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FENOMENUL	OCNELE	MARI
Marinela	CAPȘA

În cadrul proiectului „Fenomenul Ocnele Mari” inițiat de 
doamna Aurora Popescu, directoarea Casei de Cultură „ 

Mircea Demetriade”și  cu sprijinul Primăriei orașului Ocnele Mari, 
al primarului  Remus Gabriel Sasu, în perioada 8 iulie-7 august 2021 
s-au derulat mai multe acțiuni la care au participat personalități 
culturale din județ și din țară.

Scopul acestei ample mișcări culturale este 
acela de a fi cunoscută istoria mai veche și mai 
nouă a orașului, pentru încurajarea turismului în 
acest spațiu încărcat de istorie.

Astfel, festivalul a început în ziua de 8 iulie 
2021 cu „Memorialul Vasile Militaru”când au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la Monumentul 
Foștilor Deținuți Politici din Ocnița și când a fost 
dezvelit bustul „Chipul martiriului anticomunist”, 
donat de Asociația Națională Cultul Eroilor „ 
Regina Maria”. 

A urmat Simpozionul regional „Universul con- 
centraționar românesc: Penitenciarul Ocnele Mari”  
la care au participat cu alocuțiuni dr. Florin Epure, 
prof. Eugen Petrescu, prof. dr. Tudor Nedelcea, 
prof. univ. dr. Dincă Ciobotea, dr. Gabriel Croi-
toru și dr. Georgeta Ghionea de la Institutul de  
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plop-
șor”al Academiei Române, ing. Dr. Mihai Sporiș, 
dr. Ion Popescu, drd. Ovidiu Udrescu și drd. Că-
tălin Sîiulescu.

În ziua de 29 iulie 2021, Festivalul Fenomenul 
Ocnele Mari a continuat cu un emoționant mo- 
ment ținut în Salina Ocnele Mari, invitat special 
fiind conf. univ. dr. Marius Oprea. Aici a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură a domnului 
Marius Oprea, moderator fiind domnul Gh. 
Dican, vicepreședinte UAP, vernisaj urmat de  
Conferința „Ocnele Mari, un memorial al sufe- 
rinței” prezentată tot de domnul Marius Oprea,  
moderatori fiind conf. univ.dr. Augustin Băr- 
bulescu de la Universitatea din Pitești și asist. univ. drd. Ovidiu 
Udrescu. 

În prezența unui numeros public, acțiunea a continuat cu un 
recital de poezie din opera poeților martiri Vasile Militaru și Radu 

Gyr, susținut de actorii Camelia Constantin, Dan Constantin și Gabriel 
Popescu de la Teatrul Municipal „Ariel” din Râmnicu Vâlcea, urmat de 
un concert de muzică corală prezentat de Filarmonica „Ion Dumitrescu” 
din Râmnicu Vâlcea. Emoționantul eveniment s-a desfășurat în cadrul 
sacru al Bisericii Sfânta Varvara din Salina Ocnele Mari.

Sâmbătă, 7 august 2021, în orașul Ocnele Mari a avut loc Festivalul 
„Buridava”, ediția a V-a, festival care a încheiat acțiunile proiectului 
„Fenomenul Ocnele Mari”. Acum a fost prezentată publicului cartea 

„ Miscellanea historica et archaeologica, in 
memoriam Dumitru Berciu”, autori Constatntin 
Augustus Bărbulescu, Costin Croitoru și Ovidiu 
Vasile Udrescu. 

Dumitru Berciu (1907- 1998) a fost profesor 
universitar la Facultatea de Istorie  a Universității 
din București, director fondator al Institului Român 
de Tracologie, membru de onoare al Academiei 
Române, membru corespondent al Institutului de 
Arheologie din Berlin, membru onorific al multor 
instituții din lume. Pe lângă numeroasele lucrări 
științifice publicate, din anul 1966 a început cer-
cetările în stațiunea dacică de la Ocnița, unde a  
descoperit piese de o valoare excepțională: mo-
nede, ceramică pictată, inscripții grecești și latine, 
numele unui rege dac necunoscut. 

Rezultatele investigațiilor au fost publicate în 
1981 în primul volum al monografiei arheologice 
„Buridava dacică”.      

Moartea l-a surprins lucrând la volumul al 
doilea. Din nefericire, manuscrisul s-a pierdut. 

