. În martie 1961 a propus un program internaţional de
dezvoltare economică pentru SUA şi 22 de ţări latino-americane.
Barak Obama a ajuns al 44-lea preşedinte al SUA din 20
ianuarie 2009, fiind primul afro-american care a ocupat această
funcţie. Se spune că a fost o mână de oţel într-o mănuşă de catifea.
A primit Premiul Nobel „pentru eforturile extraordinare privind
întărirea relaţiilor diplomatice şi a cooperării între popoare”.
Am prezentat aceste aspecte fiindcă întotdeauna românii au
privit cu încredere, admiraţie şi respect spre Statele Unite ale
Americii, iar din anul 2011, România le este partener strategic.

L

Prin analogie se pune întrebarea dacă, după anul 1989,
preşedinţii României şi-au propus şi au ştiut cum să cultive
dragostea faţă de patrie a românilor, mândria de a fi român,
desigur în accepţiunea pozitivă a termenului. În prezent şi poporul
român trece printr-o perioadă extrem de dificilă marcată de criza
sanitară, economică, financiară, demografică, ecologică etc. În
timp, s-au acumulat multe tensiuni. Constatăm cu durere în suflet
că societatea românească este divizată. După anul 1989 au fost
şi perioade de concordie, mai ales în timpul demersurilor pentru
primirea ţării noastre în Alianţa Nord-Atlantică (NATO) şi pentru
aderarea la Uniunea Europeană. Dar timp de 30 de ani, societatea
noastră a fost înveninată prin manipulare, ură și dezbinare. S-a
distrus coeziunea noastră națională, care ne afectează în prezent
și ne va mai aduce prejudicii.
În ultimii ani s-a discutat mult despre războiul româno-român,
care are efecte dezatruoase asupra dezvoltării ţării. Dezbaterile
politice s-au radicalizat, dialogul sincer, deschis, constructiv a fost
înlocuit cu intoleranţa, cu atacul la persoană, uneori interesele
de partid, electorale, de grup, fiind mai presus decât aspiraţiile
cetăţenilor. De asemenea am asistat la crearea unor disensiuni
între diferite categorii sociale, între angajaţii care lucrează la
stat şi cei din mediul privat, între salariaţi şi pensionari. Lupta
împotriva corupţiei a mai slăbit în intensitate, în schimb a crescut
numărul actelor de violenţă în familie, pe stradă, în școli, în
timpul unor proteste, cum au fost cele din 10 august 2018. Multe
dispute a generat restrângerea unor drepturi sau a unor libertăţi
în perioada pandemiei de COVID-19. În ultimul timp s-au înmulţit
atacurile şi la adresa Bisericii Ortodoxe Române, care a avut un
rol important în păstrarea fiinţei naţionale, a tradiţiilor şi unităţii
românilor, religia creștin - ortodoxă fiind un liant național.
Ne jenăm să ne mai afirmăm sentimentele de dragoste
faţă de ţară, patriotismul fiind considerat în prezent desuet.
Educaţia în acest spirit trebuie să reînceapă cu veneraţia faţă de
simbolurile naţionale. Politizarea excesivă a instituţiilor statului,
începând de la nivel central, neaplicarea cu consecvenţă a
principiului meritocraţiei generează discordie. Există remarci
conform cărora pandemia de COVID-19 i-a înrăit pe români, cum
de fapt se întâmplă la scară planetară. Însă, în momentele grele,
de cumpănă, poporul trebuie să fie mai unit ca oricând, mai
conciliant, mai mărinimos.
Dezbinarea românilor trebuie să ia sfârşit. Este binecunoscut
că românii, oriunde s-ar afla, îşi iubesc ţara, glia străbună, limba
maternă, obiceiurile şi tradiţiile. Acest sentiment nobil, mândria
de a fi român, trebuie ridicat la cote mai înalte, mai ales în această
perioadă a globalizării, când este necesar să ne păstrăm fiinţa
naţională, unitatea de neam.
Desigur că acest proces este unul complex, care trebuie să aibă
continuitate şi să pornească de la preşedintele României, care are
rolul constituţional să exercite funcţia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate. În context, o îndatorire
importantă revine şcolii, instituţiilor de cultură, mass-media,
întregii societăţi. În această direcţie avem suficiente temeiuri.
România este supranumită „Grădina Maicii Domnului”. Ocupă
o poziţie strategică, în Sud-Estul Europei Centrale, la contactul
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acesteia cu Europa Răsăriteană şi Peninsula Balcanică. Este o
ţară carpatică, maritimă şi dunăreană, cu un relief repartizat
armonios. Mai ales Carpaţii, coloana vertebrală a reliefului şi
zonele submontane oferă peisaje de un farmec aparte, unele
unicat în Europa. Totodată dispune de numeroase staţiuni şi
obiective turistice, monumente istorice valoroase, rezervaţii şi
parcuri naţionale, unele incluse în patrimoniul mondial UNESCO.
Ţara noastră are o istorie eroică, multimilenară, bogată şi
interesantă, firul etnogenezei românilor putând fi urmărit înapoi
în timp, până în mileniul 2 î.Hr. Stabilirea hotarelor Imperiului
Otoman, la sfârşitul secolului al XIV-lea, pe Dunăre a însemnat
pentru români începutul unui lung şi dureros şir al luptelor pentru
apărarea fiinţei naţionale, etnice şi religioase. Spre deosebire de
ţările vecine, Principatele Române nu au fost niciodată desfiinţate
ca entitate statală pentru a fi transformate în posesiuni otomane,
ci şi-au păstrat neîntrerupt autonomia internă, religia, cultura.
Domni viteji cum au fost Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare,
Mihai Viteazul şi-au apărat cu sabia în mână „sărăcia şi nevoile
şi neamul” de invaziile otomane şi s-au îngrijit de dezvoltarea
economică. La începutul secolului al XVIII-lea teritoriul românesc
a devenit, pentru aproape 150 de ani, câmp de luptă pe care
s-au înfruntat armatele celor trei imperii: Otoman, Rus şi
Habsburgic. Aceste războaie au produs distrugeri masive şi au
adus numeroase amputări teritoriale. Românii au luptat pentru
libertate, independenţă şi unitate, în 1877 şi în cele două
conflagraţii mondiale. Ei au înfăptuit, în 1859, Unirea Moldovei cu
Ţara Românească şi impresionantul act istoric de la 1 decembrie
1918, de la Alba Iulia – Marea Unire. De asemenea au luptat în
1821 şi 1848 pentru racordarea societăţii româneşti la structurile
economice, sociale, politice ale Europei Centrale şi Occidentale, iar
în decembrie 1989 au înlăturat dictatura partidului unic comunist
şi au deschis perspectiva reinstaurării democraţiei, a sistemului
politic pluralist, a economiei de piaţă şi a reintegrării României
în Europa, căreia i-a aparţinut dintotdeauna. Toate izbânzile
s-au obţinut cu mari sacrificii. Ele înglobează şi iscusinţa unor
conducători care au ştiut să beneficieze de contextul european şi
internaţional favorabil.
România a dat lumii mari personalităţi printre care Mihai
Eminescu, Lucian Blaga,Constantin Brâncuşi, George Enescu,
Ciprian Porumbescu, Nicolae Grigorescu, Henri Coandă, Nicolae
Iorga, George Emil Palade şi mulţi alţii, cu care ne mândrim.
Şi în prezent sunt români de mare valoare, care lucrează
în diferite domenii în străinătate. În toate judeţele ţării au trăit
sau activează personalităţi remarcabile. La sfârşitul lunii ianuarie
2021, presa vâlceană a prezentat o informaţie care ne-a umplut
inimile de bucurie. În anul 2014, vicepreşedintele de atunci
al SUA, Joe Biden, a făcut o vizită de lucru în ţara noastră. Cu
acest prilej, actuala primă doamnă a SUA, Jill Biden a cunoscut,
la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti,
tradiţiile româneşti. Domnia sa a fost impresionată de opincile
confecţionate de cunoscutul meşteşugar vâlcean Alexandru Ilinca.
În general, românii sunt oameni minunaţi, întreprinzători,
ospitalieri, patrioţi, apreciaţi în toată lumea şi merită să trăiască
în deplină armonie, o viață mai bună.

COLABORATORII NOȘTRI

LIVIA CIUPERCĂ
Viteazului Mihai

Mărirea cere trudă,
iar truda – imbold creștin.
Neguțător de vite –
și de „giuvaiericale”,
cu inteligență
(doar știai grăi grecește,
turcește, slavonește, latinește),
urcat-ai,
cătinel,
dar hotărât,
treaptă cu treaptă.
Scara pământeană cere istețime,
iar tu,
fie vorba-ntre noi,
slujitu-te-ai – și cu iataganul…
dac-a fost nevoie.
[Și de câte ori a fost nevoie,
numai Domnul știe!]
Dar și aceasta,
încovoiata tăiușcă,
scurtat-a multe vieți!
Deh! C-așa cere urcușul.
De la bănișor de Mehedinți,
la mare stolnic,
mare postelnic

și-apoi, ban al Craiovei.
Ei, dar acum, primul hop!
Cu Alexandru cel Rău nu-i de glumit.
Așa că… tot fuga (știm noi proverbul) –
salvatoarea și… (slavă ție!)
încoronarea ca domn al Țării Românești.
Ce înnobilare învârtoșată!
Dar Viteazul nostru n-are-astâmpărare.
Dorește mult mai mult.
Unirea forțelor pentru înfrângerea marelui
dușman.
Hm, din nefericire,
dovedit-s-a… oh, oh, oh!...
Noi, urmași de vrednici daci,
Avut-am – și avem, prea mulți…
și-n prezent,
în încolăcirea aceluiași laț.
Grăiește, PreaBunule, până când?!
– Până când trupul și capul
măritului voievodul nu se vor împreună?!
Nu uitați!
Până atunci, să nu vorbiți de liniște!
Iertarea și-mpăcarea,
peste trupul întregit al Viteazului Mihai!
Dixi!
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EXPOZIȚIE MARIA IOANA OANCEA LA MUZEUL  „SIMIAN”  
DIN RÂMNICU VÂLCEA
Petre CICHIRDAN
Simona Maria KIS

P

e 19 mai 2021 a avut loc vernisajul expozițirei de artă
plastică - pictură - a tinerei creatoare din București, Maria
Ioana Oancea, în spațiul deschis, curtea interioară, a Muzeului
Simian din cadrul Muzului de Istorie Vâlcea, una dintre cele mai
serioase și valabile locații de cultură, artă plastică, din Râmnicu
Vâlcea; în prezența unui public numeros, și avizat, expoziție
organizată de UAP Filiala Vâlcea și avându-l curator pe pictorul
Gheorghe Dican, care este chiar vicepreședinte al UAP (noroc
pentru expozant)!
Un început îndrăzneț, pictorița- jumătate scriitoare- extrem de
feminină, deloc băiețoasă și cu privire pătrunzătoare, luminoasă
(pare o luptătoare, chiar ambițioasă), își declară începutul de drum
mulțumindu-ne nouă că suntem alături de ea, martorii acestui
început de drum în care trebuie să știm că „arta a fost asociată
cu magia” și-l mai asociază și pe Giordano Bruno: „procedeele
de înlănțuire (...) sunt aceleași atât în cazul artei, al seducției
erotice și al manipulării politice“. O, ho, ho, ce demonstrație în
această frază cu care-și deschide pliantul de sală, teoretică, căci
demonstrația practică rezultă din desfășurarea imaginilor de pe
simeze...voluptate, erotism, pseudohedonism, monolog în oglindă
din care să rezulte startul produs în călătoria lungă susținută cu
crochiul (prima probă de admitere în Institut), cu cărbunele, cu
penelul și șevaletul. Desigur, acrilicul (Autoportret), este prezent,
tabloul vrând să spună că nu avem timp de depănat amintiri și
nici nu este cazul; este și uleiul (Bălci)-doar în album, abstract;
tehnica mixtă (Carusel)-interesant! și, în sfârșit, desenul, tehnică
peste care nu se trece, nu se neglijează, desenul fiind stăpânul
lumii (nu Cuvântul, chiar dacă acesta este declarat primordial în
Noul Testament)!
Așadar o expoziție în care Maria Ioana Oancea ne demonstrează
că promovarea ei în lumea artei plastice profesioniste nu este
întâmplătoare și, chiar dacă ne repetăm, nici în lumea literelor.
Privim mai profund tablourile și observăm tendința Mariei
Ioana de a-și comenta propriile stări sufletești, opreliștile, obsesiile
- dacă vreți, pe care parcă ar dori să ni le transmită și nouă. Să nu fie
singură. Și face toate acestea stăpânind arta desenului, subliniem
din nou, o tehnică a volumelor generoase, a liniilor dinamice,
neregulate, a „spline”-urilor care erau plăcerea noastră în anii
’70, când vedeam linia arcuindu-se printre puncte sau repere
fixe. Mișcare, multă mișcare și variație pe aceeași temă...Marele
Constantin Lucaci „sculptorul luminii” (monseniorul Amato) își desena marile sculpturi pe hartii imense (adevărate vântoase) scara
1:1, în genunchi, pe podele, la anii din urmă tremurând din toate
încheieturile, dar linia rămânându-i continuă și plină de sugestivitate, de demnitate... „Am studiat cu Ressu”, mi se lăuda!
Se simte în lucrările Mariei Ioana o anume violență când
trasează liniile, în cărbune, sau, când își trasează tușele, în culoare.
De ce violență? Să fie vorba de abstinență? ...de la mâncare (o
spun cele două trei tablori realizate în culori vii, extrem de vii,
cum ar fi cel cu imensa tartă cu cireșe?) sau de la un alter ego,
rătăcit printre lumi neatinse sau chiar printre stelele cerești? Să fie
un răspuns al femeii din fetiță (așa mi s-a părut la prima vedere,
mai apoi am aflat că are 27 de ani)? Nu cumva violența feminină,
binecunoscută, se vede reflectată în oglinzi, altele, decât cele de
construcție venețiană, atât de rară, astăzi, la vedere?
Dar să lăsăm aceste încercări de a reconstitui un portret,
profil, al personajului imaginar pe care îl întrezărim printre
imaginile din tablouri și să mai stabilim niște coordonate de
ordin plastic. Interesantă aprecierea că nudurile din crochiuri
sunt o problemă a fragilității, simbolizată și prin suportul foarte...
fin, chiar fragil: hârtia foarte subțire! Fragilă și problema, nudul

uman, fragil ambalajul, nefragilă ideea pe care
tocmai se intră la Facultatea de Artă Plastică
și a crochiului! ...Valoarea nudului nu se caută
în numărul de ani ai modelului, din contră! mai
greu de executat un nud de bărbat, mai ales bătrân. Fragil în cazul de față înseamnă și interzis, a
nu pune pune mâna și a manipula oricum, a atinge...
Vedem în album, cel de sală, lucrările pictoriței
însoțite de texte extrem de interesante din care nu
lipsesc referirile sau citatele din Giordano Bruno,
Francis Bacon, Saint Exupéry și ne dăm seama de
implicarea acesteia în arta literară. Da, ne gândim
la interferență, care trebuie să fie următorul pas.
Ne oprim la textul de la pagina pe verso căreia
se află acel platou cu fructe de mare sau ce-or
fi ele. Citim și ne dăm seama că surprinderea în
desenul sau pictura Mariei Ioana Oancea a așa
zisei caracteristici de violență, nu a fost, mă rog,
nu este întâmplătoare... „Care este atitudinea
lui Bacon? Este prezentă în toate lucrărilre sale.
Violența. Dar nu în mod negativ sau artificial, ci
acea violență a trăirii intense și a implicării totale
la granița dintre plăcere și frică, tensiunea dintre
cele două și existența lor concomitentă în același
gest.” ...Vedeți, deci, cu cine avem de a face!...
un pictor cerebral, încă nu și filosof, oricum, care
confirmă teza Cellei Delavrancea că pictura este
arta „cea mai intelectuală” (citat din memorie).
*
Gheorghe DICAN: Maria Ioana Oancea este
artistul care astăzi debutează la Râmnicu Vâlcea
și despre care trebuie să recunosc, mi-a transmis
emoțiile și mie fiindcă încep să mă simt ca în
perioada aceea de debut, mă refer la anii ’80,
în Râmnicu Vâlcea, la Galeria de Artă, când am debutat într-o
expoziție, cu încă cineva, și am făcut imprudența să fac un caiet
de sală, pe care încă îl mai păstrez și mă amuză înjurăturile pe
care le-am primit atunci; dar acum nu suntem în aceeași situație
fiindcă Maria nu a pus caiet de sală, și bine a făcut, și în al doilea
rând lucrările ei sunt foarte frumoase. Eu, atunci, încercam să
aduc abstractul la Vâlcea, lumea era obișnuită cu arta figurativă,
de asemeni, artiștii expuneau împreună, și nu exista o delimitare
între artiștii profesioniști și artiștii amatori, lucru pe care, de fapt,
l-a consemnat un domn care a lucrat o viață în cultură și care
s-a exprimat într-o carte în felul acesta: „lucrurile s-au stricat,
atunci când Dican a venit și a făcut o Filială a UAP în localitate,
în care altfel trăiau toți într-o deplină armonie...” O armonie așa
cum trebuia ea să fie o s-o vedeți la ora 17.00 la Sala noastră
de artă, de la Galerie, și vă invit să o faceți, să veniți acolo! la
Expoziția noastră, când vom lansa primul și cel mau important,
mărturisire tipărită, carte: Albumul Filialei Vâlcea a UAP, lucrare
monumentală; și, când, atunci, o să spun mai multe lucruri, adică
peste trei ore!
...Să revenim, Maria debutează la Râmnicu Vâlcea, este un
eveniment extraordinar! ...Trebuie să mărturisesc că mie îmi
place să lucrez cu copiii foarte mult, și mă simt extraordinar de
bine în prezența tinerilor și încerc să-i ajut atât cât pot!...Când
descopăr un tânăr, așa am descoperit-o pe Maria, încep să fac tot
ceea ce se poate ca să-l ajut. Să meargă pe picioarele lui, să facă
lucrurile așa cum trebuie. De asemenea, mă hrănesc de fiecare
dată cu energia lor, pentru că ei aduc un plus de creativitate, de
dinamică...de care toți avem nevoie. Și mai este ceva...dacă noi nu
îi vom încuraja pe ei, riscăm să ratăm viitorul! Rezultă că expoziția
de aici este o dovadă că nu avem să vorbim despre tineri, altfel,

decât la modul superlativ! ...Noi îi criticăm că nu
mai citesc cum citeam noi! Îi criticăm că stau foarte
mult pe Internet! pe calculator!...Poate că ei sunt
setați, făcuți, altfel decât noi. Au o moștenire genetică pe care noi nu am avut-o. Sunt setați altfel.
Iată, nepoțica mea care are un an și o lună, a luat
telecomanda și a căutat desene pe Tv! și nici măcar nu poate să meargă! Deci ea a avut ceva în moștenirea genetică, care i-a dictat!...De aceea trebuie
să fim alături de ei atunci când debutează. Dacă
căutați în CV-ul marilor artiști o să vedeți că acolo
se trec mai ales anii când ei au debutat! De aceea
trebuie ca momentul de astăzi să fie unul de mare
sărbătoare pentru noi, că trebuie să ne bucurăm
alături de ei, alături de Maria Ioana Oancea...
Aș vrea să vorbesc mai puțin despre lucrările
ei, pentru că sunt foarte emoționat...Pentru că
avem oameni care fac lucrul acesta, și mă refer
la Gabriela Popescu, pe care o văd aici, și care va
debuta și ea, la toamnă, cu o carte despre toți
artiștii care au trecut prin galeriile vâlcene și care
i-au plăcut ei; mai mult, unul dintre ei, cu siguranță,
va fi Maria Ioana Oancea...
Am încercat să organizăm expoziția pe anumite
tematici, spre exemplu, să expunem împreună
acele lucrări care reprezintă farfurii enorme
cu mâncare! Mâncăruri la care toți gurmanzii
râvnesc...Am înțeles că în copilăria ei a suferit de
anorexie...de inapetență la mâncre. Am încercat să
aflu de la ea cum este să nu salivezi atunci când
vezi o mâncare pe care ai mânca-o tot timpul. Și,
totuși, eu de luni promit că voi începe o cură de
slăbire...A făcut aceste lucrări pentru că ea visa să
le mănânce, dar nu putea să o facă. A pictat atunci
niște porții imense...Dar dincolo de toate acestea ea se remarcă
prin lucrări de grafică alb negru, niște crochiuri de o forță și de
un rafinament teribil! Genul acesta de interpretări pe care Maria
le dă tablourilor sale...observați: Instalație intitulată Fragil și care
arată că subiectul este unul fragil - modelul feminin - materialul
pe care lucrează este unul fragil. Hârtii foarte subțiri, foarte fine,
...însă artistul nostru nu este fragil. El ne atrage atenția că tot
ce este fragil în jurul nostru trebuie respectat. Vă las pe dvs să
descoperiți singuri alte sensuri, dar să o rugăm totuși să ne spună
câteva cuvinte, chiar dumneaei...
Maria Ioana OANCEA:  - Vreau să vă mulțumesc foarte mult
pentru această expoziție, pentru sufletul pe care l-ați pus și tot
sprijinul pe care mi l-ați dat. Nu am sperat niciodată că prima
mea expoziție personală o să fie așa de frumoasă și într-un loc
atât de deosebit. Sunt impresionată, de asemenea, de câtă lume
este prezentă aici, în această minunată grădină. A fost o surpriză
extraordinară...Mă întrebam, îmi era teamă, cine o să vină să vadă
expoziția mea!? ...
În interviul scurt pe care i l-am luat, tânăra plasticiană ne-a mai
spus:- Mă numesc Maria Ioana Oancea și este prima mea expoziție
personală care se numește „Joie de vivre”. ...Lucrările executate
în tehnici diferite prin tușă și tipul de a interpreta realitatea,
reprezintă bucuria de a trăi...lucrările mele sunt toate figurative și
ele se încadrează perfect în acest ambient arhitectonic, aproape
unic, care este Muzeul „Simian”, acest spațiu în aer liber, care
îmi pare a fi un atelier de lucru pe care mulți ar dori să-l aibă...
Da, sunt din București, în anul 2016 am absolvit Institutul de Arte
Plastice, Secția Grafică, iar în anul 2018 am absolvit un masterat,
pentru ca în 2019 să fiu doctorand la Universitatea București,
Facultatea de Litere...
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Ideea de zbor la români între mit și crez
Ionuț ȚENE

Î

n anul 2004 Ministerul Apărării Naționale a hotărât ca „Ziua Aviaţiei
şi a Apărării Antiaeriene” să fie pe data de 20 iulie, ca zi unică pentru
a sărbători, atât aviaţia militară, cât şi cea civilă, pentru a coincide cu
sărbătoarea creștin-ortodoxă a Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, patron
al forţelor aeriene şi al aviaţiei române (ales de pionierii aviaţiei din ţara
noastră în 1913).
Până în 2004, „Ziua aviaţiei” se sărbătorea la două date diferite: la 17
iunie şi la 20 iulie. La 17 iunie 1910 a avut loc zborul primului aeroplan
românesc, proiectat, construit şi pilotat de Aurel Vlaicu. În amintirea
evenimentului s-a marcat, la această dată, din 1994 până în 2003, „Ziua
Aripilor Româneşti”. Prin sărbătorirea Zilei Aviației într-o zi de sărbătoare
a unui sfânt biblic, această celebrare a aripilor românești capătă un
sens, o mărturie și o mărturisire de credință. Cel care „umblă prin nori”
este o expresie a setei de libertate și a dorului de înălțare a omului spre
perfecțiunea transcendentului.
Sfântul proorocul Ilie Tesviteanul este unul din marii profeți trimiși
de Dumnezeu. Numele lui se poate traduce prin cel al cărui stăpân este
Dumnezeu, sau stăpânul meu este Dumnezeu. Faptele sale sunt descrise
în Vechiul Testament, dar se fac multe referiri la el și în Noul Testament.
Unul dintre cei mai importanți prooroci din Vechiul Testament, Sf. Ilie este
celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de
secetă. Sfântul si marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la
Dumnezeu puterea de a deschide și închide cerurile, era de origine din Tesvi
în Galaad. Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuții, Sf. Prooroc
Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn
de a vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei
trei Apostoli în ziua Schimbării la față (cf. Matei 17).
Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a petrecut cu puterea
lui Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multă abnegație. Se spune că, simțind
el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de
mare a fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut această favoare de a
se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească, fără a trece
prin poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a
înălțat cu trupul la cer. Minunea a fost văzută
de către ucenicul său, iar el s-a înălțat la cer pe
o căruță de foc trasă de cai. Sf. Ilie este starea
de deschidere a cerului pentru cei care au
curajul să zboare, să fie sus și contemporani cu
lăcașul transcendentului. Cei care se înalță pot
cădea în cer, înveșnicindu-se. Trebuie să ai curaj
și să crezi, pentru că doar cei ce îndrăznesc au
„biruit lumea”.
Piloții de aparate de zbor sunt acei urmași
ai lui Elisei, pentru că au văzut că se poate să
te înalți. În zbor, de cele mai multe ori este
importantă înălțarea, atingerea celui mai înalt
abis, nu reîntoarcerea pe pământ. Piloții au
învățat din legenda lui Icar că aripele le pot fi
topite de zeii geloși în încercarea de a fi alături
de Sfântul Ilie printre nori.
Zborul la români are o îndelungată istorie
mitologică. Pentru români avem din basmele
culese de Petre Ispirescu „calul năzdrăvan”
și „pasărea măiastră”. Copilăria ne-a fost
încântată de poveștile cu „Calul Năzdrăvan”,
care este un animal fabulos numai în ceea ce
priveşte atributele lui, nu şi datorită prezenţei
unor elemente fizice neobişnuite (exceptând,
rareori, aripile). Acest cal magic are o semnificaţie simbolică complexă
de transportor de pe acest tărâm în celălalt. Calul Năzdrăvan nu este în
mitologia noastră totemic, nici sacral. Este o prelungirea firească a vitejiei,
inteligenţei, ingeniozităţii, moralei şi spiritului justiţiar al lui Făt-Frumos.
Eroul este Făt-Frumos, un fel de pilot avant la lettre, iar „calul năzdrăvan”
un potențial avion al său, un vehicul spre ”tărâmul celălat”, pentru că ideea
de zbor incumbă ideea de trecere, de călătorie „dincolo”, mai aproape
de abisal, deci de înveșnicire. Pe lângă „calul năzdrăvan” avem „pasărea
măiastră”. Dominantă între păsări, „pasărea măiastră” aparţine „tărâmului
celălalt”, de lumea de dincolo de nori.
E interesant cum la români „tărâmul celălalt” nu este subteran, ci
alternativ ca un altfel de cer și pământ. Meșterul Manole este Icarul
românilor, care prin curajul de a înfrunta moartea își ia zborul spre absolut.
Mănăstirea Argeș este simbolic, primul aeroport legendar al românilor, locul
care omul se desprinde de pământ să-și depășească limitele fizice. Dorința
în zbor devine țel și comuniune cu spațiul rarefiat al înălțimilor. Smaranda
Brăescu, eroina „escadrilei albe” din al doilea război mondial, a fost primul
pilot român care a sărit cu parașuta de la 7400 metri la Sacramento (SUA)
în 1932, obținând un record mondial omologat la Washington. Smaranda

Brăescu, sărind cu o parașută românească, a arătat unei lumi întregi puterea
ideii de zbor la români. Recordul ei mondial a fost mai degrabă o săritură
înspre cerul, care înveșnicește pe cel care visează să zboare. Și toți am visată
că zburăm, doar cei curajoși și înzestrați, însă, au devenit piloți. A fi pilot,
adică expert în zbor e o vocație și o legătură specială cu cerul.
Scriitorul Antoine de Saint-Exupery în celebrele sale romane „Zbor de
noapte” sau „Pământ al oamenilor”, ca pilot experimentat și care a murit în
lupta aeriană cu nazismul, în anul 1944, vede zborul ca o trecere spre o altă
dimensiune. La un moment dat pilotul nu mai percepe diferența dintre sus
și jos, acestea se unifică într-o sinergie care înveșnicește. Curajul de a trece
dincolo de puterea naturii, a omului cu aparatul său este doar o încercare de
atingere a Ființei, de înveșnicire.
Depășirea limitelor este apanajul celor mai curajoși de a îl atinge pe
Dumnezeu de picior, deși în liniștea zborului, la un moment dat, nu mai
contează unde este cerul și pământul, totul se transformă în bucuria, emoția
și liniștea zborului.
Pentru pilotul Antoine de Saint-Exupery pământul de sub avion devine
veșnicie. Căderea în gol este de fapt înălțarea. De cele mai multe ori pilotul
nu mai știe reperele; cer și pământ sau sus și jos. Un pilot prăbușit cu avionul
său devine un „pământ al oamenilor”. În zbor nu mai există reperele clasice
de zi și noapte, coborâre sau înălțare, iar viața devine oricând o chemare a
morții spre unire cu cerul. Noi românii am fost înzestrați să înțelegem ideea
de zbor.
Nu întâmplător, Constantin Brâncuși și-a făcut un crez din sculpturile sale
repetate, ale „păsării măiastre”. Când am vizitat la Paris atelierul lui Brâncuși
am descoperit secretul său: mai multe sculpturi dedicate păsării măiastre.
E revelația celui care vizitează atelierul de lângă Centrul Pompidou. Marele
Brâncuși a sculptat nu pasărea, nu zborul, ci ideea de zbor. Însăși „coloana
infinitului” este o scară din piepturi de păsări măiastre, care face legătura
dintre „tărâmul celălalt” și cerul ca loc al Ființei. ”Nu am vrut să sculptez
pasărea, am vrut să sculptez zborul”.
Așa cum spune Constantin Zărnescu în cărțile sale biografice, Constantin
Brâncuși a căutat să sculpteze ”văzduhul”, cuvânt care nu există în limbile
occidentale. „Am trudit la Pasărea măiastră vreme de 40 de ani. Şi într-o zi,
am atins, istovind asupra ei, iată, TAINA cifrei unu!… Abia atunci am putut să
o socotesc desăvârşită”. Aș dăuga că sculptura
„văzduhului” este esența dezvelită și care se
oferă doar ochilor celor au „vederea cu duhul”.
Zborul este înălțarea în duhul ființării.
Constantin Brâncuși a înțeles acest miraj
al zborului. La fel și co-naționalii săi Traian
Vuia și Aurel Vlaicu, care au construit păsări
de fier și pânză pentru a se dezlipi de pământ
și a deveni apoi „pământ al oamenilor”. Însăși
avionul cu reacție conceput de Hendri Coandă
este copie a pasării măiastre a lui Brâncuși, așa
cum crede scriitorul Constantin Zărnescu. „În
perioada iulie-august 1908, Brâncuşi cioplise, în
marmură, acea dintâi Pasăre măiastră a sa! Vor
urma, imediat, şi turnări în bronz ale ei, după
mulaje în ghips.
În aceeaşi perioadă, necercetată amănunţit,
până azi, toarnă şi Henry Coandă fusul, săgeata
avionului său, când tocmai lumea se învăţase,
se obişnuise cu aripile avântate şi pânzoase de
fluturaşi, pregătind susţinerea în aer, plutirea
şi tractarea aparatelor de zbor, prin efortul
elicelor”. Uşor bombată şi pe urmă tot mai
efilată, Măiastra lui Constantin Brâncuşi odihnea
vertical, pe acel soclu, la aceeaşi înălţime cu
ochii şi percepţia privitorului, putând în orice clipă să ţâşnească în sus!…
„Avionul cu reacţie al inginerului Henry Coandă era şi el uşor bombat, lung,
fără elice şi aripi şi – orizontal (paralel, cu toate angrenajele sale – superficiei
solului!…).
Acestea sunt singurele diferenţe: verticalitatea şi orizontalitatea creaţiilor,
invenţiilor; şi faptul că cea dintâi este sculptură, iar cealaltă maşinărie tehnică,
fusiformă.” Zborul este doar căutarea drumului către transcendent. Sculptura
ideii de zbor la Brâncuși este doar o redescoperire a esenței artei populare
românești prin eliminarea surplusului inerenței și redarea esențelor. Cel care
zboară unește, de fapt, pământul cu cerul și imanentul cu transcendentul. În
viziunea populară zborul este o esențializare a potecii (drumul) ce leagă omul
de creator sub forma unei frumoase păsări colorate care devine periculoasă
când rătăcești, iar avionul este „căruța Sfântului Ilie” ce ajută să elibereze
omul de sine și de limitele sale și-l unește cu dumnezeiescul.
Zborul este setea de libertate a omului. De fapt, este setea de absolut
și împlinire a umanității înspre ce este mai sus, tot mai sus, o cunoaștere
ce contopește sufletul umanității cu spiritul universal. Să fie zborul și o
rugăciune a sufletului care vrea să înalțe și să se unească cu cerul? În această
paradigmă zborul este și un act de credință.

ION MICUȚ
EPIGRAME
Căsătorie anulabilă
Certificatul de nuntire
Nu-l recunosc a fi valid,
Că n-am luat-o din iubire
Și-am iscălit, având covid.
Virusări mentale
Bărbatul ei, puțin livid,
I-a zis că-i dornic de iubire,
Ea a răspuns: Ce nesimțire!
Acum dorești, când ai Covid?
Lupta de clasă la Ministerul de Interne
Când și jandarmii ies în stradă,
Atunci, poliția-i gazează;
Când polițiștii demonstrează,
Jandarmii sar pe ei grămadă.
Nu totul se învață la facultate
Că noua „profă” de română
Nu bea cafea, nici nu fumează,
Nu e un bai, că într-o lună,
Elevii săi o meditează.
Cerc pedagogic
Avem o nouă „profă”-n școală,
La teoria sexuală,
Ce face în particular
Și practică cu un școlar.
Un leu bobul de porumb
Țăranul înjura în șoapte,
Văzând porumbul fiert, la mare,
C-are prețul de vânzare
Mai mult decât un kil de lapte.
Criterii paternale
Cu mulți bărbați se întâlnește
Și dacă-ntâmplător vreodată
Cu un copil se pomenește,
Ea hotărăște cine-i tată.
Floarea de crin
Nevastă-mea, juram pe zei,
Credeam că-mi este devotată,
Dar am surprins-o dezbrăcată
În dormitor, cu șefa ei.
Trecând prin vama raiului
Femeia cu-nsușiri divine,
Din neamul îngerilor vine,
Și-oricât de sfântă ar părea,
Tot are-un drăcușor în ea.
Candidatură pentru Parlament
Vreau la Senat, pe listă-n față,
Doar pentru un mandat, atât
Și n-am să fur prea mult, decât,
Să am din ce trăi o viață.
La Iași în pelerinaj
La moaște-am fost de dimineață,
M-am îmbrâncit, am dat la gioale,
Dar primul am ajuns în față,
La tuciurile cu sarmale.
Înțelepciunea unei tinere
Pe soț cu grijă l-am ales
Și toți ai mei m-au înțeles,
Că el a fost cu tatăl meu,
Colegi de bancă, la liceu.
Acum n-avem nimic cu ei...
Iubirea homosexuală,
Împinge lumea la răscruce,
Ce ar putea fi o sminteală,
Dar dacă se vor reproduce?!
Anormalitate ... normală
În veacu-acesta prea nebun,
Se vor schimba ideile
Și-mi va fi teamă să o spun,
Că mie-mi plac femeile.
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Descoperirea insulinei - Nicolae Constantin Paulescu 
Și echipa din Toronto
Dr. Francis Dvorjack / Ottawa

C

ine a descoperit insulina este o intrebare la care nu este
usor sa dai un raspuns clar si fara nuantare. Au fost multi
care au contribuit si care merita sa fie amintiti si respectati.
Descoperirea insulinei a constat din multe etape, la care au
participat multi oameni de stiinta dedicati. O mare personalitate
care s-a remarcat in acest domeniu a fost Profesorul roman
Nicolae Constantin Paulescu ( 1869-1931).
Un intelectual distins, cu o minte enciclopedica, autor a
multor tratate de medicina, cu un comportament exemplar
in viata lui particulara, considerat aproape ca un sfant.
Printre marile lui contributii in stiinta medicala sunt studiile
sale asupra glandei hipofize, precum si introducerea unei noi
metode operative (lateral-transcraniene) cu o mortalitate mult
redusa care au atras interesul si admiratia lui Harvey Cushing,
si care a recunoscut fara ocol marile merite ale lui Paulescu in
acest domeniu. Acestea sunt discutate de S.L. Teichman si P.A.
Aldea in lucrarea acestora “Pioneers in pituitary physiology:
Harvey Cushing and Nicolas Paulescu”. Nu mai putin importante
au fost contributiile sale in domeniul diabetului zaharat. Multe
alte inovatii si descoperiri si-au pierdut importanta lor initiala cu
trecerea timpului.
Cum este de obicei, astfel de genii manifesta si anumite
slabiciuni, si Paulescu nu a fost o exceptie. Marea sa naivitate s-a
demonstrat in domeniul politicei, in care a aratat o mentalitate
cam primitiva, a amestecat religia cu politica si cu stiinta si a
devenit un membru fondator al unui partid politic a carui singura
agenda era antisemitismul, LANC. Un fapt trist si regretabil.
Inainte de interventia lui Collip in decembrie 1921, pe locul de
frunte al cercetatorilor angajati pe acest teren al diabetului era
fara indoiala Nicolae Paulescu la Bucuresti, urmat de Israel Kleiner
in SUA si Banting cu Macleod la Toronto. Paulescu publicase
unele din datele obtinute de el intai in 1920 in volumul al doilea
din Traité de Physiologie médicale, pagina 321 (publicat in tara
si difuzat în strainatate de editura pariziana Vigot) unde apar
inserate, pentru prima oara, experimentele sale cu rezultatele
antidiabetice ale extractului apos de pancreas în diabetul zaharat
experimental la caini.
Rezultatele finale sunt expuse in forma de comunicari (la filiala
“Société de Biologie” din Bucuresti, 21 aprilie, 19 mai, 9 si 23 iunie
1921) si sunt publicate in “Comptes rendus des Séances de la
Sociéte de Biologie et de ses filiales: section Réunion Roumaine
de Biologie, Section de Bucarest, (séances des 21 avril, 19 mai,
9 et 23 juine 1921), Année 1921, Tome LXXXV, pp. 555-558. In
acelas an (1921) pe data de 31 august apare articolul sau (primit
pe 22 iunie) mai detaliat in “Recherches sur le rôle du pancréas
dans l’assimilation nutritive” publicat in Archives Internationales
de Physiologie (Liège).
Comparat cu Frederick Grant Banting si Charles Herbert
Best si conferinta acestora pe 30 decembrie 1921, la intrunirea
societatii “American Physiological Society” la Yale University, si in
forma de publicatie abia in editia februarie 1922 a revistei Journal
of Laboratory and Clinical Medicine” cu titlul “The Beneficial
influences of Pancreatic extract on Diabetes”, prioritatea dar si
calitatea superioara a operei lui Paulescu nu poate fi contestata.
In 1921 toate publicatiile importante in acest domeniu au
apartinut lui Paulescu si in 1921 si chiar pana la 3 mai 1922 (cand
Macleod anunta triumful lui Collip pe 23 ianuarie), publicatiile si
prezentarile lui Banting si Best nu au avut nici un ecou, pe cand
articolele lui Paulescu au fost apreciate si au influentat cercetatori
ca John Murlin si Harry Clough in Rochester, Ernest L. Scott,
profesor la Columbia University in New York, Sir E. SharpleySchaffer din Edinburgh si altii.
Aici trebuie sa constatam cu regret faptul ca romanii insista
asa de mult numai asupra meritului “prioritatii” ca singur
calificativ. Dar in acest caz ei prea usor uita ca prioritatea ar
reveni atunci lui Israel Kleiner (care se pare ca este necunoscut
in Romania), care si-a publicat rezultatele in 1919, a condus
mai multe experimente si rezultatele sale sunt mult mai precise
si convingatoare (avea metode de laborator mult superioare).
Dar ce conteaza foarte mult este faptul ca Paulescu a inclus
studii aupra rolului insulinei in metabolismul rinichilor si ficatului,
a facut totdeauna autopsii, a dovedit ca “pancreina” coboara
glucoza chiar la animale experimentale normale, ca febra cauzata
de impuritati nu explica efectul glicolitic si acesta a fost marele
merit al lui Paulescu si prin care el a dovedit geniul sau.
Comparate cu publicarile lui Banting si Best, cele ale
lui Paulescu sunt indiscutabil superioare. Ambele centre
demonstreaza ca un extras apos al pancreasului injectat
intravenos reduce glucoza in sange si in urina la un animal facut
experimental diabetic; la fel ambele aduc probe ca aceasta
diminuare a glucozei nu era rezultatul diluarii cu extractul injectat;