Volumul lansat în cadrul „Fenomenului Ocnele 
Mari” este un Omagiu adus arheologului și omului 
de știință care a fost Dumitru Berciu. Este omagiul 
tinerilor urmași ai distinsului professor: conf. univ. 
dr. Constantin Augustus Bărbulescu, decanul Fa-
cultății de Istorie din Pitești, assist. univ. drd. Ovidiu 
Udrescu de la Fundația Județeană pentru Tineret 
Vâlcea, conf. univ. dr. Costin Croitoru, directorul 
Muzeului de Istorie din Brăila. 

Toate aceste manifestări au demonstrat că Fe- 
nomenul Ocnele Mari există și că el trebuie con-tinuat cu recunoștință 
pentru înaintași și cu cre-dință într-un timp mai luminos. Felicitări 
organizatorilor care, cu simț patriotic, organizează acest festival 
onorant pentru orașul Ocnele Mari și pentru județul Vâlcea! 

Cu ocazia Zilei Limbii Române, în cadrul Galei Artelor, aflată la ediția a-2-a, 
din 29 august 2021, Editura GLOBART UNIVERSUM – Revista românească 

de pretutindeni, din Montreal-Canada i-a acordat poetei Titina Nica Țene din Cluj-
Napoca, Diploma”Penița de Aur “, semn de prețuire pentru întreaga sa activitate în 
domeniul creației literare și al promovării Limbii Române pe meridianele lumii.

Diploma este semnată de scriitoarea Mihaela CD, coordonatorul proiectului și 
seniorul editor Johany Ciatlon-Deak.

                                                                              Constanța	DUMITRESCU			

POETA	TITINA	NICA	ȚENE	A	FOST	
PREMIATĂ	LA	GALA	ARTELOR	

DIN	MONTREAL



Pr.	Dr.	Ioan	DURĂ

Cartea „Sfântul Munte’’ a fost scrisă de ieromonahul athonit 
Gherasimos Smirnakis (1862-1935) de la mănăstirea 

athonită Esfigmenu.
Prologul cărții, datat din octombrie 1902, este semnat de 

autor astfel: „Gherasimos Smirnakis, Ieromonah Esfigmenit’’. Cert 
este însă că potrivit celor consemnate tot de autor, cartea a fost 
terminată de scris „la 3 Ianuarie 1903’’. (p. 708).

La mănăstirea Esfigmenu, Gherasimos Smirnakis viețuia „îna- 
inte de 1888’’, potrivit celor scrise de autoarea prologului a ace- 
leași cărți reeditată în 1988. Totodată se cade menționat că iero-
monahul Gherasimos Smirnakis a fost și egumen al Mănăstirii Esfig- 
menu de la 1906 la 1908.  Voluminoasa carte a ieromonahului Ghe- 
rasimos Smirnakis, care numără 711 pagini, a fost publicată la tipo- 
grafia „Magazinelor ,Anestis Konstandinidis,’’ din Atena, în 1903.

Respectiva carte a ieromonahului Gherasimos a fost reeditată 
în ediție anastatică în 1988 la editura „Panselinos’’ de la Karyes, 
Sfântul Munte. Cu precizarea că ediția anastatică din 1988 conține 
și un „Prolog’’ de aproximativ 4 pagini, semnat de Dionisia Papa-
hrisanthu, precum și un „Index’’ alcătuit de Ioannis Tavlakis, care 
numără 107 pagini.

„Esfigmenitul’’ Gherasimos Smirnakis scrie în cartea sa și 
despre numărul monahilor viețuitori în Sfântul Munte Athos, 
precizând, totodată, și originea lor etnică. Şi, evident, că în rândul 
monahilor athoniți sunt menționați și cei de etnie română.

Concret, iată ce găsim consemnat în cartea „Sfântul Munte’’ a 
ieromonahului Gherasimos Smirnakis despre români viețuitori în 
așezăminte athonite și numărul acestora în primii ani ai secolului 
al XX-lea:

I) „Schitul Românesc al Cinstitului înainte Mergător” - Prod-
romu, Mănăstirea Lavra

După ieromonahul Gherasimos Smirnakis, la începutul se-
colului al XX-lea în Schitul Prodromu de la Muntele Athos viețuiau 
„105 părinți’’ (p. 423), dintre care „30 fiind Transilvăneni, 50 
Români1 și 25 Moldoveni și din Basarabia’’. (p. 423-424).