ca injectii facute cu extrase din alte organe nu
produceau aceleasi rezultate; ca injectarea a
aceeasi cantitati de solutie fiziologica salina nu
reducea glucoza; ca injectarea subcutana era
efectiva insa producea iritatie locala; ca rezultatele
depindeau de cantitatea extrasului injectat; si ca
efectul era pasager, atingand un maxim dupa 2 ore.
Ambele “echipe” (de fapt Paulescu era singur,
numai cu personalul lui) erau ignoranti in ce
priveste fenomenul hipoglicemic.
Echipa lui Banting controleaza hemoglobina regulat, pe cand Paulescu o face numai odata
deoarece el nu dispunea de metodele avansate
din America si posibile cu cantitati minime de
sange. Ca atare Paulescu, care avea nevoie de 25
cc de sange pentru fiecare analiza, a determinat
hemoglobina numai intr-un singur experiment.
In schimb Paulescu demonstreaza acelas efect
hipoglicemic la animale normale, ceea ce Collip va
confirma mai tarziu. Paulescu a luat temperatura
la animalele sale (Banting a facut-o o singura data)
si a demonstrat ca febra indusa experimental
(injectie intrarachidiana de sodium nucleinat) nu
influenteaza nivelul glucozei in sange. Paulescu a
utilizat pancreas de vita adulta cu un an inaintea
celor din Toronto, ca fiind metoda logica. In mod
caracteristic cei din Toronto nu pomenesc aceste
amanunte, ca de fapt nimic ce ar putea indica
prioritatea sau superioritatea cercetarilor lui
Paulescu. Faptul ca Paulescu constatase acest
lucru, precum si efectul aupra nivelului glucozei la
un animal normal fara diabet, nu este pomenit, desi ei se refera la
acest articol al lui Paulescu (C.R. Soc. Biol., avril-juin 1921).
Ca atare noi putem conchide ca Paulescu, cu mijloace mult
mai primitive a realizat mai mult decat echipa de la Toronto
inaintea sosirii lui Collip.
O pagina ignobila este inregistrata in istoria medicinii atunci
cand Banting si Best masacreaza, falsifica opera lui Paulescu.
Cei la curent cu acest trist episod al istoriei medicinei sunt
familiarizati cu felul cum Best a denaturat textul lui Paulescu cand
acesta traduce sarcastic “non plus” cu “non bon” in textul citat
de el”. Paulescu scrie “Si, chez un animal, diabétique par ablation
du pancréas, on injecte dans une veine jugulaire, un extrait
pancréatique” si mai departe “Les mêmes effets s’observent aussi
lorsqu’on injecte l’extrait pancréatique, non plus dans une veine
périphérique, mais dans une branche de la veine porte”
Paulescu spune clar, ca el injecta extrasul pancreatic in
vena jugulara (vezi citatul mai sus) care in mod cert este o vena
periferica (rog pe cititori sa verifice in orice tratat de Anatomie).
Si acum repetam in limba romana ce spune Paulescu: “ Daca la un
animal facut diabetic prin ablatia pancreasului se injecteaza un
extras pancreatic in vena jugulara”; si mai departe “ acelas efect
se observa si atunci cand extrasul este injectat, nu numai intr-o
vena periferica, dar si in o tributara a venei porte”. Sensul este
foarte clar: Paulescu injecta cu succes in vena jugulara, care este
prin definitie periferica si chiar pentru cei care nu inteleg sensul
expresiei “non plus”.
Si masacrul continua: Best pretinde: “extrasul a fost dat
scurt timp dupa pancreatectomie – nici o mentiune a volumului
extrasului dat sau al urinei eliminate. Afirma ca injectii in venele
jugulare, portale sau mesenterice sunt efective, insa in vene
periferice non bon “ C. H. B (initialele lui Best). Asta numai este
simpla ignoranta a limbii franceze, asta denota ignoranta in
anatomie si chiar ne-corectitudine. Si aceasta inexcuzabila eroare
a trecut neobservata peste 80 de ani.
Si insinuarile false continua: Best adauga si un fapt lipsit de
baza, ca Paulescu nu ar fi specificat volumele de extract injectate
sau de urina eliminata, dar acest lucru este usor de refutat,
pentruca in articolul studiat de Banting si Best, Comptes rendus
des Séances de la Sociéte de Biologie et de ses filiales: section
Réunion Roumaine de Biologie, Section de Bucarest, (séances des
21 avril, 19 mai, 9 et 23 juine 1921), sub titlul “Action de l’extrait
pancréic injecté dans le sang chez un animal diabétique” al lui
Paulescu in o nota de subsol pe prima pagina cititorii sunt trimisi
“pentru detalii” la articolul Recherches sur le rôle du pancréas
dans l’assimilation nutritive” din Archives Internationales
Physiologiques, vol. XVII, primit la 22 iunie si care a aparut la 31
august. Si aici toate aceste detalii sunt redate clar si fara echivoc.
Cu dreptate autorul M. Bliss comenteaza in importanta sa
lucrare “The Discovery of Insulin: “It is such an odd error, with
apparently such devastating con-sequences for Paulesco’s
reputation.”
La fel se exprima Eric Martin, citat de I. Pavel, care scrie: “Thus,

probably due to their poor knowledge of French
the merit of the Romanian author is reduced to
naught”.
Banting va repeta unele din aceste alegatii in
articolul publicat in februarie 1922 (The Internal
Secretion of the Pancreas) pe cand in locutiunea
sa “Nobel Lecture” pe 15 septembrie 1925 el se
rezuma la cuvintele ofensatoare “Paulesco also
briefly reports favorable results He states that
injections into peripheral veins produce no effect
and his experiments show that second injections
do not produce such marked effect as the first”. Noi
nu am putut gasi astfel de asertiuni in articolul citat
(primul Compte Rendu), citit si criticat de Best si
Banting ”
Si asa se termina anul 1921, an in care Paulescu
face descoperiri importante asupra efectului
insulinei nu numai cu privire la glicemie (zaharul
in sange) ci si asupra marelui rol in metabolismul
functiei ficatului si al rinichilor. In timp ce Banting
si Best repeta numai unele din experimentele lui
Paulescu si recurg la calomnii.
O contributie originala a lor a fost experimentul
cu cateaua Marjorie, care a supravietuit 70 de
zile cu extras pancreatic, dar date precise lipsesc
si Joseph H. Pratt are dubiile sale ca era diabetica,
bazandu-se pe relatia D/N (ratio).
Anul 1922 insa aduce schimbari cruciale in
progresul cercetarilor pentru descoperirea insulinei. Pe deoparte fapt cert este ca Paulescu, bazandu-se numai pe publicatii in limba franceza, numai este la curent marele si rapidele progrese in medicina anglo-saxona. Am explicat mai sus ca Paulescu nu avea acces la literatura medicala in sfera anglofona si ca atare el nu putea sa fie la
curent cu progresele medicale decat prin publicatiile in limba franceza. Acesta a fost marele lui handicap incepand cu 1922. Ori,
in Franta, dupa cate am putut stabili pe internet, productia insulinei a fost inceputa abia la sfarsitul anului 1923 (compania Organon), comparata cu Canada (Connaught Laboratories, 1922), SUA
(compania Eli Lilly, 1922), Danemarca (Nordisk, 1923), Anglia si Germania, tari in care in 1923 insulina era produsa in mari cantitati.
Pe de alta parte Paulescu depindea de o tehnologie perimata,
in special metoda lui Pflüger, veche si de mult depasita de
progresul facut in domeniul analizelor pentru stabilirea nivelului
glucozei si al metodelor de extragere a “pancreinei”. Si asta nu
din vina lui Paulescu, ci din pricina valutei romane slabe fata de
dolarul american sau libra engleza. Paulescu era fortat sa lucreze
cu aceste metode invechite. Si ce este aproape incredibil, fortat
fiind sa utilizeze metode mai primitive, totusi el a reusit si chiar in
mod atat de stralucitor.
Privindu-l pe Paulescu lucrand singur, fara colaboratori de
seama, atat de metodic, in un laborator in mod comparativ
primitiv, fortat sa ia 25.0 cc de sange pentru o singura determinare
a glucozei, (in timp ce Banting putea face acelas lucru cu numai 0,2
cc. de sange), ocupandu-se singur de toate aspectele implicate,
operatia (conceputa de el), producerea extrasului (metoda lui,
redata in detaliu in “Recherche sur le rôle du pancréas dans
l’assimilation nutritive”), examenele de laborator foarte probabil
sub supravegherea sa, este greu sa concepem cum un singur om a
putut face atat de mult, asa de bine, si chiar mai amplu decat altii.
Si in plus a scris si a publicat.
Un al doilea factor foarte important a fost includerea lui Collip
in grupul Toronto pe 12 decembrie 1921 (de fapt el le daduse
sfaturi si ajutor chiar in noiembrie), cu care un capitol cu totul nou
a inceput si care a fost incoronat cu succes pe 23 ianuarie 1922
cand adolesecentul Leonard Thompson este injectat cu insulina
produsa de Collip, o suporta bine si va trai si deveni adult. Dar
adevarul este ca efortul la Toronto, inceput in mai 1921 a dus
la acest mare succes in ianuarie 1922 numai datorita lui Collip.
Un adevarat om de stiinta a preluat rolul important de la niste
diletanti (Banting si Best).
Collip a introdus micro-metoda Shaffer-Hartmann pentru
evaluarea glucozei in sange, a introdus cele mai recente metode
de purificare fractionata a extraselor pancreatice. A dovedid
genialitatea sa nu numai stiintifica, dar si empirica. Utilizand
canule extrem de mici obtinea sange din urechile de iepuri fara
recurs la narcoza. Cu el Toronto a obtinut serviciile unui savant de
geniu si la curent cu cele mai moderne metode stiintifice in acest
domeniu.
Cu metodele sale inovatoare, si in un timp record, (sapte
saptamani) nu numai ca a purificat insulina, dar a confirmat
independent experimentele anterioare ale lui Paulescu (despre
care foarte probabil el nu stia nimic) privitoare la rolul insulinei
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in metabolismul rinichilor (ureea) si al ficatului (substantele cetonice
in sange si in urina) efectul la animale normale, fara diabet, astfel
stabilind o metoda de standardizare utilizand iepuri fara diabet. La fel
a descoperit si a tratat in mod spectacular un nou sindrom medical,
desi nu era medic, hipoglicemia. A fost in prima saptamana a lui
ianuarie 1922 cand Collip, intr-o “intuitie fulger” si-a dat seama de
fenomenul socului hipoglicemic la iepuri, care va fi numit mai tarziu
“insulin shock” si foarte calm si genial a injectat glucoza si simptomele
au disparut. Se pare ca Collip l-a informat pe John James Rickard
Macleod, profesorul catredei de fiziologie. Cand a aflat Banting,
nu stim. Cat despre Paulescu, probabil acesta va afla abia in 1924.
Collip a demonstrat rolul insulinei in depozitarea glucozei in ficat in
forma de glicogen. Paulescu dovedise rolul ficatului in acumularea
glucozei in forma de glicogen cu ani mai inainte (1911). In plus Collip
a utilizat de la inceput extrase de pancreas bovin adult (ca Paulescu
si altii), a utilizat iepuri (mai ieftini) pentru experimentele sale si la
fel a utilizat iepuri pentru standardizarea extraselor pancreatice.
Deci repetam, nu a fost o continuitate intre cercetarile lui Banting, un
amator obsedat de rolul nociv al tripsinei in pancreas, absolut ignorant
de faptul ca in pancreas aceasta este in o forma inactiva, “tripsinogena”
- si cele ale lui Collip, un adevarat om de stiinta.
Ceea ce este cert este ca inainte de sosirea lui Collip la Toronto toti
cercetatorii in acest domeniu, si aici includem pe Paulescu, Kleiner,
Banting, si multi altii, toti s-au izbit de acest zid impenetrabil si anume
extragerea si purificarea suficienta a “secretiei interne” a pancreasului
pentru a putea fi utilizata la om.
A fost pe 19 ianuarie 1922 cand Collip a facut geniala descoperire
ca daca se ridica concentrarea extrasului pancreatic in alcool numai
putin peste 90%, “secretia interna“ se precipita si putea fi izolata. Dar de
aici si pana la extragerea acestei substante a fost un parcurs extrem de
complicat si dificil pe care numai un savant de talia lui Collip il putea realiza.
Collip nu trebuie considerat un simplu tehnician care a executat anumite
probe de laborator cu scopul purificarii si care au reusit. Contributiile
sale au fost enorme. El avea geniu si ar fi putut face acelas lucru cu
extrasele lui Kleiner si in mod hipotetic ale lui Paulescu. El isi dovedise
deja geniul si marele sale aptitudini in extrageri de substante hormonale
si va continua sa faca mari contributii in domeniul endocrinologiei.
Ca sa rezumam evenimentele asa cum ele au decurs, putem spune
fara sovaire ca in anii 1920 si 1921 Paulescu era cel mai avansat om de
stiinta in domeniul diabetului zaharat.
Au fost multi care produsesera extracte de pancreas continand
insulina, dar a fost Collip care singur a sarit peste linia-limita a acestora si
a inregistrat golul cu care meciul a fost castigat in 1922.
Cat despre Banting, cu toate deficientele si chiar pacatele
sale, totusi, nu ne putem permite sa ignoram acest fapt asa
de simplu, ca a fost Banting cel care a pus in miscare aceasta “aventura“
stiintifica, nu importa daca drumul ales era cel logic sau nu, dar el a pus
in motiune un lant de evenimente, care a culminat cu una din marile
descoperiri ale secolului trecut si ca atare, dupa si datorita interventiei
lui Collip a salvat mii de vieti omenesti, altfel destinate pieririi.

In decembrie 1921, inspirat de anumite inovatii ale lui Collip (ceea ce a
dus la penibililul, repulsivul atac fizic al lui Banting impotriva lui Collip “intre
17 si 24 ianuarie 1922”, cum ne informeaza Bliss si pomenit mai sus) Banting
ii da ordin lui Best sa faca un “nou preparat” in care au introdus toluen ca sa
spele extractul lor. Desi stia prea bine ca Collip era mult mai avansat decat
ei, Banting a insistat totusi ca extractul lor sa fie incercat primul la om, si
Macleod a cedat si asa pe 11 ianuarie adolescentul Leonard este supus
experimentului lui Banting, care a esuat, cauzand sarmanului adolescent
abscese si suferinte absolut inutile. Si asta numai din pricina orgoliului
sau care nu cunostea limite. Si au fost multe erorile, devierile dela adevar,
si chiar falsificarile lui Banting, redate intre altii de M. Bliss, Ffrangcon
Roberts, Pratt si altii dar pe care noi preferam sa nu le discutam aici.
O stranie ironie a sortii a fost faptul ca Premiul Nobel a fost decernat lui
Banting si Macleod. Acest eveniment a fost insotit de cateva aspecte ciudate.
In primul rand a fost prima oara cand acest premiu a fost acordat pentru o
descoperire facuta numai cu un an mai inainte. Pe urma a fost numai al treilea
caz cand a fost acordat chiar in anul primei propuneri. Legata de aceste doua
aspecte este persoana laureatului danez August Krogh. Acesta primise acest
premiu Nobel in 1920 pentru cercetarile sale despre “mecanismul regulator
al capilarelor” (the capillary motor regulating mechanism). Ca atare se
bucura de un enorm prestigiu si in plus era un prieten intim cu Profesorul
Göran Liljestrand, secretarul Comitetului Nobel pentru medicina.
O explicatie posibila ar fi urmatoarea. In toamna anului 1922 Krogh
este invitat pentru o vizita in SUA unde vine insotit de sotia sa care cu
un an mai inainte fusese diagnosticata ca diabetica. La un banchet, sotia
este asezata alaturi de renumitul diabetolog american Eliot P. Joslin care
ii relateaza descoperirea insulinei la Toronto si deja in uz. Ca atare cuplul
Krogh isi schimba itinerariul si vine la Toronto, unde sunt gazduiti ca oaspeti
de J.J.R. Macleod (23-25 noiembrie 1922). Collip si Best erau plecati,
singurul la Toronto fiind, in afara de Macleod, Banting. De la Macleod Krogh
capata brevetul pentru producerea insulinei in Danemarca. Reintors in
Danemarca Krogh incepe numai decat (12 decembrie) producerea insulinei
(Nordisk Insulin Laboratory) si primul pacient este tratat la 13 martie 1923.
Acum, si aici noi speculam numai ca Krogh, ca sa se revanseze, propune pe
J.J.R Macleod alaturi de Banting pentru premiul Nobel in acelas an.
Ca atare Paulescu si Collip, care au reprezentat adevaratul progres in
descoperirea insulinei in perioadele lor respective, nu sunt nominalizati si
nu pot fi calificati pentu aceasta mare onoare. Si odata premiul dat, este
imutabil.
Si acesta este sfarsitul istoriei descoperirei insulinei, un eveniment atat
de stralucitor in istoria medicinei, pentru care meritau sa fie onorati multi
oameni de stiinta pentru eforturile si contributiile lor, dar care nici nu mai
sunt pomeniti. Unii, ca Paulescu au fost chiar victimizati.
Collip, inca tanar, isi va creea o mare faima prin contributiile sale la
descoperirea hormonilor Glicokinin (1923), paratiroid (1925), Oestrion
(Premarin) si a hormonului ACTH.
Paulescu in schimb, in apusul vietii sale creeatoare, dupa o cariera asa
de ilustra, nu-si va reveni de fapt niciodata dupa aceasta lovitura atat de
nedreapta.
Observatorul, 7/23/2021

Telegramă din Canada
Fericitul bazin de cultură, religios și plin
de dogoarea sufletului românesc, PLAIUL
VÂLCEAN, se menține mereu în frunte, nu
degeaba bat și eu norii în zbor, anual din
Canada, spre într-acolo,
Cu stimă,

Melania RUSU CARAGIOIU

MARIAN ILIE
TELEGRAMĂ ÎN VERSURI
Veni din nou poştaşul - înc-o tură
De hoinăreală-n lanul cu cultură
Interpretată-n sens spiritual Este cultura unui areal
Pe unde-acum vreo dou’ sute de ani
Hălăduia vestitul Anton Pann
Ce la tipar, catedră, sau în strană
Prefigura, în urbea cea vâlceană
Cultura României viitoare
Ajunsă apoi România Mare..
Ei bine, darul nostru cel prezent
E un crâmpei, la modul recurent Confratele Petrică Cichirdan
Purtându-ne pe urmele lui Pann
Iar nobilul demers cât de profund i-i
Veţi înţelege cititind şi Ars mundi
Ca supliment la magica revistă
Veţi fi convinşi că încă mai există
În ţara asta, scumpa Românie
Pentru cultură bună temelie
Ce-aş vrea să spun acum, la încheiere
E c-am citit şi mi-a făcut plăcere
C’Ars mundi e-n final condimentat
C-un reportaj de-aici, de la Palat
De unde noaptea-mi toarnă mie-n gene
Reverberaţii brâncoveniene

A CUI ESTE, DE FAPT, PALINCA?

Î

ncă din secolul al XIX-lea, de la Cihac,
autorul primului dicționar etimologic al
limbii române se susține că substantivul palincă
ar fi de origine maghiară, mai precis din mgh.
palinka, dar să vedem cum stau de fapt lucrurile.
După el, alți vajnici lingiviști precum Tiktin,
Șăineanu, dar și autorii Dicționarului Academiei,
susțin același lucru. În limba română, palincă
(varianta pălincă), substantiv de genul feminin,
are mai multe sensuri, anume: 1. rachiu, țuică;
2. mămăligă mică și moale: 3. turtă din mălai
coaptă, coaptă pe vatră: 4. chiflă, pâine mică.
Are maghiara sensurile 2, 3, 4 ale acestui cuvânt?
Evident că nu. În plus, trebuie să menționăm
că pentru Dicționarul Academiei, termenul
palincă cu sensurile 2, 3, 4 rămâne cu origine
necunoscută, deși este mai mult decât evident
că nu poate fi vorba de două cuvinte diferite, ci
doar de sensuri diferite ale aceluiași cuvânt care
se raportează la noțiunea de „a coace, a încălzi
foarte tare”. În consecință, ipoteza nu se susține
și trebuie reconsiderată. Să vedem care sânt
hibele ipotezei în cauză. În primul rând, rădăcina
verbului din care provine acest substantiv este
de origine indo-europeană, iar maghiara este
limbă fino-ugrică. În al doilea rând, suf. -ca (-ka)
este și el de origine indo-europeană, frecvent
în limba română, în limbile slave și chiar în cele
romanice. Rădăcina proto-indo-europeană *pel-

„a arde, a încălzi” se regăsește și ea în
limbile slave, dar termenul palincă nu!
În sârbo-croată există forma palinja
„care arde” din vb. paliti „a arde”.
În această limbă, la țuică i se spune
šlivovica un derivat din šliva „prună”.
Nici alte limbi slave nu au acest
termen, cu excepția limbii ucrainene
care l-a împrumutat din română. În
consecință, considerăm că termenul
nu este de origine slavă, termen care
a fost împrumutat și în alte limbi
învecinate, pe lângă cea maghiară:
cf. ucr. palinka, germ. (dial. austriac)
palinka. Prin urmare, termenul rom.
palincă este un derivat din a păli care
are și el o mulțime de sensuri „1. a încălzi prea
tare, a arde, a dogori, a pârjoli, a pârli; 2. a lăsa
un timp la foc după preparare, pentru a ieși mai
ușor din ceaun; 3. a (se) încălzi la soare, a (se)
bronza”, fapt care dovedește vechimea acestui
termen în limba română. Menționăm că aceiași
autori menționați mai sus, susțin că verbul a păli
ar fi de origine slavă, ceea ce nu este corect,
fiind vorba de o rădăcină proto-indo-europeană
care se regăsește și alte limbi indo-europene:
cf. vechi islandezul flōr „cald, călduț”, olandezul
flouw „călduț” și vechi slavul politь „a arde”,
respectiv palitь „a arde” (cauzativ). Verbele

slave sânt cognați cu rom. a păli. În
limba română, cuvântul care definește
savuroasa licoare are mai mulți cognați
precum verbul a opări, pârnaie „oală
mare de pământ folosită la gătit” și
plejiță „mâncare, fiertură”, precum
și verbul a păli din care provine. Prin
urmare, toate aceste cuvinte derivă
din rădăcina *pel-, menționată mai
sus.
În consecință, subst. palincă este,
fără nicio îndoială, cuvânt de origine
indo-europeană, apărut pe terenul
limbii române, iar maghiara l-a împrumutat din limba română. În maghiară sânt mii de cuvinte de origine
română pe care multe dintre ele dicționarele
etimologice alte limbii române le consideră de
origine maghiară.
Astăzi brandul palinka este autorizat de către
UE să fie produs doar în Ungaria și patru districte
din Austria, încă din 2010. Putea și România să
obțină acest brand pentru județele din Ardeal,
dar n-a făcut-o. Credem că și azi ar putea obține
brand pentru horincă sau țuică, dar s-a făcut ceva
în acest sens? Desigur nu. Ungurii „împrumută”
și azi cum „au împrumutat” dintotdeauna
elemente de cultură de cultură și civilizație
românească și apoi pretind că sânt alte lor. Până

și din punct de vedere genetic sânt doar cca 5%
ugro-finici restul au împrumutat de la vecini,
ponderea românească fiind de cca 70%. Avem
o clasă politică trădătoare sau chiar de-a dreptul
anti-românească și ca atare este necesar ca să
ne reorganizăm și din punct de vedere politic
că altfel ne trezim cu moștenirea noastră multimilenară furată de tot felul de venetici! Sântem
singura țară din lume care acceptă un ONG
alcătuit pe criterii etnice să funcționeze ca partid
politic, ceea ce este strigător la cer când în unele
județe din centrul României aproape că nu se
mai vorbește românește! Legile internaționale
interzic astfel de grupări politice, ceea ce este
firesc, dar la noi imposibilul este posibil. Partide
politice pe criterii etnice sânt posibile doar
pentru acele grupuri etnice care nu au un stat
de sine stătător, cum este cazul scoțienilor,
deși în lume există multe astfel de grupuri care
nu au o entitate politică care să le reprezinte
interesele, cum sânt bascii sau aromânii noștri.
Sânt atâtea de spus la acest subiect, dar mă
opresc aici, întrucât multe dintre ele cunoaștem
cu toții. Prin urmare, singurul lucru care trebuie
să-l facem este să trecem la treabă, cu mic, cu
mare!!

Mihai Vinereanu,

25 iunie, 2021
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„UN MĂRGINEAN DE VÂLCEA” CA NECESITATE SOCIO-ISTORICĂ
Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU    
„Sămânța haretiană a rodit în Vaideeni pe terenul
conștientizării obârșiilor, a unității de neam cu românii de dincolo
de Carpați, într-o vreme în care România Mare era un vis încă
neîmplinit.” (GheorgheDeaconu)
Iată esența a tot ce a fost și este explicația „spiritului de
mărginime” din care izvorăsc toate celelalte, cu bune și rele,
mult mai mult bune, iar „rele” este o chestiune
care vizează direct punctul de vedere a celui care
încearcă să analzeze situația dată.
Nesupuși, nesupunere declarată față de cei
care încercau să-i oblige a-și schimba credința,
au preferat să-și părăsească siguranța unui loc
cunoscut, a unei situații materiale cât de cât reală,
sigură, pentru a pleca spre toate necunoscuturile
care pot grănițui o viață. Nebunie? Nu!... Risc?,
Desigur!!... Curaj?, Cu siguranță!!!
„Noli tangere cerculos meos”! Nu te atinge de
ceea ce-i al meu! s-ar putea traduce extrapolând.
Și ce era al „Lui”, al celui care trecea cu obidă
munții către libertate pe drumurile trecerii munților,
cunoscute din transhumanță? În afară de calul de
sub el, de câinele care-l urma, de mielul pe care
îl avea la sân sub cojoc, de cele puține ce le avea
de mâncare și bruma de avere în câteva monede,
mărgineanul, „ungureanul” cum era denumit de
românii ce se aflau în drumul său peste munte (pentru că venea
din ungurimea care năclăise Transilvania), nu mai avea cu el decât
mintea sa iscoditoare, bogat construită datorită situațiilor dure pe
care viața în munte te obligă să le depășești.
Viața în munte are același motto ca marile povețe ale omenirii
când ești aruncat în vâltoare: „Ori înveți să înnoți, ori...” De
aceea, acești „veniți de peste munți ”, acești „ungureni”, au avut
și încă mai au, obiceiuri puțin ieșite dintr-un tipar etic al unui om
obișnuit.
Viața, (respectiv casa) unuia a cărui vatră a fost pusă de
străbunii săi temeinic pentru lungă viețuire, pe un loc întins, pe
vreun deal domol pe undeva, lângă vreo luncă sau la câmpie este
așezată altfel, gândită temeinic pentru a-i sluji în timp îndelungat „
pentru a se bucura netulburaț” cum și astăzi grăiesc legile. Timpul
este, a fost, îngăduitor cu acesta, iar verbul existenței acestuia
a fost :„Bucură-te!”, a fost „Carpe diem!”, oferta timpului fiind
măcar aparent generoasă.
Verbul care i-a guvernat însă pe călătorii de la margini de
locuri și de timpuri a fost: „Apără-te!”
În virtutea acestuia, ungureanul „s-a strâns”, nu zgârcit, ci
chibzuit. „Nu-mi pot permite să risipesc!”. Iată „conjugările”
devenite legi, după împrejurările pe care le guvernează: nu-mi
pot permite să nu muncesc, nu-mi pot permite să risipesc, nu-mi
pot permite să lenevesc, într-un cuvânt, nu-mi pot permite să calc
cele 10 porunci!
Uneori, acest „nu-mi pot permite”, la fel ca la toate semințiile
aruncate de vicisitudinile vieții într-un exod, pentru siguranța
etno-socială a grupului, se urca până la exigența alegerii perechii
de viață, pereche ce era absolut obligatoriu a face parte din

aceeași stirpe, dincolo de care, ceilalți pe care-i găsiseră sau
veniseră ulterior erau „golani”, căsătoriile ce realizau mezalianțe
nefiind îngăduite.
Nu s-au așezat numai în „Vai de ei” cum se numea atunci
localitatea, ci și în Polovragi, în Novaci, Galeșu ori Băbeni. Cei
care au fost „oamenii începuturilor” nu erau sociabili dar nici
xenofobi, mai degrabă erau extrem de circumspecți; relațiile
dintre ei, nou-veniții și cei pe care i-au găsit deja așezați au fost
multă vreme „de tatonare” bilaterală, de neutralitate respectată
de toți. Aproape o sută de ani, „săracii” veniți de
peste munți erau cu milă catalogați în trei cuvinte:
„vai de ei!”, nume care a fost dat și localității. Abia
din 1864, de pe vremea lui Cuza, localitatea a primit
numele „Vaideeni”.
Pentru a rezista noului început, noii vieți, au fost
obligați să se adapteze unor cerințe care-i obliga
„să gândească fiecare în parte, fiecare pentru el.”
Astea sunt începuturile, începuturile începutului:
defrișare în pădure, casă de lemn (din lemnul tăiat),
a cărei execuție cerea obligatoriu viziunea spațială
a fiecărui element de lemn (toate făcute „unicat
din bardă!!!”), structura complicată a acoperișului
bazată tot pe o amplă viziune spațială inițială
execuției.
Era necesară o viziune tridimensională a întregii
construcții, anterior executării casei. Astăzi, viziunea
aceasta specială, tridimensională, se studiază
la „Institutul de Construcții” și la „ Arhitectură”,
numindu-se „Geometrie descriptivă”, fiind considerată una din
cele mai dificile materii, accesibilă doar minților foarte șlefuite.
Fugeau din „imperiul unguresc” și femei, la început doar
cele mai aprige, care nu acceptau jugul crăiesc, cele pe care
le imboldea tinerețea. Ori veneau deja câte doi, ori se adunau
ulterior, „ungurenii” își făceau în munte, după casă și familie.
Își făcuseră pe culmile munților locașuri mici în care l-au rugat
pe Dumnezeu lor să locuiască și acolo, în pustietățile lor pentru
a avea un loc unde să-și plece genunchiul și capul. Aici se și
căsătoreau...Cred că de aici, din obiceiul acesta al unirii tainice a
doi tineri, femeie și bărbat, doar în fața lui Dumnezeu care locuind
pretutindenea locuia atunci pentru ei și într-o troiță pe vârf de
munte, povestea căpăta dimensiuni epice universale:
... „Preoți, munții mari,/ paseri, lăutari,/ păsărele mii/ și stele
făclii”...
Fugind de obligativitatea adoptării unui alt fel de credință,
cea catolică, papistășească sau cum altfel le vor fi numit ei, legile credințelor cu care veniseră cei din imperiul chezaro-crăiesc cum îi spuneau ei, nu-i reprezentau. Bisericile nou veniților
nu erau locuri în care să-și găsească pacea. Fugind, se simțeau
singuri fără Dumnezeul lor și atunci construiau pe drumurile lor
troițe care o vreme au avut rost de tainice biserici. Cred că de
aceea pe unul din drumurile transhumanței vaideenilor există un
loc care se numește „Capela”. Vorbind despre originea acestui
nume ciudat în spațiul ortodox al văii Oltețului, am aflat că
respectiva culme are două nume!! Cel care era folosit dinspre
partea Vaideenilor, anume : dealul „Capela” și „Dealul Recii” de
pe cealaltă parte.
După ce și-au asigurat existența și siguranța familiei așezându-

se în grupuri, după prietenii sau familii (existență devenită pentru
ei unica lege căreia li se supuneau atunci), în nevoia și căutarea
legilor obligatorii conviețuirii sociale, grupurile s-au adunat sub
ascultarea înțelepților. Aceștia, asigurând „memoria identității”,
ceea ce conținea în esență chiar motivele etice ale plecării,
motive care atunci au fost considerate atât de „neacceptat” încât
au devenit legi, (ca și ale venirii-așezării lor pe aceste noi locuri),
aveau funcții de judecători .
Apoi a apărut, din necesitate, ideea de școală, deoarece bătrânii
plecau dintre vii iar copiilor trebuia să le fie „însămânțată” istoria
„Lor” în inimi și rațiune. De aceea, specificul etic-tradițional al
acestor comunități a fost „personalismul”, uneori excesiv, dar de
înțeles pentru aceste comunități care s-au construit fără ajutorul
nimănui, ba uneori, dinpotrivă.
Ca o comunitate de albine care-și construiește într-o celulă
specială, botca, (prin hrană anume făcută, administrată unui
singur ou de către lucrătoare), stupul, în necesitatea perenității
sale „naște” o regină care va asigura viitorul său, a colectivității, la
fel și comunitățile mărginene nou sosite și-au școlit copii, creindule toate condițiile pentru asta. Cel mai important lucru pe care
ciobanii l-au dăruit copiilor lor a fost dragostea neîngrădită de
carte, de „a ști”, conștientizând în urma pierderii agoniselii lăsată
„dincolo”, faptul că singura avere sigură este mintea, învățătura,
pe care nu ți-o poate lua nimeni.
S-a întâmplat ca toate acestea să se fi petrecut simultan cu
marile schimbări socio-economice ale lumii. Noul stat român
apărut pe harta Europei și-a desemnat un ministru al educației în
persoana emblematicului slujitor al nobilei cauze de alfabetizare,
l-a desemnat pe domnul Spiru Haret, acestuia urmându-i cu
cinste Gheorghe Duca „al nostru”.
Misiunea sacră cu care fusese investit Spiru Haret a fost pe
deplin îndeplinită, cu atât devotament încât a construit în limba
română un nou adjectiv, sinonim dăruirii totale: „spirit haretian”.
În scurtă vreme s-au construit școli la sate, s-au instruit învățătorieducatori. Așa au apărut Dascălii, adevărați Apostoli care s-au
sacrificat, pe ei, familia lor de obicei, pentru a sluji comunitatea.
Împreună cu preoții, dascălii de sat au consiliat etic-tradițional
viața comunităților, educându-le și călăuzindu-le pruncii,
construind pentru comunitate o viață bazată pe experiența istoriei
pe care o învățaseră, din care sfătuiau sătenii să ia modele.
Așa, și pentru asta apare în Vaideeni în 1898 Biblioteca sătească.
În 1908 ia ființă Cercul „Înflorirea” care după Marea Unire,
devine „Căminul Cultural” al comunei. Cercetând documente ale
cercului „Înflorirea”, cercetătorul arhivist, profesorul Ion Soare a
găsit că primul buletin de împrumut din biblioteca cercului, avea
data din 1898. A mai găsit că pentru anul 1943, primul buletin de
împrumut, la fila 43, apare Vartolomei Todeci.
Așa și atunci apare domnul Vicu în istoria Vaideenilor, ca
un produs al societății sătești care-l născuse, ca o necesitate
socio-istorică, ca o „matcă” hrănită de nevoile de perenitate ale
Vaideenilor, rol pe care și l-a achitat cu prisosință.
Peste ani și ani, dacă va face cineva noua istorie a Vaideenilor,
va trebui să țină seamă, să amintească dăruirea până la jertfă a
domnului Vartolomei Todeci, care și-a zidit cei optzeci și șase ani
de până acum la temelia satului său, dăruindu-i astfel, (ca Ana lui
Manole), nemurire de legendă.
Horezu / 10. 06.2019

Anunț

P

rin acest anunț, familia îndurerată a domnului profesor Vartolomei
Todeci- soția Artemiza Todeci, alături de care au fost fata și ginerele,
băiatul și nora, nepoatele și strănepoata, mulțumesc tuturor celor care le-au
fost aproape în greaua încercare prilejuită de pierderea soțului iubit (alăturea
de care a trăit peste șaizeci și doi de ani),de dispariția tatălui și socrului plâns
de fiică și fiu, de noră și ginere și lipsa care va fi de neînțeles de-acum pentru
nepoate și strănepoată, sentimente care au fost și sunt de asemenea greu de
îndurat.
Pentru compasinea cu care au fost înconjurați în acest răstimp, pentru
ajutorul și amabilitatea autorităților, familia mulțumește domnului Primar
Dan Achim Băluță, preoților care au oficiat slujba de înmormântare, în mod
special preotului Emilian Balotă, domnului Gheorghe Deaconu care a făcut un
efort deosebit pentru a participa la funeralii, doamnei Elena Stoica, cea care a
fost prezentâ întotdeauna la toate activitățile legate de acțiunile culturale ale
Vaideenilor, domnului Vasile Bebeșelea, cel care a transcris pe note cântecele

din fluier ale Vaideenilor, transcriere cu o valoare unică, imensă, fără de care
acestea s-ar fi pierdut în timp, domnului prof. doctor Mihai Vinereanu pe care
îl considera frate mai mic,în virtutea prieteniei frățești care i-a legat pe dl.
Vicu zeci de ani de Nechit Vinereanu, frate mai mare a lui Mihai, domnului
Cichirdan Petre directorul ziarelor „Cultura Vâlceană” și „Povestea Vorbii ”care au
consemnat lunar activitățile culturale ale Vaideenilor, doamnei Ligia Nicolescu,
ziaristă pentru care familia Todeci nutrea o dragoste sinceră( și reciprocă) și dllui. prof. Nae Dinescu, apreciind gestul de a-l onora post-mortem pe dl Todeci cu
o diplomă de onoare UZPR filiala Vâlcea
Familia exprimă în același timp toată gratitudinea sa Consiliului Județean
Vâlcea, Primăriei și Consiliului Local al Comunei Vaideeni, Fundației „Vaideenii”,
„Moștenitorilor”, precum și tuturor celor care le-au fost alături în aceste zile
fierbinți și cumplite.