II) „Schitul Românesc al sfântului Dimitrie sau Lacu’’ - Mănăs-
tirea Sf. Pavel

MONAHI	ROMÂNI	VIEȚUITORI	ÎN	SFÂNTUL	MUNTE	ATHOS	ȘI	NUMĂRUL	
ACESTORA	ÎN	PRIMII	ANI	AI	SECOLULUI	AL	XX-LEA,	CONSEMNAT	ÎN	
CARTEA	„SFÂNTUL	MUNTE”*	(„Tό	γιον	ρος”)	TIPĂRITĂ	ÎN	1903

Despre „Schitul Sfântul Dumitru sau Lacu’’, autorul cărții nota: 
„ ... În 1754 schitul era locuit de moldoveni, apoi pustiindu-se a 
fost refăcut pe la 1760 de către Monahul moldovean Daniil. Are 
în jur de 80 de părinți și 24 de colibe, dintre care 4 au bisericuțe: 
colibele sunt așezate de o parte și de alta a torentului, iar Biserica 
principală nou construită pe malul stâng al acestuia. Schitul dă 
Mănăstirii stăpâne (Sf. Pavel, n. n.) 30 de lire otomane și primește 
ajutor anual de la Guvernul român 50 de câte 20 franci (adică, 
1.000 de franci, n. n.), întrucât viețuitorii acestuia sunt Români, 
care sunt și foarte săraci’’, (p. 609).

III) „Schitul Xenofon’’ - Mănăstirea Xenofon
„ ... Schitul este alcătuit din 23 colibe, care au și 13 bisericuțe: 

două dintre aceste colibe sunt rusești, altele două românești și 
trei bulgărești. Numărul părinților se ridică la 80 trăind din lucruri 
de mână’’, (p. 626). Însă, Ieromonahul Gherasimos nu indică 
în cartea sa numărul viețuitorilor fiecărei națiuni din cele trei 
menționate.

IV) „Mănăstirea Esfigmenu’’
Privitor la numărul viețuitorilor români în Mănăstirea Esfig-

menu, în care viețuia și autorul cărții, găsim consemnat: „ ... Până  
la 1870 erau în Mănăstire aproximativ 25 de români iar mai înain-
te în jur de 50....’’. (p. 654). Cert este că ieromonahul Gherasimos 
Smirnakis indică prezența monahilor români în patru așezăminte 
athonite, si anume în trei schituri și o mănăstire. Schiturile sunt 
cele două românești, Prodromu și Lacu, iar mănăstirea este 
Xenofon. Cu precizarea că ieromonahul Gherasimos nu indică 
numărul viețuitorilor români din Schitul Xenofon, ca de altfel nici 
pe cel al altor etnici, cum am și menționat mai sus. Iar mănăstirea 
este Esfigmenu. Însă, mai mult ca sigur, că și în alte așezăminte 
monahale athotonite viețuiau români și al cărui număr n-a fost 
menționat de autor în cartea sa.

Interesant de semnalat este că ieromonahul Gherasimos 
Smirnakis prezintă în lucrarea sa și rezultatele recensământului 
monahilor athoniți, efectuat în 1885, astfel: „În 1885, la 
recensământul monahilor viețuitori în Sfântul Munte făcut din 
ordinul Guvernului prin Prefectul din Tesalonic, au fost găsiți în 
total 5.526, din care 2.653 greci, 2.440 ruși, 225 bulgari, 164 
români și 44 sârbi”. (p. 332).

Pe de altă parte, în cartea sa „Sfântul Munte”, scrisă doar 
câțiva ani mai târziu după recensământul din 1885, Smirnakis 
indica în aceasta că: „ ... În toată Peninsula sfântului Munte ... 
sunt aproximativ 7.432 monahi... din care 3.276 sunt greci, 3.496 
ruși, 286 români, 307 bulgari, 16 sârbi și 51 georgieni”. (p. 705). 
Şi adăuga același ieromonah că în cele „17 Mănăstiri grecești” 
numărul celor de alte neamuri este „de aproximativ 771 monahi, 
din care 530 ruși, 215 români, 23 bulgari și 3 georgieni. Prin 
urmare în cele 17 mănăstiri grecești avem viețuitori legal stabiliți 
3.178 greci și 771 monahi de alte neamuri, adică, în total 3.949, 
iar în cele trei Mănăstiri slave 2.370 slavi și 98 greci, adică în total 
2.468 monahi”. (p. 705).                             

 În fine, la sfârșitul cărții sale, mai exact la paginile 706-707, 
ieromonahul Gherasimos Smirnakis a inserat un tablou detaliat cu 
toate așezămintele existente în Muntele Athos (mănăstiri, schituri, 
chilii, colibe, kathismata și isihastiria) și cu numărul viețuitorilor 
acelora. Şi, firește, la așezămintele athonite menționate de 
autorul cărții aflăm și pe cele românești, și anume: a) Schituri, 
2; unul dependent de Mănăstirea Lavra, adică Prodromu, și 
celălalt de Mănăstirea Sf. Pavel, adică Lacu; b) Chilii, 13, din care: 
3 dependente de Mănăstirea Lavra, 5 de Mănăstirea Vatoped, 1 
de Mănăstirea Iviron, 1 de Mănăstirea Dionisiu, 1 de Mănăstirea 
Cutlumuș, 1 de Mănăstirea Xeropotamu și 1 de Mănăstirea 
Filotei; c) Colibe, 46 din care: 4 dependente de Mănăstirea Lavra, 
13 de Mănăstirea Vatoped, 2 de Mănăstirea Ivir, 1 de Mănăstirea 
Pantocrator, 24 de Mănăstirea Sf. Pavel și 2 de Mănăstirea 
Xenofon; d) Kathismata, 3, dependente de Mănăstirea Lavra.

Cât privește pe cei 286 monahi athoniți români, potrivit 
autorului cărții, aceștia viețuiau în următoarele 13 mănăstiri 
aghiorite: a) în Mănăstirea Lavra, 125; b) în  Mănăstirea Vatoped, 
33; c) în Mănăstirea Ivir, 10; d) în Mănăstirea Dionisiu, 1; e) în 
Mănăstirea Cutlumuș, 2; f) în Mănăstirea Pantocrator, 10; g) 
în Mănăstirea Xeropotamu, 4; h) în  Mănăstirea Filotei, 3; i) în 
Mănăstirea Simonopetra, 3; j) în Mănăstirea Sfântul Pavel, 80; k )
în  Mănăstirea Stavronichita, 8; I) în Mănăstirea Xenofon 6; m) în 
Mănăstirea Grigoriu, 1.

*) Traducerile din greacă în română aparțin autorului acestui articol.
1) Adică, cei din România de atunci.

Tanța	TĂNĂSESCU

În timpuri cu zări tulburi, când apăsări 
venite subit și de niciunde prezic o mare 

calamitate, răscolind neliniști de sfârșit de veac, 
abăteți-vă din drumurile voastre și veniți până 
la Muzeul Satului (Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti” din  București), aici veți găsi lea- 
cul supraviețuirii, al „fericirii absolute”. Şi veți  
cugeta mai profund la țăranul român, promotorul 
Green Deal-ul cu sute de ani înainte de a fi pus 
pe tapet în Uniunea Europeană.

Nu este un loc spectaculos, nu veți întâlni fap- 
te neobișnuite. Parafrazându-l pe Gabriel Garcia 
Marquez, aici nu s-a întâmplat nimic, nu se în- 
tâmplă nimic și nu se va întâmpla niciodată ni-
mic. Satul acesta este un sat fericit. (Un veac de 
singurătate -1967).

Muzeul Satului dă chip unei filosofii arhi-
tecturale, care pune în acord finitul ființei uma-
ne cu infinitul naturii, care asigură armonia din- 
tre locuirea umană și natură - exemplu de arhi-
tectură organică.

Pășesc duios pe această insulă de vis și ne-
uitare, un spațiu sacru condensat în infinit, fiind 
convinsă că părinții săi, ctitorii muzeului ce îm-
plinește în aceste zile 85 de ani, l-au conceput 
ca un instrument invincibil, prin care un popor 

MĂRIA	SA	ȚĂRANUL,	PALATUL	SĂU	-	MUZEUL	SATULUI!
	„A	trăi	la	sat	înseamnă	a	trăi	în	zarişte	cosmică	şi	în	conştiința	unui	destin	emanat	din	veşnicie.”	(Lucian	Blaga)

treaz și cu conștiința perisabilității is-
toriei își apără sorgintea milenară, 
identitatea inconfundabilă și moștenirea 
strămoșească.