Artemiza Todeci

Consemnează Ligia Eugenia Nicolescu, 14. 07. 2021 / Vaideeni
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ICOANE MIRACULOASE
TRIHIRUSA - Mănăstirea Turnu
Arhim. Veniamin MICLE

M

ănăstirea Turnu este amplasată într-un loc retras
pe malul stâng al Oltului, sub Muntele Cozia, la doi
kilometri de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân de la Cozia, la
poalele culmii Turneanu unde, de-a lungul timpului, au fost multe
sihăstrii, precum şi chilii săpate în stâncă, dintre care unele se mai
păstrează şi astăzi. În trecut, se ajungea destul de greu la Turnu,
numai cu trăsura de la Jiblea sau cu barca peste Olt de la Cozia,
cum apunea marele geograf George Lahovari, că în secolul al XIXlea, doar „piciorul şi calul pot pătrunde acolo”. În prezent, accesul
oferă mai multe variante: din staţiunea Căciulata, pe jos, peste
digul care uneşte cele două maluri ale Oltului, cu trenul care are o
staţie în apropiere sau cu maşina.
Denumirea Mănăstirii vine de la un turn masiv, de pe stânca
numită „Piscul lui Teofil”, construit în secolul al II-lea de legiunile
romane din Castrul Arutela, ale cărui ruine se văd în Poiana Bivolari,
mai jos de actuala hidrocentrală. La început, i s-a zis „Schitul de
după turn”, apoi „Schitul Turnu”, iar în final „Mănăstirea Turnu”. În
apropierea acestui vechi aşezământ monahal, se păstrează unele
vestigii istorice renumite, cum sunt: Castrul roman „Arutela”,
Stânca de piatra numită „Masa lui Traian” şi băile termale de la
Bivolari, pe malul stâng al Oltului.
Istoria relatează că, prin secolele XV, XVI, câţiva călugări de la
Mănăstirea Cozia s-au retras în această zonă, adăpostindu-se în
colibe şi case de lemn, trăind într-o desăvârşită asceză. Printre ei,
s-au aflat şi pustnicii Daniil şi Misail – canonizaţi de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române – ale căror chilii săpate în stâncă se
păstrează şi astăzi. Ieroschimonahul Misail a ctitorit   o biserică
de lemn cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,
întemeind astfel Schitul Turnu.
În anul 1676, după ce egumenul cozian Varlaam a fost promovat
episcop al Râmnicului, acordă o grijă deosebită pustnicilor de la
Turnu; apoi, ajungând mitropolit al Ţării Româneşti, construieşte
o bisericuţă din piatră şi cărămidă pe vechea temelie a bisericii
de lemn, aşezând sub ea moaştele cuvioşilor Daniil şi Misail. De
atunci, ea devine o aşezare monahală cu viaţă statornică, sub
ocrotirea Mănăstirii Cozia.
Spre finele secolului al XIX-lea, episcopul Gherasim Timuş al
Argeşului (1894–1911) decide construirea unei reşedinţe de vară
la Turnu; ea va consta dintr-o clădire cu dublă funcţionalitate:
o biserică spaţioasă, trapeză şi camere de locuit. Biserica a fost
construită la etaj cu hramul „Schimbarea la Faţă”, care a devenit
ulterior hramul principal al mănăstirii. Planurile edificiului au fost
întocmite de arhitectul Anton Grigorievici Lapinscki, un polonez
stabilit în ţara noastră, fapt pentru care acest corp de case a fost
executat într-un mod cu totul străin de stilul bisericii româneşti.
Tot el a pictat biserica într-un stil modern. La 28 octombrie 1901,
cu ocazia sfinţirii noilor edificii, Schitul Turnu este ridicat la rangul
de mănăstire canonică.
În noaptea de 6–7 februarie 1932, un incendiu izbucnit dintr-o
sobă de la arhondaric distruge cinci corpuri de case cu 26 camere,
două şoproane, trapeza veche, clopotniţa, turla de la biserica
mică, tâmpla cu toate icoanele şi candelele, iar pictura interioară
o degradează împreună cu tencuiala. Întreg ansamblu a fost
refăcut în anul 1933. Bisericuţa mică are în jur numeroase chilii
săpate în piatră, iar în incintă se afla două peşteri unde pustnicii
se izolau de lume.
Prin eforturile episcopului Nichita Duma (1923–1936) şi
daniile credincioşilor, s-au refăcut biserica, clopotniţa şi două case.
Pictura s-a realizat în frescă de către pictorul Dimitrie Belizarie
(1880–1947), întreaga lucrare fiind terminată în anii 1935–1936,
stareţ fiind ieromonahul Calist Barbu (1926–1938).
Prin Decretul nr. 410/1959, mănăstirea este desfiinţată în
anul 1961 şi transformată în „Casă de odihnă” pentru personalul
Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. Această situaţie a durat
până în anul 1975, când a fost numit superior ieromonahul
Teoctist Dobrin (1975–1990); Casa de odihnă este evacuată, iar
Turnu devine schit în subordinea Coziei. Cuvios, blând şi harnic,
egumenul reuşeşte, mai ales din anul 1982, să adune în jurul său
un grup de tineri, începând aici o nouă viaţă monahală, cu slujbe
zilnice, după rânduiala călugărească.
La Mănăstirea Turnu, se păstrează o copie a unei icoane
făcătore de minuni, numită „Trihirusa” sau Icoana Maicii Domnului
„Cu trei mâini”. Potrivit tradiţiei, Icoana era proprietatea familiei
Sfântului Ioan Damaschin (676–749), păstrată la începutul
veacului al VIII-lea, cu mare evlavie în Paraclisul casei sale din
Damasc. Se crede că această Icoană este un prototip rămas după
o Icoană pictată de Sfântul Evanghelist Luca. La Mănăstirea Lavra

Pecerska din Kiev este zugrăvit Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca,
pictând această Icoană.
În acel timp, Siria era sub stăpânirea arabilor musulmani.
Calif al Damascului, capitala Siriei, era Walid (705–715), care
nu ştia cum să rezolve problemele religioase ale creştinilor, din
această cauză angajează la Curtea regală pe Ioan Damaschin, un
laic, ca prim-consilier pentru creştini, preţuindu-l
pentru marea erudiţie şi virtuţile sale. În perioada
respectivă, apare erezia iconoclastă, care avea
originea în Constantinopol, iar autor principal pe
împăratul Leon al III-lea Isaurul (717–741).
Ioan Damaschin a combătut erezia iconoclastă
din Damasc, atât în scris, cât şi prin viu grai,
remarcându-se ca un mare luptător şi apărător al
cinstirii sfintelor icoane. Iconoclastul Leon Isaurul
a pus la cale împotriva lui o calomnie perfidă
şi fără precedent: a poruncit unui caligraf, ca
imitând scrisul lui Ioan, să redacteze o scrisoare
adresată   lui Leon, ca împăratul să vină şi să
ocupe oraşul Damasc, întrucât califul lipseşte din
cetate. Leon a trimis scrisoarea calomniatoare
prietenului său, califul Walid, adăugând şi o scrisoare personală, în
care îl asigura de dragostea pe care i-o purta; prin acea scrisoare,
Ioan se dovedea, că unelteşte împotriva lui Walid.
Primind scrisoarea, califul a crezut în calomnia lui Leon şi a
poruncit să i se taie lui Ioan mâna dreaptă şi să fie atârnată în piaţa
centrală a Damascului. Porunca a fost adusă la împlinire imediat.
La sfârşitul zilei, Ioan l-a rugat pe calif să-i înapoieze mâna tăiată;
apoi, a lipit-o de restul din umăr şi a rămas în această poziţie,
rugându-se în genunchi toată noaptea şi veghind în faţa Icoanei
Născătoarei de Dumnezeu, despre care vorbim, să-l vindece,
ca să continue să scrie despre cinstirea icoanelor. Apoi, a aţipit
puţin. Atunci, a văzut pe Născătoarea de Dumnezeu care îi spune
să nu se întristeze, că mâna i se va vindeca, numai să împlinească
ceea ce i-a promis, adică să scrie despre sfintele icoane. Sfântul
s-a trezit şi a văzut că mâna îi era sănătoasă şi lipită la locul ei;
numai acolo unde fusese tăietura, rămăsese o linie de culoarea
sângelui ca amintire. De bucurie şi din recunoştinţă faţă de Maica
Domnului, Sfântul şia ridicat ochii şi a văzut adăugată în partea
stângă de jos a Icoanei chipul de argint al mâinii sale tăiate, spre
veşnica amintire a minunii. Din acest motiv, icoana a fost numită
„Trihirussa” (,,Cea cu trei mâini”). După vindecarea sa minunată,
Ioan hotărăşte să părăsească viaţa lumească şi să devină monah.
Când l-a văzut vindecat, califul a înţeles că tămăduirea s-a făcut
prin putere dumnezeiască şi îi cerea iertare pentru pedeapsa
nedreaptă. Apoi, cu mare greutate şi cu multă durere ia dat voie
să se retragă din lume spre a se călugării.
Ioan Damaschin părăseşte Siria şi alege ca loc pentru viaţa
monahală renumita Lavră „Sfântul Sava cel Sfinţit” din Palestina.
Totdeauna, purta cu el Icoana „Trihirussa”, Binefăcătoarea sa.
Devenind monah, Sfântul Ioan Damaschin află de la părinţii din
Lavră că Sfântul Sava cel Sfinţit, înainte de adormirea sa (sec. al
VI-lea), a poruncit să se pecetluiască, alături de mormântul său,
„cârja”, adică toiagul său. De asemenea, a proorocit că va veni
cândva, ca pelerin la Lavră, un fiu de rege, care va purta acelaşi
nume ca el, adică Sava, şi că, atunci când acesta se va închina
la mormântul lui, cârja va cădea. Sfântul Sava a poruncit ca
acestui fiu de rege să fie dată ca binecuvântare cârja împreună
cu o veche icoană a Prea Sfintei Fecioare, păstrată în Lavră şi
numită ,,Galactotrofusa”, adică: „Cea care alăptează”. Sfântul
Ioan Damaschin, cunoscând cele proorocite de Sfântul Sava, a
lăsat şi el poruncă, înainte de adormirea sa, ca acel fiu de rege să
primească drept binecuvântare şi propria sa icoană a Prea Sfintei
Fecioare „Trihirussa”.
După ce au trecut cinci veacuri, în anul 1217 ajunge la Lavră,
ca simplu monah pelerin, fiul regal Sfântul Sava de la Hilandar.
Se închină la mormântul Sfântului Sava cel Sfinţit şi imediat cârja
acestuia cade de unde era fixată. Uimiţi, părinţii mănăstirii caută
să afle cine era monahul pelerin necunoscut şi află de la el că se
numeşte Sava şi că este fiu de rege. Totuşi, ei mai stau la îndoială
şi nu împlinesc porunca Sfântului lor ctitor; de aceea pecetluiesc
iar cârja la locul ei. În ziua următoare, Sfântul Sava se închină
iarăşi la mormânt şi cârja cade din nou. Fiind astfel spulberată
orice neîncredere, monahii îi dau imediat Sfântului Sava cârja, şi
icoanele „Galactotrofusa” şi „Trihirussa”.
Reîntors la Muntele Athos, Sfântul Sava aşază Cârja în
chilia „Schimbarea la Faţă”, numită până azi „Cârja”; Icoana
„Galactotrofusa” a aşezat-o în chilia „Sfântului Sava cel Sfinţit”,
iar Icoana „Trihirussa” a dus-o la Hilandar. Ulterior, în anul 1219,

Sfântul Sava este hirotonit Arhiepiscop al Serbiei, unde pleacă
definitiv, iar ,,Trihirussa” rămâne la Hilandar, până în anul 1347,
adică mai mult de o sută de ani după adormirea Sfântului Sava
(1235). În anul 1347, merge la Sfântul Munte în vizită sârbul
Kralis Duşan care, vizitând mănăstirea Hilandar, primeşte la
plecare, pentru Serbia, Icoana Prea Sfintei Fecioare „Trihirussa”,
ca binecuvântare a mănăstirii pentru el. Şi astfel
Icoana „Trihirussa” ajunge în Serbia.
Prin veacul al XIV-lea, icoana trece în
proprietatea Mănăstirii Studeniţa. Această
mănăstire, ca şi alte ţinuturi ale Serbiei, suferă
la începutul veacului următor (al XV-lea) atacul
turcilor. Când au fost înştiinţaţi că turcii vin
spre mănăstire, monahii s-au îngrijit în grabă să
salveze preţioasa icoană; au pus-o pe spinarea
unui catâr pe care l-au lăsat să meargă liber, unde
îl va călăuzi Născătoarea de Dumnezeu. Catârul a
străbătut toată Serbia şi Macedonia, ajungând la
Muntele Athos şi s-a oprit la o mică distanţă de
Mănăstirea Hilandar. Astfel, ,,Trihirussa” a intrat
pentru a doua oară în această mănăstire. Pentru
o mai mare cinstire, monahii au aşezat-o în sintronon, adică în
Sfântul Altar al bisericii mari a mănăstirii.  
Mult mai târziu, s-a petrecut în mănăstire un eveniment
impresionant. A murit stareţul, iar obştea, care era formată din
patru naţiuni diferite: greci, sârbi, bulgari şi ruşi, fiecare susţinea
pe unul din naţia lor. Deoarece nu se puneau de acord, a intervenit
chiar Prea Sfânta Fecioară. În timpul unei vecernii, s-a auzit clar din
Icoană glasul Prea Sfintei Fecioare care a spus că ea este stareţa
mănăstirii. Monahii au auzit glasul, dar nu i-au dat importanţa
cuvenită. Apoi, icoana Maicii Domnului „Trihirussa” s-a deplasat
singură din locul în care se afla şi, s-a aşezat în scaunul egumenului
din biserică. De atunci, la Mănăstirea Hilandar este ales doar
un vicar, iar călugării merg la Sfânta Icoană să ia binecuvântare
pentru fiecare ascultare. Astfel, Prea Sfânta Fecioară „Trihirussa”
a devenit ocrotitoarea Mănăstirii Hilandar, ,,icoana protectoare” a
ei, monahii care vieţuiesc în mănăstire, sub stăreţia ,,Trihirussei, o
au pe aceasta ca Maică, Ocrotitoare şi Mângâiere a lor în diferitele
întâmplări grele, pe care le întâmpină în viaţa monahală.
Din timpul Sfântului Ioan Damaschin (secolul al VIIIlea), până
în zilele noastre, Icoana „Trihirussa” a făcut numeroase minuni,
atât în cuprinsul Mănăstirii Hilandar, cât şi în afara ei, peste tot în
ţinuturile Ortodoxei.
Prima minune a Icoanei „Trihirussa”, este vindecarea mâinii
Sfântului Ioan Damaschin, minune de la care vine şi numele, adică
„Trihirussa” (,,Cea cu trei mâini”). Ea vindecă tot felul de boli şi
răni ale trupului şi alungă duhurile necurate
Pentru încredinţarea celor de mai sus, vom aminti câteva
dintre minunile Icoanei ,,Trihirussa” şi în primul rând pe cele mai
apropiate de vremea noastră.
În anul 1905, când Rusia se afla în război cu Japonia, o misiune
militară, formată din ofiţeri superiori ai armatei ruse, a cerut
Mănăstirii Hilandar ca Icoana Sfintei Fecioare „Trihirussa” să fie
trimisă pe câmpul de luptă ca ajutor al armatei ortodoxe ruse.
Consiliul Părinţilor mănăstirii nu a aprobat trimiterea „Trihirussei”,
dar a hotărât să   trimită o copie fidelă a ei, iar prin puterea
ocrotitoare a Născătoarei de Dumnezeu, ruşii au câştigat multe
victorii împotriva japonezilor; iar în cele din urmă, s-a încheiat
pacea între cele două imperii.
Părintele Filip de la Mănăstirea Esfigmenu, martor ocular
al minunii următoare, povestea că în anul 1945 a izbucnit un
puternic incendiu în pădurea Mănăstirii Hilandar; focul a ajuns
până la zidul de miazăzi al mănăstirii şi ameninţa să o transforme
în cenuşă. În acea împrejurare plină de primejdii, Părintele Daniil,
stareţul mănăstirii, a poruncit să fie scoasă „Trihirussa”. A început
procesiunea şi abia au ajuns monahii la podul din afara mănăstirii
pe drumul care duce la Mănăstirea Zografu, că un vânt puternic
din partea opusă a îndepărtat focul şi, în scurt timp, l-a stins
cu totul. Până azi se păstrează în partea de miazăzi a mănăstirii
rădăcini de copaci carbonizate în acel incendiu.
Acelaşi Părinte relatează că, în timpul războiului cu bandele de
răufăcători, un grup de partizani a intrat în mănăstire; ei încercau
să fure alimente şi alte bunuri materiale. Pe neaşteptate au
văzut o femeie impunătoare, străbătând mănăstirea şi intrând în
biserică. Curios, căpetenia răzvrătiţilor, împreună cu alţi bărbaţi, a
intrat în biserică; o căutau pe femeia aceea, dar nu au găsit-o, deşi
au cercetat cu multă atenţie toată biserica. Atunci privirile lor s-au
îndreptat spre Icoana „Trihirussa” cu ofrandele ei de mare preţ.
(Continuare în pag. 13)
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Gheorghe Deaconu și a cincea poruncă
Mihai Călugărițoiu

I

storia literaturii, a omenirii și viața cotidiană abundă de
exemple privind respectul fiilor față de părinți, lucru firesc,
am putea spune, chiar dacă, nu de puține ori, firescul a fost
încălcat.
Pentru Gheorghe Deaconu însă: „Cinstește pe tatăl tău și
pe mama ta!” a căpătat o dimensiune augumentată și nu a
reprezentat niciodată o poruncă, ci, mai degrabă, o mulțumire,
izvorâtă din respect și admirație, stimă și dragoste filială, iar
dialogul generațiilor, chiar dacă, uneori, a fost mai dificil, n-a
influențat esențialul, cinstirea părinților.
În 2019, când Gheorghe Deaconu împlinea 75 de ani, la 22
august, și-a făcut și ne-a făcut un frumos cadou, atât domniei
sale, cât și nouă, publicând, în cinste tatălui său, lucrarea „Nicolae
Boerescu, un rapsod de pe Topolog”. Se împlineau, în același timp,
și 50 de ani de când tatăl său „pleca în lumea drepților” (1969).
Tatăl autorului, Nicolae C. N. Deaconu, zis „Boierescu”, după
supranumele tatălui său, Constantin „Boierescu”, „pentru că era
un fel de delegat al satului Piatra pe lângă autoritățile de plasă
de la Tigveni”, „combina simplitatea țărănească și noblețea
«boierească»” și „a ținut în echilibru, cu înțelepciune, patima
averii și perspectiva cărții”, a aspirat „spre un alt orizont de viață,
dacă nu pentru sine, măcar pentru urmașii săi”.
Neamul Deaconilor, înfățișat în această lucrare, își are originile
în Porcești (Turnu Roșu), prea mult timp localitate de graniță și de
despărțire a aceluiași popor roman. Dumitru Deaconu, strămoșul
comun, a venit pe valea Topologului din sudul Transilvaniei, „o
lume de bărbați ambițioși și voluntari, neîncovoiați, o lume atașată
tradiției și totodată având aspirații cărturărești”. Nicolae Deaconu,
fiul său, și Constandin Deaconu (Boierescu cel Bătrân), nepotul,
sunt înaintașii lui Nicolae Deaconu, născut în 1899, supranumit,
după tatăl său, Boierescu, subiectul acestei cărți, care, păstrând
tradiția, „cânta în strană și Citea cazania în biserică.”
Într-un mod original, autorul numește „personajele” cărții:
„Râul” și „Cântecul”, în mijlocul cărora așează, ca un liant,
„Rapsodul” - nimeni altul decât Nicolae Deaconu/Boierescu - tatăl
scriitorului.
„Moștenitor și Mărturisitor”, autorul recunoaște cu respect și
mândrie: „Nu pot face… abstracție de faptul că Nicolae Boierescu
a fost tatăl meu. Când eram mic și eram întrebat: Al cui ești?,
răspundeam smerit: Al lui Nicolae Boierescu!”
Dincolo de subiectivismul obiectiv, iertat îmi fie oximoronul,
Gheorghe Deaconu ne prezintă un rapsod, în adevăratul sens al
cuvântului, „cântăreț și recitator de creații populare” (conform
DEX) și un părinte așa cum trebuie să fie: corect, moral, integru.
Autorul regretă și se învinovățește de faptul că: „Nu m-am
învrednicit, cât a trait protagonistul, să dialoghez cu el, să explorez
(și să valorific!) ceea ce știa, ceea ce acumulase - ca memorie,
experiență și înțelepciune- într-o viață de om”. Întrebarea noastră
este însă următoarea: Era pregătit tânărul absolvent de Filologie

să poarte dilalogul acesta sau l-a făcut mult mai bine Doctorul
în Filologie, de peste ani, același Gheorghe Deaconu, care, prin
voia sorții, a făcut să se ocupe de tradițiile culturale ale județului
Vâlcea? Dacă domnia sa nu și-a pus această
întrebare, îi propunem să reflecteze asupra ei.
Omagiindu-și părintele, Gheorghe Deaconu
îndeplinește o misiune nobilă, aceea de: „a
recupera și revitaliza patrimoniul valoric al
culturii tradiționale, fără de care comunitățile
de pe valea Topologului riscă să-și piardă
identitatea și personalitatea culturală”.
Un alt regret al autorului este constatarea
că: „Boiereștii n-au fost capabili… să
convertească sporul de avere… într-un plus
de civilizație și prosperitate”, ghidându-se, cu
înverșunare după zicala: „Așa am pomenit, așa
facem!” Alte vremuri, alte priorități! am putea
spune noi, atăzi, dar…
De aceea, deschiderea lui Nicolae
Deaconu/Boierescu spre școală și educația
copiilor săi, alături de propriul regret, că: „N-a
avut parte de mai multă carte… recunoscând
cu onestitate și amărăciune, deopotrivă: «Atât am învățat!»”,
par de neînțeles pentru membri aceluiași neam, Deaconu, care,
probabil, n-au întrezărit schimbările majore ce vor veni în a doua
jumătate a secolului al XX-lea, „fiind cel dintâi dintre cei trei frați”
care „acceptase să-și dea unii dintre copii la carte.”
Astfel, copiii lui Nicolae Deaconu/Boierescu, în funcție de
vremuri și propia determinare, prin realizările și modul de viață
„nu l-au făcut de râs”. Costică, băiatul cel mare, s-a apropiat de
idealul: „Să ajungi boier, dar să rămâi țăran!”; Maria (Marița) a
absolvit Gimnaziul, iar Filofteia (Tiuța) Liceul Pedagogic. Mezinul,
Gheorghe Deaconu, a mers mai departe, absolvind Facultatea de
Filologie, domeniu în care a obținut titlul de Doctor.
Întorcându-ne la Nicolae Deaconu/Boierescu, protagonistul
cărții: „Ca orice țăran… a trait drama pământului”, pământ care,
știm bine, secole de-a rândul, a fost singurul mijloc de existență,
în lumea satului și nu numai. Ca să-și dea roadele însă, pământul
trebuia respectat. Țăranul nostru a știut cum și când să-l are,
cu ce să-l cultive și cum să îngrijească cele sădite, să se ajute
de animalele pe care le avea și pe care le îngrija, să prelucreze
produsele agricole și să obțină mâncarea, băutura, îmbrăcămintea
și adăpostul, să fie, câte puțin, din toate: plugar, văcar, oier,
dulgher, cojocar, grădinar și multe altele, în funcție de nevoi. Avea
un bagaj de cunoștințe bogat și variat, spre deosebire de omul
modern care știe din ce în ce mai mult, despre din ce în ce mai
puțin, specialist într-un domeniu, dar care, în lumea satului, ar
pierde compețiția în confruntarea cu Nicolae Deaconu/Boierescu.
Nu ocupația tatălui său, țăran autentic, credem că l-a
deterninat pe autor să scrie despre el, ci ceea ce l-a evidențiat
față de consătenii săi, contemporani ori nu. Nicolae Deaconu/

Boierescu a fost și va rămâne în istorie prin faptul că a fost
„Rapsod”, și nu pentru una, două sau mai multe generații, ci
pentru mult mai mult timp, mulțumită fiului, Gheorghe Deaconu,
care a consemnat, în scris, talentul tatălui său,
opera sa, dându-i caracter științific, sprijinit
de specialiști în domeniul muzicii, astfel
încât, melodiile cântate de Nicolae Deaconu/
Boierescu vor putea fi interpretate peste timp,
fără să se piardă ori modifice linia melodică.
Repertoriul lui Nicolae Deacunu/Boierescu
cuprindea: piese de ritual, dintre care unele
prilejuite de obiceiurile de iarnă, altele legate
de obiceiurile familiale, în special nunta; piese
epice; piese lirice, doine și cântece; melodii de
joc, la fluer, cu strigături etc. Cu toate acestea,
autorul crede că: „Nicolae Boierescu și-a
împlinit vocația de rapsod popular ca vornic
de nunți.” Orațiile la nunți, ale rapsodului, au
fost preluate pe cale orală și așa s-au transmis
mai departe, pentru că: „În casa rapsodului
nu s-a păstrat vreun text scris de mâna lui.” Se
estimează că: „Nicolae Boierscu a rostit Orațiile
la câteva sute de nunți.”
Talentul tatălui și pregătirea fiului, specialist în filologie și
etnologie, această împletire armonioasă între talent și știință
au făcut ca Nicolae Deaconu/Boierescu să dăinuie, dincolo de
prezența fizică pe această lume, deoarece, suntem convinși, și de
această data, se va verifica adevărul expresiei: „Scripta manent!”
Prin această carte, prin destăinuirile fiului, dar și din scrierile
și mărturisirile altora, care l-au cunoscut, credem că i s-a dat
cezarului ceea ce merita. Cum, un țăran cezar? s-ar putea sesiza
unii. Da, prin ceea ce a făcut, prin unicitatea felului de a îmbrățișa
și promova obiceiurile și tradițiile moral-creștine, Nicolae
Deaconu/Boierescu a împărățit lumea satului cu talentul și spiritul
său altruist, cu sfatul blajin și înțelept.
Dacă fiul, Gheorghe Deaconu, nu s-ar fi preocupat de folclorul
zonei în care a trăit și activat Nicolae Deaconu/Boierescu, faptele
tatălui ar fi fost date uitării, așa cum sigur s-a întâmplat cu
antecesorii săi în ale tradițiilor populare, care s-au transmis pe
cale orală, dar nu s-au reținut numele purtătorilor spre generațiile
viitoare.
Pe de altă parte, autorul, prin scrierile sala, a sfințit locul, cum
frumos spune filosoful român Dumitru Drăghicescu: Omul, prin
acțiunile sale, îl redescoperă și îl recreează pe Dumnezeu și, la
rândul său, se îndumnezeește.
Totodată, cinstindu-și părinții, Gheorghe Deaconu îndeplinește
dezideratul părții a doua a poruncii: „Pentru ca să ți se lungească
zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul.”
Cu prilejul aniversării a 77 de ani, la 22 august 2021, și nu
numai, îi dorim multă sănătate, putere de muncă, în realizarea
proiectelor, în special, culturale, mulți ani viitori!

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

REDACTORII NOȘTRI DIN MAREA BRITANIE

A

cest articol l-am scris imediat după ce am primit la redacție
materialul lui Dragoș Comănescu plecat de peste 10 ani în
Anglia. În toată această perioadă lucrăm împreună, on line, Dragoș,
creând și întreținând siteurile noastre de pe calculator: Cultura Ars
Mundi (continuatorul „Interferenței Artelor” de pe Globalartfusion
creat în anul 2004), cichirdan.ro. În aceeași perioadă funcția executivă
a a acestor siteuri plus crearea arhivei video de pe You Tube o are
redactorul șef Bogdan Cichirdan, de asemenea, plecat și el în Anglia…
După Dragoș Comănescu, timp de 9 ani, funcția de tehnoredactor
(sufletul unui ziar) la cele patru publicații culturale, cotidiene on line,
lunare și trimestiale, formă tipărită și PDF a fost preluată de Bogdan
Cichirdan…Iar de patru ani încoace de Ana Maria Lazăr din Timișoara.
Internetul a făcut posibilă activitatea noastră împreună, la presa Intol
Press, de 18 ani, toți practicând ziaristica culturală din anul 2003,
când acești bravi băieți activau la cotidianul „Info Puls” și „Publicitatea
1”. Toți suntem legați în activitatea noastră de calculator, soțul meu,
Simion Petre, și cu mine, încă din 1976, când am devenit experți în

programare - proiectare tehnologică asistată - numerică , limbaje APT
(APT - RCW și ADAPT) și limbajele clasice: BASIC și FORTRAN. În 1977
ne-am luat licențele de ingineri, programând numeric asistat Rotorul de
la Turbina de 330 MW care se fabrica clasic la IMGB București. Apoi s-a
trecut la execuția-strunjirea-lui numerică. Eu am programat partea de
înaltă presiune a Rotorului, iar soțul meu partea de joasă presiune.
În ultima perioadă a șederii lui Dragoș Comănescu la Râmnicu
Vâlcea, acest IT-ist și tehnoredactor super dotat (a pus bazele multor
ziare în orașul nostru, lucrând la ele) și-a tipărit propriul ziar, „Public”,
în care a găzduit primele apariții ale „Culturii vâlcene”. L-a tipărit câteva
numere, apoi l-a continuat on line până când a plecat în Anglia. Și
Dragoș, și Bogdan, au plecat în Anglia, găsind de lucru, pentru un salariu
mai bun, în acei ani, firmele acestea mici (mai ales cele cu profil cultural
), nemaiputând să le asigure salariul minim.
Ne bucurăm că Dragoș Comănescu își reia munca în presă, și ca
publicist, și că ne-a ales pentru acest lucru, pe noi de la Intol Press!

Leontina RUS

TELEFONUL ÎN MAȘINĂ

- Peter, dacă nu închizi telefonul opresc la
Poliție și le spun că folosești telefonul în mașină!
- Iar eu o să le spun că tu mi l-ai dat!

Peter KIS
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Amintiri ale măreţiei trecutului îngropat de veacuri
Zenovia ZAMFIR

S

atul este patria poporului român din vremi imemoriale.
Aici suntem acasă de la început de lume, în sat ieşi din timp
şi istorie şi intri în timpul şi istoria devenite veşnicie.Veacurile şi
sutele de generaţii au ctitorit această matcă şi vatră unde omul
este cuprins de-o lăuntrică şi tainică bucurie şi măreţie.
Satul a fost, de-a lungul vremii preocupat de formarea omului
interior în spiritul celor mai înalte principii morale pe care le-a
avut umanitatea, cele ale jertfei de sine din iubire pentru
aproape, ale răbdării îndelungi, ale îmbogăţirii suﬂeteşti, ale
însetării după dreptate şi adevăr. Această rânduială, spirituală ,
păstrată prin viaţa practică două milenii, este moştenirea noastră
cea mai de preţ, indiferent unde trăim şi cât consumăm din
bunurile lumii.Satul românesc este vatra în care s-a plămădit,
s-a păstrat şi s-a promovat conştiinţa naţională,este un izvor al
obiceiurilor, menite să trezească în om dorul şi dragul de viaţă,
să aștearnă pe chipul său un zâmbet luminos.De- a lungul
timpului, satul românesc s-a organizat şi s-a dezvoltat în felurite
moduri, cultivând virtuţile poporului român: hărnicia, dărnicia şi
ospitalitatea, satul românesc este cel mai bun exemplu ce poate
fi dat pentru adevărata comuniune dintre mai mulți oameni, care
se bucură să fie împreună, să se ajute între ei în orice clipă și să
înfăptuiască lucruri frumoase de care să se mândrească.„Copilo,
pune-ţi mânile pe genunchii mei. / Eu cred că veşnicia s-a născut
la sat. / Aici orice gând e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, /
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, / ci adânc în pământ undeva”. Aşa
spunea Lucian Blaga, în “Sufletul satului”.
„Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit
dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea asta“,Octavian Goga.
Lumea satului românesc a fost mereu o sursă de inspiraţie pentru
scriitorii neamului nostru, operele lor îşi adună seva din acelaşi
izvor al folclorului, istoriei şi al vieţilor sătenilor de diferite vârste,
lumea satul fiind în strânsă legătură cu natura. „Suntem și vom fi
totdeauna neam de ţărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca
putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află ȋn
sufletul ţăranului – creatorul și păstratorul culturii populare, centru
generator, binecuvântat și rodnic” (Lucian Blaga). A rânduit Bunul
Dumnezeu să văd lumina zilei în localitatea vâlceană Stăneşti, pe
malul Cernei cu apă limpede şi sclipitoare în razele soarelui de
vară fierbintele, pe acele meleaguri pe unde odinioară îşi purtase
paşii „Vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian Marina”. De mai
la deal şi de peste deal , din Glăvile Vâlcii avea să pornească în
lume, la 21 martie 1921, Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania.
Întâlnirea, comuniunea şi colaborarea , prietenia şi sprijinul
reciproc dintre cei doi mari ierarhi vâlceni a fost descrisă de
cărturarii vremii ca fiind una providenţială.Mare bucurie, onoare
şi recunoştinţă pentru noi urmaşi care călcăm cu smerenie, evlavie
şi recunoştinţă pe urmele marilor înaintaşi . A îngăduit Bunul
Dumnezeu ca împreună cu Maria Catană, bibliotecar la Biblioteca
Publică din Glăvile să aprindem candela neuitări, marilor ierarhi,
Justinian Patriarhul şi Bartolomeu Mitropolitul.De două mii de ani,
de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim
locul şi neamul, să ne omagiem eroii istoriei, martirii credinţei
precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care
şi -au pus amprenta pe istoria, veacurile şi locurile străbune, cu
viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare!
Comuna Glăvile, este situată în partea central-estică a
judeţului Vâlcea, pe traseul şoselei de la Rm. Vâlcea - Şirineasa
- Drăgăşani, printre dealuri acoperite de păduri, livezi de pomi
fructiferi şi păşuni naturale ce încântă privirea călătorului.
Despre frumuseţea localităţi, în cotidianul Râmnicu Vâlcea
Week din 18 iunie 2019, jurnalistul Liviu Popescu ne spune...

ICOANE MIRACULOASE
(Urmare din pag. 11)
Căpetenia a vrut să le ia cu forţa de pe icoană. Când a vrut să
le smulgă, o mare teamă a pus stăpânire pe el şi tremura cu tot
trupul; însoţitorii săi au încercat să-l ducă cu ei, dar în zadar. El a
izbutit doar să le poruncească: ,,Plecăm repede, plecăm repede”.
Şi, într-adevăr, au fugit înfricoşaţi, fără să fure nimic din mănăstire,
datorită mijlocirii ocrotitoarei ei, Sfânta Fecioară „Trihirussa”.
În 1992, la Belgrad, în suburbia Kragujevac, într-un mare
studio fotografic a izbucnit un puternic incendiu, arzând întregul
studio. Proprietarul avea în atelierul său un calendar al mănăstirii
Hilandar cu „Trihirussa” pe prima pagină şi două mici icoane ale
„Trihirussei”. Calendarul l-a atârnat pe peretele atelierului, iar cele
două icoane mici le-a pus pe două aparate de mare valoare, pe
care le folosea în munca lui. Este minunat şi uimitor că în incendiu

„Pe Valea Pescenei, pe vechiul drum al transhumanţei, se află
una din cele mai frumoase comune vâlcene, o inimă din Oltenia
adevărată, o frântură din frumosul judeţ al Vâlcei.Ne referim
la Glăvile. Un loc enigmatic ale cărui poveşti se pierd în negura
timpului. Oameni liberi până în secolul al XIV-lea, cei din Glăvile
şi-au inspirat numele satului din legendele Valahiei, legende cu
draci, zmei sau şi Cosânzene, cu lupte aprige cu turcii. Un sat
românesc care aduce toată România veche în prezent.
„Nu trebuie să ieşi din România ca să găseşti alte peisajele
rustice superbe, le avem şi noi. Şi nu numai că le avem, dar sunt
cam de o sută de ori mai pitoreşti. Dealuri, pădurile noastre,
tradiţiile, verdele nostru, zăvoaiele. Păstorii noştri, poate că sunt
eu mai subiectiv, dar România e frumoasă şi Glăvile face parte din
ţara asta”, spune Iustin Duicu, primarul localităţii.Glăvile începe
la marginea Pescenei şi se duce plăcut în subcarpaţii Vâlcii, spre
Olteanca, acolo, unde este vechiul loc al Valahiei frumoase,un
ţinut de poveste, locuit de oameni ce sfidează timpul neostenind
niciodată.În Glăvile convieţuiesc oameni pentru care tradiţia a
însemnat ceva aproape sacru, cu reguli de bunăcuviinţă creştină,
cu obiceiuri şi rânduieli bine conturate şi respectate cu sfinţenie.
Oamenii din Glăvile sunt mândri, iubitori, sociabili, îşi iubesc locul
şi nu ezită să îl arate celor ce doresc să îl vadă. De-a lungul istoriei,
bărbaţii au fost recunoscuţi pentru curajul lor în luptă iar femeile

pentru ţesături, pentru rostul casei. Aşa s-a născut comunitatea
din Glăvile’’. Născută, crescută , educată pe aceste meleaguri
de doină şi legendă, doamna Maria Catană a ales profesia de
bibliotecar din dragoste de locurile natale, pentru frumuseţea
profesiei de bibliotecar pe care a realizat- o cu mult profesionalist
şi dăruire, pentru a fi în slujba comunităţi şi a promova valorile
tradiţionale şi culturale din zona binecuvântată de Dumnezeu
de pe Valea Pesceanei.Cât timp a slujit pe altarul culturii
din Glăvile, Maria a organizat numeroase activităţi dedicate
portului tradiţional, folclorului popular, simpozioane dedicate
personalităţilor locale.A participat la concursuri populare cu
formaţi de dansatori din localitate şi a obţinut mai multe premii
care au pus în valoare tradiţiile şi obiceiurile satului românesc,
a promovat costumul popular, multă vreme ‘’lada de zestre’’ a
Glăvilor a fost cunoscută şi apreciată la nivel judeţan şi naţional.
Alături de familie, soţul şi cei doi copii, împreună cu formaţia de
dansatori profesionişti a colindat ţara în lung şi- n lat pentru a
promova valorile tradiţionale specifice comunei Glăvile.La 31
ianuarie 2011, am fost părtaşi la naşterea în viaţa cea veşnică a
unui mare cărturar, scriitor, teolog, ierarh, mărturisitor al istoriei
milenare româneşti, totodată apologet al dreptei credinţe
creştine – Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu
Anania, care şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în
Dumnezeu crucea vieţii şi a suferinţei, vreme de mai mulţi ani!
Vrednicul de pomenire Bartolomeu Valeriu Anania a păstorit
meleagurile Transilvaniei străbune şi Ardealului strămoşesc,
vreme de 18 ani, între anii 1993 – 2011, ca Arhiepiscop al Vadului

Feleacului şi Clujului iar din anul 2006 (şi) ca Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului!Născut pe frumoasele plaiuri
vâlcene, în comuna Glăvile, marele ierarh, s a făcut remarcat prin
câteva trăsături şi calităţi distincte: maturitatea,cunoaşterea şi
bogata experienţă, înţelepciunea pastorală şi duhovnicească,
prin ataşamentul faţă de valorile spirituale, perene ale poporului
nostru, prin tenacitatea şi perseverenţa specifică marilor
caractere, prin cultura teologică, luciditatea şi spiritul critic
însoţit de foarte multă înţelegere şi condescendenţă, prin spiritul
de disciplină, în primul rând cu propria lui persoană, revelat cu
fiecare slujire ori cu fiecare predică sau cuvântare, susţinute întrun mod foarte cerebral, lucid şi vertical, concis, coerent dar şi
consistent în diferite împrejurări sau cu diferite ocazii!
Dar mai presus de toate a fost un om de o sinceritate,
fermitate ,discreţie şi modestie ieşite din comun, care îţi inspirau
foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste faţă de
valorile eterne ale culturii şi spiritualităţii noastre romăneşti şi
ortodoxe!Atât contemporanii cât şi posteritatea îi vor acorda,
totdeauna, cinstea, recunoştinţa şi preţuirea cuvenită pentru
tot ce a făcut, pentru ceea ce a fost şi însemnat (sau ar trebui să
însemne) în conştiinţa şi în memoria noastră colectivă .
Trecerea la cele veșnice a Părintelui Mitropolit Bartolomeu,
a adus în activitatea doamnei Mariei Catană o responsabilitate
imensă, aceea de a ţine veşnic aprinsă făclia neuitări marului ierarh.
Din anul 2011 până în anul 2020 în fiecare lună ianuarie şi martie,
la Glăvile s- au organizat activităţi cultural religioase în memoria
şi spre aducerea aminte a marelui ierarh şi cărturar Bartolomeu
Valeriu Anania. Deşi nu a fost uşor, doamna Catană a vegheat
ca Părintele Mitropolit să fie cinstit cum se cuvine în locurile
natale, locuri sfinte pentru fiecare dintre noi. Cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în
colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul’’ Vâlcea, cu
sprijinul autorităţilor locale, cu ajutorul domnului primar Iustin
Duicu şi al preoţilor din parohia Glăvile şi din localităţile învecinate
, cu participarea elevilor şi a cadrelor didactice de la Şcoala
Gimnazială din localitate , Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost
cinstit şi evocat cum se cuvine la nivel local,judeţean şi naţional.
La aceste evenimente de mare amploare au participat oameni
de cultură, monahi şi monahi din toată ţara. În ultimul capitol al
acestei lucrări am inserat câteva articole din publicaţiile vremi
care descriu pe larg manifestările organizate, personalităţile care
au participat, cărţile şi revistele lansate cu aceste ocazii.Doamna
Maria Catană este promotoare unui eveniment special în viaţa
Mitropolitului Bartolomeu.În anul 2001 când a împlinit frumoasa
vârstă de 80 de ani a fost declarat cetăţean de onoare al comunei
Glăvile, toate demersurile fiind făcute de doamna bibliotecar
Catană.La ceremonia de decernare a titlului a venit însoţit de
numeroşi preoţi din Cluj, Vâlcea, de Înalpreasfinţitul Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului. A fost un moment cu mare încărcătură
emoţională la care a participat întreaga comunitate din Glăvile.În
anul 2019, Înalpreasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
împreună cu domnul Iustin Duicu, primarul comunei Glăvile au
hotărât să amenajeze o casă memorială în cinstea marelui prelat,
om de cultură, care a contribuit la punerea pe hartă a comunei.
Se pot scrie manuscrise despre marele cărturar vâlcean , timpul
cerne aşa cum spunea Mircea Eliade iar dâra de lumină lăsată în
urma sa va străluci şi mai mult.Lucrarea doamnei Maria Catană
aduce în actualitate măreţia trecutului îngropat de veacuri pentru
ca generaţiilor viitoare să cunoască faptele înaintaşilor ce i-au
acoperit de glorie.Ea reprezintă un dar de suflet pentru cei ce au
sfinţit locurile binecuvântate de Dumnezeu ale comunei Glăvile,
un îndemn pentru cei ce vor veni la cunoaşterea şi promovarea
valorilor cultural spirituale.

a ars tot ce se găsea în atelier, chiar şi pardoseala, dar au rămas
complet neatinse calendarul cu „Trihirussa” şi cele două aparate
de fotografiat, care aveau pe ele cele două iconiţe. Ca dovadă a
recunoştinţei şi a mulţumirii faţă de Născătoarea de Dumnezeu,
proprietarul a trimis la Hilandar calendarul salvat, ca să amintească
şi să adeverească minunea pe care a făcut-o Icoana „Trihirussa”.
Câteva copii ale Icoanei Maicii Domnului Trihirussa, se găsesc
şi la noi în ţară. Astfel, una este la Mănăstirea Neamţ, aşezată în
paraclisul „Sfântul Gheorghe” din incinta Mănăstirii. Ea reprezintă
o copie după icoana de la Mănăstirea Hilandar, adusă în anul
1788 de Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi, stareţul mănăstirii
(1779–1794). Biserica „Maica Precista” din Ploieşti are o Icoană a
Maicii Domnului „Trihirussa”, primită în dar, la anul 1877, de ţarul
Alexandru al II-lea al Rusiei.
În oraşul Piatra Neamţ, o copie a Icoanei „Trihirussa” se
păstrează la Parohia Pogorârea Sfântului Duh–Gară, aşezată în
paraclisul „Sfântul Ioan Rusul” de la demisolul bisericii, fiind

donată de Părintele Iustin Pârvu. Ulterior, a fost împodobită cu
odoare şi sfinte cruci, donate de credincioşi, ca mulţumire pentru
binefacerile primite. Icoana este purtată în procesiuni, iar în timp
de secetă, se spune că este aducătoare de ploaie şi făcătoare de
minuni.
O altă copie a Icoanei „Trihirussa” se găseşte la Mănăstirea
„Înălţarea Domnului” din apropierea municipiului Reşiţa,
judeţului Caraş-Severin. De asemenea, Mănăstirea cu hramurile
„Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Sfântul Mucenic Dasie”, înfiinţată la
anul 2004, în comuna Lipniţa, din judeţul Constanţa, are o copie a
Icoanei „Trihirussa” cumpărat din Rusia.
Icoana „Trihirussa” este cea mai bine păstrată dintre vechile
icoane bizantine ale Născătoarei de Dumnezeu, cu cea mai
puternică expresivitate. Chipul Sfintei Fecioare este atât de
binevoitor şi privirea atât de blândă, încât îi umple de evlavie
pe toţi cei care i se închină şi se roagă ei, dobândind împlinirea
tuturor bunelor dorinţe.
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Schitul „Sfântul Ștefan”, ctitoria lui Ștefan Brâncoveanu
Pr. Dr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

V

oievodul martir Constantin Brâncoveanu a avut o
mare vocație de ctitor. Între anii 1690-1709 el ridică și
desăvârșește Ansamblul de arhitectură al Mănăstirii Hurezi,
conceput în același timp ca locaș de închinăciune, ca un focar de
cultură la poale de Carpați, ca punct de apărare spre hotarul de
apus al țării și, în caz de nevoie, loc de refugiu pentru ctitor și
familia sa, precum și ca necropolă domnească.
Ansamblului îi sunt integrate, pe cele patru puncte cardinale:
la răsărit, biserica-bolniță „Adormirea Maicii Domnului”, zidită
de doamna Maria Brâncoveanu; la apus, schitul „Sfântul Ștefan”,
durat de feciorul său cel de-al doilea, care purta numele întâiului
martir creștin; la miazănoapte schitul „Sfinții Apostoli” și la
miazăzi, biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a satului
Romani – amândouă fiind ridicate de către arhimandritul Ioan,
întâiul egumen al mănăstirii, sfetnic de taină și inspirator al
voievodului Constantin Brâncoveanu.
Situat la apus de Mănăstirea Hurezi, peste apa râului Romani,
în desișul pădurii, schitul „Sfântul Ștefan” este așezat pe o colină
înverzită, cunoscută sub denumirea geografică de „Poiana
Schitului”. Înconjurat de ziduri, în centrul unei curți restrânse,
micul schit are un farmec deosebit, la care contribuie și scara
redusă, de miniatură arhitecturală, a ansamblului.
Schitul este datat la anul 7211 de la zidirea lumii (1 septembrie
1702-31 august 1703). Deasupra ușii de la intrarea în biserică se
găsește, săpată în piatră, inscripția ctitorului, a tânărului voievod
Ștefan Brâncoveanu, care spune: „Acest sfânt și dumnezeiesc schit
făcutu-s-au întru pomenirea vărhovnicului din mucenici, Sfântului
Ștefan, cu cheltuiala prealuminatului Ștefan Brâncoveanul,
fiul preablândului domn și oblăduitor a toată Ungrovlahia,
Io Constandin Basarab voievod, întru a lui Dumnezeu cinste,
mucenicului slavă, părinților liniște, ertare păcatelor și cerescului
lăcaș câștigare; leat 7211; și ispravnic fiind chir Ioan Arhimandrit”.
De remarcat prețiozitățile erudite din acest text, care scot în
evidență personalitatea cultivată, „cărturărească” a ispravnicului
Kir Ioan arhimandritul. Spre exemplu, aici întâlnim denumirea de
Uggrovlahia pentru Țara Românească, prin vlahi înțelegând pe
români. Vlahii sau valahii erau românii din sudul Dunării (aromâni,
istroromâni, meglenoromâni), care și-au păstrat individualitatea
etnică, romanică, în Imperiul Bizantin, unde trăiau dispersați în
vlahii. Existau mai multe vlahii: Ruso-Vlahia (Vlahia din Moldova,
de lângă ruși) sau Ungro-Vlahia (Vlahia de lângă Ungaria). În
ortografia elină puristă, grupul de litere – gg – se pronunță
- ng-, astfel că acest cuvânt Uggrovlahia se pronunță de fapt

Ungrovlahia. Această denumire a fost aleasă pentru a desemna
Mitropolia Ungrovlahiei, unitate canonică a Ortodoxiei, înființată
în anul 1359 de Patriarhia de Constantinopol.
Pe de altă parte, prin expresia din pisanie „vărhovnicul (sau
verhovnicul) din mucenici Sfântul Ștefan” se înțelege pe de o parte
conducătorul sau mai-marele în cadrul unei ierarhii, persoana cu
cel mai înalt rang bisericesc, iar pe de altă parte, în cazul Sfântului
Ștefan, se înțelege faptul că el este primul dintre mucenici, primul
dintre martirii Bisericii Creștine.
Din punct de vedere al arhitecturii, biserica schitului are
dimensiuni mici și este de plan treflat, cu o turlă pe pronaos.
La acest schit, avem unul din rarele exemplare de biserici din
această epocă, fără pridvor. Biserica este alcătuită din pronaos,
naos și altar. Naosul are formă pătrată, lărgită cu două sânuri
semicirculare, ce se deschid pe laturi, acoperite cu câte un sfert
de boltă sferică. El este ocupat de patru stâlpi de zid, de la care
pornesc patru arcuri. Pe acestea, prin intermediul unei bolți
sferice, se reazemă tamburul cilindric al turlei.
Pronaosul are forma dreptunghiulară și este acoperit de
o boltă sferică, ce se sprijină pe patru arcuri fixate în colțurile
încăperii. Fațada bisericii se aseamănă cu cea a Schitului „Sfinții
Apostoli” și este împărțită în două registre de un brâu lat, în relief,
format din trei rânduri de ciubuce. Turla acestei biserici are pante
mai zvelte decât aceea a schitului „Sfinții Apostoli” și are o siluetă
din cărămidă în colțuri. Biserica este pardosită cu lespezi de piatră.
Tâmpla altarului, ca și la schitul „Sfinții Apostoli”, lipsește.
Inițial schitul era împrejmuit de zid de incintă, sprijinit la
exterior de puternici contrapărți din cărămidă și piatră. Zidul era
acoperit cu olane. În colțurile de sud-vest și nord-est se aflau două
corpuri de clădiri cu mai multe încăperi, iar în colțul de nord-vest
se înălța clopotnița.
Imediat după târnosire, schitul a fost închinat bisericii mari,
cu a cărei înfățișare ca ornamente exterioare se apropie mult.
Pictura interioară a fost executată de zugravii Ianache, Istrate
și Hranite, în stilul celorlalte picturi brâncovenești. În decursul
timpului zugrăveala veche s-a distrus, dar au mai rămas unele
resturi și tabloul ctitorilor. Ajuns în paragină, s-a reînnoit și spălat
pictura, între anii 1954-1958, când s-au refăcut chiliile și zidul
înconjurător. Aceste reparații sunt confirmate de o inscripție
săpată în piatră, pe o placă de 1,20/0,56 m., aflată de-a dreapta
ușii de intrare în pronaos, care are următorul cuprins: „Acest
dumnezeesc schit, făcut din temelie la anul 1703 de Ștefan, fiul
voievodului martir Constantin Brâncoveanu, în curgerea vremii a
ajuns la mare paragină și pustiire. După trecerea de mai bine de un
veac de necăutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în grija

sa pentru sfintele lăcașuri, a purces la înnoirea lui, făcând bisericii
învelitoare nouă, prestol, pardoseală de piatră, uși și ferestre.
Totodată, s-a pus de s-a spălat și întregit zugrăveala, iar în jur i-a
durat chilii noi și zid de piatră. Și astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu,
a început iarăși a se sluji într-însul, în anul mântuirii 1958, al X-lea
an al păstoriei Prea Fericirii Sale”. Intrarea în biserică se face prin
latura de apus prin pronaos, printr-o ușă în două canaturi, din
lemn de stejar, frumos sculptată de meșterul Jan Dumitrescu din
Horezu, cu ocazia restaurării schitului, după modelul ușii de la
trapeza brâncovenească din Mănăstirea Hurezi.
Desfășurarea iconografică a acestui sfânt lăcaș, pictat în frescă,
se prezintă astfel:
În conca altarului este Maica Domnului pe tron cu pruncul în
față, având de-a dreapta și de-a stânga pe sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil. Pe boltă sunt pictați Sfinții Prooroci.
În primul registru, Mântuitorul împărtășește pe Sfinții Apostoli.
În al doilea registru se află Sfinții Ierarhi: Sfântul Iacov, Sfântul
Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de
Aur, având în mâini înscrisuri slavone.
La fereastra altarului sunt pictați Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil cu ripide în mâini.
Ultimul registru din Sfântul Altar prezintă ornamente florale.
Catapeteasma actuală este pictată în stil realist de zugravul
Stănescu din Costești. Catapeteasma originală, sculptată în lemn
de tei și aurită, se găsește în prezent în biserica satului Râmești,
luată de credincioșii acestui sat în răstimpul de pustiire a Schitului
Sfântul Ștefan.
Pe calota turlei se află Pantocratorul, iar în jur, Liturghia
cerească. Pe tamburul turlei urmează: proorocii, apostolii și
medalioane cu ierarhi și evangheliști. Pe pandantivi sunt sfinții
evangheliști.
Nu se știe câte decenii a rămas în paragină schitul Sfântul
Ștefan, care face parte din complexul arhitectonic al sfintei
Mănăstiri Hurezi. În anul 1954, din inițiativa Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian Marina, a început restaurarea acestui
sfânt lăcaș, așa cum reiese din pisania care se află de-a dreapta
ușii de intrare în pronaos. Restaurarea s-a terminat în anul 1958
și s-a efectuat nu numai cu donații primite din partea Sfintei
Patriarhii, ci și cu cele primite din partea Departamentului Cultelor.
Acest schit a rămas peste veacuri o dovadă a spiritului creator al
familiei voievodului Constantin Brâncoveanu, un monument de
artă și arhitectură religioasă care ne vorbește despre credința și
jertfelnicia membrilor acestei familii voievodale, ridicat cu scopul
de a oferi posibilitatea unor monahi mai nevoitori să se retragă
din obște pentru a duce o viață contemplativă.

CINCI SECOLE DE SCRIS ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  SCRISOAREA LUI NEACŞU DIN CÂMPULUNG - 1521
Mihai MUSTĂȚEA

E

greu de spus care este vechimea limbii
române. Istoricii şi lingviştii, cu ceva
timp în urmă, au avansat afirmaţia că rostirea
„torna, torna fratre!”, a unui soldat din armata
generalului Comentiolus, la 587, într-o luptă
cu avarii la sud de Dunăre, consemnată de
cronicarul bizantin Theofan, ar fi „prima
menţiune de limbă românească”. Mai cuminte
ar fi să o numim protoromână. Oricum, cu
aproximaţie ştim că între secolele VII-VIII, legile
fonetice, în trecerea de la limba latină la limba
română, au încetat să mai lucreze, astfel că la
venirea slavilor (bulgarilor), secolul VIII, idiomul
limbii române era deja încheiat. Protoromâna
vorbită de dacii de la nord de Dunăre şi de geţii
stabiliţi la sud este limba vorbită neîntrerupt ca
mijloc de comunicare orală populară (arhaică)
şi care s-a amestecat cu limba latină, limba
scrisă, administrativă, care se vorbea şi mai ales
se comunica în aproape tot arealul european.
Apoi, după creştinare, pe aceste meleaguri,
limba slavonă a fost utilizată în biserică şi în
cancelariile domneşti în paralel cu limba latină,
în vreme ce poporul folosea limba română. Din
păcate documentele care să ateste vechimea

limbii noastre sunt puţine. Putem să speculăm
că Ovidiu, exilat la Tomis, nevoit să înveţe graiul
geţilor (pe care îi considera barbari), ar fi scris
câteva poeme în limba lor, poeme care până în
prezent nu au fost găsite. Ar fi fost un document
de scriere în limba geţilor cu grafie latină.
La fel de greu este să fixăm data când s-a
scris în limba română. Totuşi, la 1396, aflăm că
regele Ungariei şi viitor împărat al Imperiului
Roman
de
Naţiune
Germană, Sigismund de
Luxemburg, solicita mai
marilor oraşului Sibiu să-i
găsească un interpret de
limba română şi tot din
documente sibiene aflăm
că, la 1495, s-a dat suma de
un florin unui preot român
pentru compunerea unei
scrisori în româneşte.
Ajungem apoi la anul
1521, cu Scrisoarea lui
Neacşu din Câmpulung
către judele Braşovului,
prin care îl anunţa că turcii
trecuseră Dunărea şi la
„Învăţăturile lui Neagoe

Basarab către fiul său Teodosie”, lăsate ca
„testament” urmaşului la Domnie, înainte de
plecarea la cele veşnice (1521). Găsim şi „Carte
de învăţătură”, cum se scriau în epocă - Niccolò
Machiavelli cu al său „Il principe” (1513) sau
contemporanul său Baldassare Castiglone,
autorul unei la fel de cunoscute scrieri „Il
cortegiano” (1528) – carte de învăţătură valabilă
pentru cei de-atunci dar şi pentru cei de azi care
se cocoaţă în vârful ierarhiei.
Nu-i lipsit de interes să
facem un excurs în istoria
Europei din acele timpuri
pentru a afla mai multe despre
Scrisoarea lui Neacşu. Sfârşitul
secolului al XV-lea şi începutul
celui următor a adus schimbări
majore în configuraţia politică
şi militară a răsăritului şi
centrului Europei. Căderea
Constantinopolului
(1453),
a avut un impact major
atât militar cât şi economic:
accesul la Marea Neagră a
fost sub controlul absolut al
Imperiului Otoman, timp de
aproape două două secole,

de asemenea se deschidea calea cuceririi
şi supunerii statelor din sud-estul Europei,
dar şi a Regatului maghiar. Impactul era şi
politic. Dispariţia Imperiului Bizantin legitima
Sfântul Imperiu Roman al Naţiunii Germane,
care devenea un campion al luptei împotriva
expansiunii otomane.
Pentru Ţările Române epoca aduce schimbări
în orientarea politică. Prin semnarea tratatelor
de vasalitate faţă de Poarta Otomană, ele se
obligau la supunere faţă de aceasta. Apartenenţa
la lumea creştină, însă, motiva apropierea
de regatele vecine (Polonia şi Ungaria) în
încercarea de a opri înaintarea turcilor spre
Europa Centrală, iar în interior, de a limita cât
mai mult amestecul turcilor. Regatul maghiar,
dintre statele central europene, era ameninţat
direct de expansiunea otomană, mai ales
după cucerirea Constantinopolului, a statelor
balcanice şi supunerea principatelor române.
În această situaţie complexă, se punea
accentul pe aflarea de informaţii despre
operaţiunile trupelor turceşti şi alte veşti din
imperiu, iar regele cerea expres cetăţilor săseşti
din Transilvania să culeagă informaţii.
(Continuare în pag. 16)
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ISTORIA LITERATURII ROMÂNE ÎN DATE - IuLie
ALEXANDRU MUSINA (1.07.1954-19.06. 2013)
A fost poet, eseist și publicist. A absolvit Liceul „Andrei Șaguna“
din Brașov în 1973, iar apoi Facultatea de Limba și Literatura
Română din București în 1978. A lucrat ca profesor de liceu și
profesor de scriere creativă, folclor și literatură
comparată la Facultatea de Litere din Brașov.
Printre lucrările sale se numără: „Strada Castelului
104“ (1984), „Aleea Mimozei nr. 3“ (1993), „Album
duminical“ (1994), „Tea“ (1997), „Și animalele sunt
oameni“ (2000), „Supraviețuirea prin ficțiune“
(2005).
OCTAVIAN PALER  (2.07.1926 - 7.05.2007)
Scriitor, jurnalist și om politic, Octavian Paler a urmat Colegiul
„Spiru Haret“ din București, apoi, în ultimul an se mută la Făgăraș
la Liceul „Radu Negru“ și apoi la Facultatea de litere și Filozofie
din București, concomitent cu Facultatea de Drept. Activează
ca redactor de programe la Radiodifuziunea Română, apoi, în
perioada 1970-1983 este redactor șef la cotidianul
„România Liberă“. Activitatea sa literară conține:
„Umbra cuvintelor“ (1970), „Mitologii subiective“
(1975), „Scrieri imaginare“ (1979), „Caminante“
(1980), „Un om norocos“ (1984), „Vremea
întrebărilor“ (1995).
HARALAMB ZINCĂ  (4.07.1923 - 24.12.2008)
Este pseudonimul literar al lui Hary Isac Zilberman, un fost
scriitor român de romane polițiste și cărți-document. Fost
bibliotecar la Arlus (1945-1946), a urmat Școala de Literatură
și Critică Literară „Mihai Eminescu“ (1950-1951). Până în 1967
a lucrat ca redactor la „Tânărul scriitor“, „Luceafărul“ și „Viața
Românească“. A fost autorul a peste 50 de cărți
polițiste și de spionaj, fiind laureat cu premiul
Uniunii Scriitorilor în 1971 și 1976. Printre cărțile
sale se numără: „Amintire“ (1956), „Ultima toamnă“
(1958), „Zefirul“ (1964), „Un caz de dispariție“
(1972), „Revelion 45“ (1989), „Temerarul“ (1991),
„Noiembrie însângerat“ (2000).

silnică și confiscarea averii, din care va executa doar 6 ani la Jilava.
Din 1965 se stabilește la București și apoi la Păltinoș (1975).
Printre operele sale antume se numără: „Pagini despre sufletul
românesc“ (1944), „Sentimentul românesc al ființei“ (1978),
„Scrisori despre logica lui Hermes“ (1986). Postume: „Jurnal de
idei“ (1990), „Eseuri de duminică“ (1992), „Manuscrisele de la
Câmpulung“ (1997).
ANANIA GEORGE  (14.07.1941 - 5.04.2013)
A fost scriitor de literatură S.F., dramaturg, traducător și
realizator de antologii românești. Abseolvent
al Facultății de Limba și Literatura Română din
București (1964) a lucrat ca director al studioului
Animafilm. Dintre operele sale amintim: „Corsarul
de fier“ (1966), „Ploaia de stele“ (1969), „Acțiunea
lebăda“ (1984), „A zecea planetă“ (1989), „Uneori
marea“ (1990).
DIMITRIE ANGHEL  (16.07.1872 - 13.11.1914)
A fost poet și prozator, reprezentant al simbolismului
românesc. După gimnaziu, continuă studiile literare în Italia,
Franța (Sorbona), Elveția și Spania. A colaborat la
revistele: „Contemporanul“, „Adevărul“, „Pagini
literare“, „Viața Românească“, „Semănătorul“,
„Cumpăna“. Operele sale literare conțin volume
de versuri: „În grădină“ (1905), „Fantazii“ (1909),
„Cometa“ (1908), „Cireșul lui Lucullus“ (1910),
„Fantome“ (1911), „Triumful vieții“ (1912).
NICOLAE MIHAI  (17.07.1932 - 17.01.2001)
În 1951 devine student la Facultatea de Filologie din
București, unde, în ultimul an este exmatriculat pe
motive politice. Se stabilește definitiv în comuna
Bertea, unde devine profesor de limba română. Își
face debutul literar la vârsta de 46 de ani. Opera
sa luterară conține romane, nuvele și povestiri:
„Noaptea roșie“ (1983), „Casa de lângă lac“ (1988),
„Mestecenii din vis“ (1990).

NIKOLAUS BERWANGER  (5.07.1935 - 1.04.1989)
A fost scriitor român de etnie germană (șvab bănățean),
considerat un continuator al scriitorului tradiționalist Adam Muller
Guttenbrunn (1852-1923). În perioada 1969-1984
a fost redactor șef la publicația „Neue Banater
Zeitung“, iar din 1984 s-a stabilit în RFG. Dintre
publicațiile sale în limba română amintim: „Singur cu mine“ (1978), „Din patru inimi“ (1978), „O
viață de scriitor“ (1979), „Trăiesc printre rânduri“
(1981).

NICOLAE NEAGU  (18.07.1931 - 19.06.2009)
A fost poet și prozator. A urmat cursurile liceale, apoi, în 1956
a absolvit Facultatea de Medicină Generală din București. A lucrat
ca medic radiolog în București și ca medic la spitalul
din Casablanca - Maroc. A scris o serie de romane,
poeme și versuri: „Poeme rococo“ (1970), „Erezii“
(1970), „Suvenire“ (1980), „Cabinet de familie“
(1981), „Somnul“ (1984), „Părtaș la domnie (1997),
„Interiorul căderii“ (2000), „Pur și simplu“ (2010).

DORU DAVIDOVICI  (6.07.1945 - 20.04.1989)
Scriitor și aviator de origine evreiască, a absolvit Școala
Superioară de Ofițeri în anul 1967 și Academia Militară în 1979.
A lucrat pentru aviația de vânătoare în perioada 1981-1989.
Operele sale mai importante: „Caii de la Voroneț“
(1973), „Insula nevăzută“ (1976), „Celula de
alarmă“ (1979), „Culoarea cerului“ (1981), „Aripi de
argint“ (1983), „V de la victorie“ (1987), „Ridică-te și
mergi“ (1991 - postum), „Dezmințire la mit“ (1991
- postum).

S. DAMIAN  (18.07.1930 - 1.08.2012)
Pe numele său adevărat, Samuel Druckmann, a fost critic
literar și eseist evreu, născut în România. A urmat Școala de
Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu“ și apoi Facultatea
de Filologie din București. A fost redactor la „Contemporanul“,
„Gazeta Literară“, „România Literară“, „Luceafărul“,
„Animafilm“. Între 1976-1995 a lucrat la catedra de
Limba și Literatura Română din Heidelberg. Printre
scrierile sale se numără: „Încercări de analiză
literară“ (1956, „Intrarea în castel“ (1970), „Duelul
invizibil“ (1996), „Aripile lui Icar“ (2004), „Zbor
aproape de pământ“ (2008).

ALEXANDRU IVASIUC  (12.07.1933 - 4.04.1977)
A fost prozator și romancier. După absolvirea liceului a
urmat Facultatea de Filozofie din București, unde după doi ani
a fost exmatriculat din motive ideologice. A urmat Facultatea de
Medicină din București. Participând la mișcările revendicative
ale studenților, în 1956 a fost arestat și condamnat la 5 ani de
închisoare și apoi domiciliu forțat doi ani în Rubla, județul Brăila.
După sfârșitul pedepsei a lucrat la Ambasada
SUA până în 1968, apoi director la Editura Cartea
Românească și director al Casei de Filme. A murit
la cutremurul din 1977. Printre romanele sale
se numără: „Vestibul“ (1967), „Interval“ (1973),
„Apa“ (1973), „Păsările“ (1973), „Iluminări“ (1976),
„Racul“ (1976).
CONSTANTIN NOICA  (12.07.1909 - 4.12.1987)
A fost poet, scriitor, eseist și filozof. După liceu (1928) urmează
cursurile Facultății de Filozofie și Litere din București, iar în 1933
cursurile Facultății de Matematică. În perioada 19381939 pleacă la Paris unde obține o bursă a statului
francez, iar între 1940-1944 lucrează la Berlin ca
referent de filozofie la Institutul romano-german.
După 8 ani de domiciliu forțat la Câmpulung Muscel
este arestat și condamnat la 25 de ani de muncă

Valentin Serbu  (20.07.1934 - 29.01.1994)
Autor de romane, nuvele și povestiri satirice, urmeaza școala în
Tulcea, iar apoi exercită diferite meserii: electrician,
tehnician energetic, bibliotecar. Colaborează la
revistele „Steaua“, „Tomis“, „Vatra“. Câteva din
operele sale: „Expediția“ (1972), „Povestiri senine“
(1975), „Vicita de adio“ (1979), „Satirice“ (1982),
„La iarbă verde“ (1985).
ADRIAN PĂUNESCU  (20.07.1943 - 5.11.2010)
„Ultimul mare poet social“ a absolvit Colegiul Național „Carol I“
din Craiova, apoi Facultatea de Filologie din București. Activitatea
de scriitor o începe în 1960, publicând peste 50 de cărți de proză
și versuri. În 1973 înființează „Cenaclul Flacăra“ cu numeroși
spectatori până în 1985 când a fost interzis. În 1990 înființează
Cenaclul „Totuși iubirea“ organizând spectacole și concerte în
România și Republica Moldova în cei 10 ani de activitate. A realizat numeroase emisiuni culturale și
politice. Din zecile de cărți publicate amintim: „Ultrasentimente“ (1965), „Cărțile poștale ale morții“
(1970), „Iubiți-vă pe tunuri“ (1981), „Sunt un om
liber“ (1989), „Măștile însângerate“ (2001), „Ninsoarea de adio“ (2005), „Vinovat de iubire“ (2010).

VASILE ALECSANDRI  (21.07.1821 - 22.08.1890)
Poet, dramaturg, diplomat, a fost membru fondator al
Academiei Române și creator al teatrului românesc. În școala
a studiat alături de Mihail Kogălniceanu și Matei Milo. În 1834,
împreună cu Alexandru Ioan Cuza a studiat la Paris, urmând
și cursurile Facultății de Inginerie. În 1840 preia conducerea
Teatrului din Iași, fiind unul din capii Revoluției de la 1848. Este
exilat la Paris în 1849, unde rămâne până în 1853. În 1860 se
stabilește la Mircești, unde va rămâne până la sfârșitul vieții.
A scris teatru, poezie, proza și drama: „Chirița
în provincie“ (1855), „Chrița în voiagiu“ (1965),
„Chirița în balcon“ (1975), „Poezii populare“ (1852),
„Doine și lăcrimioare“ (1853). Proză: „Istoria
unui galben“, „Un salon din Iași“, „Balta albă“,
„Călătorie în Africa“, „Despot Vodă“ (1880),
„Ovidiu“ (1890).
BIBERI ION  (21.07.1904 - 27.09.1990)
Prozator, eseist și critic literar, a absolvit Liceul Militar din
Craiova în 1921, apoi Facultatea de Litere și Filozofie din București
și Facultatea de Medicină. Doctor în chirurgie și medic psihiatru
colaborează cu revuste ca: „Revista română“, „Viața
Românească“, „Revista fundațiilor“. Operele sale
literare conțin nuvele, eseuri, romane: „Oameni în
ceață“ (1937), „Arta de a trăi“ (1970) „Tudor Vianu“
(1966), „Proces“ (1935), „Un om își trăiește viața“
(1946), „Destinul Aisei“ (1983).
CORNELIU LEU  (21.07.1932- 9.06.2015)
Fondator al mai multor organizații, scriitor, dramaturg și
regizor de film, a urmat cursurile Liceului „Mircea
cel Bătrân“ din Constanța, apoi Facultatea de
Filosofie din București. Operele sale literare cuprind
printre altele: „Ochiul dracului“ (1956), „O familie
puternică “ (1962), „Patriarhii“ (1979), „Rănile
soldaților învingători“ (1984), „Vecinul cel bun“
(2008), „Viața ca-n filme“ (2012).
AUREL SASU  (21.07.1943 - 27.09.2018)
Critic și istoric literar, a absolvit Liceul „Horia, Cloșca și Crișan“
din Alba Iulia și apoi Facultatea de Filologie din
Cluj, fiind distins cu numeroase diplome și premii.
Printre publicațiile literare se numără: „În căutarea
formei“ (1979), „Textul ipotetic“ (1984), „Eul
suveran“ (1994), „Strategia disperării“ (1999), „
Cartea mea de muncă“ (2007), „Cum mor scriitorii
români“ (2017).
CEZAR BALTAG  (26.07.1939 - 26.05.1997)
S-a născut în Mălinești, județul Hotin-Ucraina. A fost poet,
eseist și traducător modern. După terminarea studiilor liceale
la Pitești, urmează cursurile Facultății de Filologie
din București. A fost redactor la diverse publicații.
A scris: „Vis planetar“ (1962), „Răsfrângeri“ (1966),
„Madona din dud“ (1973), „Unicorn în oglindă“
(1975), „Poeme“ (1981), „Chemarea numelui“
(1995), „Ochii tăcerii“ (1996).
DEMOSTENE BOTEZ  (29.07.1893 - 17.03.1973)
Scriitor, publicist și avocat, s-a născut în localitatea Hulub,
județul Botoșani. A absolvit Facultatea de Drept din Iași Practică
avocatura în paralel cu activitatea literară până în 1950, după
care se dedică literaturii. Colaborează cu reviste și ziare: „Viața
românească“, „Flacăra“, „Opinia“, „Cronica“, „Facla“, „Luceafărul“,
„Lumea“ etc. În 1963 devine membru al Academiei Române și
este ales președinte al Uniunii scriitorilor din
România. A scris romane, poezii, nuvele, povestiri, critică, note de călătorie: „Munții“ (1918),
„Povestea omului“ (1920), „Oameni de lut“ (1947),
„Noaptea luminată“ (1962), „Povestea greierului“
(1965)„Scrieri“ (1971), „Tramvaiul de noapte“
(1973).
NICOLAE STEINHARDT  (29.07.1912 - 30.03.1989)
Critic literar, eseist și jurist de origine evreiască, a urmat
cursurile Facultății de Drept și Litere dinBucurești. În 1958
este arestat și condamnat la muncă silnică sub
acuzarea de infracțiune contra ordinii sociale. Este
eliberat în 1964 în urma grațierii tuturor deținuților
politici. Colaborează cu diverse reviste și publică
eseuri și critică literară: „Între viață și cărți“ (1976),
„Incertitudini literare“ (1980), „Escale în timp și
spațiu“ (1987), „Prin alții spre sine“ (1988).
(Continuare în pag. 16)

iulie/2021

16

CINCI SECOLE DE SCRIS ÎN LIMBA ROMÂNĂ
(Urmare din pag. 14)
Veşti puteau aduce şi negustorii care călătoreau la sud de Carpaţi şi
dincolo de Dunăre, negustoria şi spionajul mergând şi aici, ca şi în alte părţi
ale lumii, mână în mână. Printre cei care se îndeletniceau cu negoţul era şi
Neacşu din Câmpulung, pe lângă alţi locuitori ai urbei.
Datarea Scrisorii lui Neacşu se poate face după câteva repere
cronologice precise: expediţia condusă de Suleiman Magnificul pentru
cucerirea Belgradului, poarta de intrarea în regatul maghiar, începe în 2930 iunie, când sultanul părăseşte Sofia (eveniment menţionat în scrisoare)
şi manevrele militare ale lui Mehmed-beg.
Scrisoarea a fost descoperită
de arhivarul braşovean Friedrich
Wilhelm Stenne (1851-1924), în
arhiva oraşului Braşov. Cel care
a publicat-o însă a fost marele
istoric Nicolae Iorga în lucrarea
sa asupra istoriei otomane (scrisă
în limba germană şi publicată
în 1909). Acest prim document
în limba română nu exclude
existenţa şi a altor documente
mai vechi, dar atestă că limba
română scrisă, deşi în haină
slavonă, era folosită şi cunoscută
nu doar în Ţările Române ci şi
dincolo de Carpaţi. Scrisoarea
a fost redactată la Câmpulung,
vechea capitală a Ţării Româneşti.
Care sunt actorii acestei
misive? Autorul ei este Neacşu
Lupu din Câmpulung (ot Dlăgopole). Cu numele întreg îl cunoaştem încă din timpul domniei lui Vlad cel
Tânăr (1510-1512), dintr-un document care-l menţionează ca având proces
de datorii cu negustorii braşoveni. Făcea negoţ şi frecventa pieţele Sibiului
şi Braşovului, prezenţa lui fiind consemnată în cancelariile vamale ale celor
două oraşe. Aşa s-ar explica legătura lui cu judele Braşovului, care şi-l făcuse
corespondent şi informator în legătură cu manevrele armatelor turceşti.
Despre adresant, Ioan Johannes ori Hans, Hanăş Bangner, Benkner – în
funcţie de pronunţiile română, germană sau maghiară, ştim că era judeţul
(jude) cetăţii Braşovului.
Autorul textului era un om umblat şi cultivat, cunoscător al slavonei, care
avea relaţii şi cu turcii, de unde primea mărfuri, dar şi informaţii prin agenţii
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săi, unul dintre ei, Negre, fiindu-i ginere. Informaţiile transmise judelui
sas al Braşovului, Johannes Benkner, se referă la campania lui Soliman
(Suleiman) Magnificul sau Legiuitorul contra Ungariei. Textul cuprinde
detalii despre mişcarea flotei otomane pe Dunăre, despre dificultăţile
trecerii prin zona Porţile de Fier („locul cela strâmtu”) şi despre intenţia
sultanului de a cuceri Transilvania, trecând prin Valahia. Alte ştiri se referă
la incursiunile de jaf, însuşi Neagoe Basarab era neliniştit, ale lui Mehmedbeg, sangiacul Nicopolei, căruia sultanul îi dăduse „slobozenie” de a intra
în Ţara Românească. Importanţa textului este de ordin istoric şi literarlingvistic. „Scrisoarea lui Neacşu” marchează începuturile folosirii în scris
a limbii române, este o adevărată filă de cronică şi cea mai veche mărturie
păstrată a stilului epistolar în
limba română.
Această primă scriere românească este perfect închegată
ca limbă, ca vocabular, având şi
o legătură logică şi sintactică.
Scrisoarea este clară şi energică
prin expresivitatea ei. La începutul ei se păstrează forma
slavonă de politeţe şi forma de a
se adresa cuiva – se repetă, ca în
scrisorile slave „i pak”.
Cuvintele din scrisoare sunt
despărţite, fapt care ne dovedeşte că exista o oarecare tradiţie a scrisului în limba română şi o obişnuinţă în a întrebuinţa alfabetul chirilic pentru
limba română. Clară, concisă,
cursivă, la expresivitatea limbii
române în „Scrisoarea lui Neacşu”
contribuind, mai ales, elementele latine. Fondul latin, au spus lingviştii,
reprezintă 92,31% cu o frecvenţă de 89,47%.
Contribuţia lui Neagoe Basarab (1512-1521) la propăşirea culturii
române e întreită: ctitor al monumentului unic de la Curtea de Argeş,
a doua capitală a Ţării Româneşti, autor al „Învăţăturilor” şi, în timpul
domniei sale, se scrie primul document în limba română.
Neacşu din Câmpulung ne-a lăsat o limbă română aproape formată.
Peste aproape trei veacuri, Ienăchiţă Văcărescu îşi scria celebrul
Testament, lăsându-ne îndemnul de „Creşterea limbei româneşti/ Şi-a
patriei cinstire”, limbă pe care Eminescu o numea „gingaşă şi frumoasă
zidire” şi „stăpâna noastră”.

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!

AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT
PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:
l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT

NOTĂ

Ziarul apare cu 16 pagini și respectă Legea 186/2003! Ziarul se
adresează cetățenilor cu diverse preocupări culturale de la sat și de
la oraș. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparțin editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conținutului.

Revistă apărută cu sprijinul edililor
vâlceni care iubesc cultura scrisă și al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
PDF și Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu,
27 iulie 2021

ISTORIA LITERATURII
ROMÂNE ÎN DATE - IuLie
(Urmare din pag. 15)
VICTOR ION POPA   (29.07.1895 30.03.1946)
Scriitor de mare talent și om de teatru, a
urmat liceul la Iași și apoi Facultatea de Drept
și Conservatorul din Iași. În perioada 19161917 urmează Școala de Ofițeri de Rezervă
luând parte la luptele de la Oituz. Este pe
rând actor, pictor scenograf, secretar literar,
director la teatrul din Cernăuți, regizor,
director la Teatrul Muncitoresc, director la
Oficiul Național Cinematografic, profesor la
catedra de Dicțiune, Drama
și Comedie a Conservatorului
din București. Dintre romanele
sale amintim: „Floare de oțel“
(1930), „Sfârlează cu fofează“
(1936), „Maistorașul Aurel, ucenicul lui Dumnezeu“ (1939).
PĂSTOREL TEODOREANU (30.07.1894 17.03.1964)
Pe numele său adevărat Alexandru Osvald
Teodoreanu este scriitor, poet și avocat. A
rămas în literatura română mai ales prin
epigramele sale. A fost fratele mai mare a
romancierului Ionel Teodoreanu. A studiat
la Universitatea „Al. Ioan Cuza“ din Iași. A
colaborat la publicații precum „Adevărul“,
„Lumea“,
„Opinia“,
„Contemporanul“,
„România Literară“, „Bilete de papagal“,
„Vremea“ etc. Activitatea sa
literară conține: „Trei fabule“
(1928), „Rodia de aur“ (1929),
„Mici satisfacții“ (1931),
„Tămâie și otravă“ (1935),
„Caiet“ (1938), „Berzele din
Boureni“ (1957).

Emil MANZUR

(Datele biografice provin din Wikipedia luna curentă)
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