Puține țări își permit să dedice 
satului un muzeu național, fiindcă nu 
multe popoare au șansa noastră ca 
satul, el însuși, să fie un muzeu național, 
multiplicat în mii de variante.

Astfel, profitând de un însorit sfârșit 
de săptămână, am pășit în perimetrul 
„sfânt” al satului românesc, acea pre-
zență vie și nemuritoare, dar atât de pă-
mânteană, pe cât de celestă pare. 

Cu ajutorul camerei de fotografiat 
am imortalizat câteva secvențe din ceea 
ce Lucian Blaga definea drept realitatea 
sufletească a satului românesc și tipa-
rele sale definitorii. 

Învrednicită de înalta cinste de a reînvia o  
experiență vie, de om născut la țară, unde am  
trăit copilăria, singura mare și adevărată copi-
lărie, în cursul acestei vizite mi-am reconfirmat 
convingerea, pe care de altfel o aflăm învederată 
mult mai convingător în surse livrești, potrivit 
căreia există o întregire reciprocă, organică, a 
universului copilăriei cu satul de obârșie. 

Gândul mă chema să descopăr răspunsul 

la o stăruitoare întrebare: în zilele noastre po- 
somorâte, mai poate consona un citadin apă-sat 
de grijile cotidiene  cu farmecul unui sat atem-
poral, cu prelungiri inefabile în cosmos, mai 
poate gusta plenitudinea vieții? 

Pășind pe aleile muzeului, de fapt ulițele sa- 
tului, voiam să găsesc țăranul autentic, odih-
nindu-se pe prispa casei sale, cu ochii ațintiți spre  
cer.

Mă uit spre văzduh să văd cocorii, 
despre care Marin Sorescu spunea că  
sunt „sonetele țăranilor” în formă fi-
xă, dar văd doar berze albe, căutând 
să-și facă cuib în pomii Parcului He- 
răstrău. Acestea leagă cerul de pă-
mânt, realizând o punte între trecut și  
prezent, între departe și aproape, 
între puritate și stricăciune. 

Voiam să văd plugarul nostru tradi-
țional dar nu l-am găsit.

Doream să văd forfota satului au-
tentic, dar nu reușeam să zăresc decât 
satul orânduit anume în jurul bisericii 
şi al cimitirului, adică în jurul lui Dum-
nezeu şi al morților, așa cum frumos 
spunea Lucian Blaga. 

Uitasem că țăranului îi este dedicat 
un alt muzeu, cu alt rost, aflat în apro-

piere, aici este doar universul său, in-tegrat 
într-un destin cosmic, situat în centrul lumii și 
prelungit în mit. 

Pășesc printre casele tăcute și primitoare 
ale satului devenit muzeu. Sunt impresionată de  
porțile sculptate, un fel de arc de triumf al eter-
nității, arătând ca o pasăre cu aripi desfăcute. 

(Continuare în pag. 7)
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Marian	ILIE

S-a tras cortina pe terasa Palatului Brâncovenesc 
din Potlogi. În acordurile muzicii, interpretate cu 

binecunoscuta-i măiestrie de Panseluța Feraru, premianții 
și-au admirat diplomele, au frunzărit antologia ediției 
de anul trecut ce tocmai se lansase și cărtile primite ca 
premiu și ne-am despărțit de răcoarea zidurilor Palatului, 
dând piept cu urgia toridei zile de vară.

A fost un eveniment de neuitat pentru cei ce au 
luat parte. Un scurt și concis excurs printr-unul din 
momentele de referință din istoria țării, aureolat de 
domnia lui Constantin Brâncoveanu și profund marcat 
de martiriul lui, al fiilor și ginerelui. Noi, iubitorii de 
literatură din Potlogi am ținut să condimentăm și anul 
acesta evenimentul cu poezie tematică și din sfera mai 
largă a poeziei patriotice. La semnalul lansat de noi au 
răspuns peste 60 de creatori din țară și din Diaspora 
românească. Au fost admiși în concurs 44 dintre ei, restul 
neintrând în faza de jurizare datorită depășirii termenului 
de trimitere a creațiilor, stabilit astfel încât juriul să poată 
examina, aprecia și delibera, iar cei premiați să aibă timp 
să-și organizeze deplasarea la Potlogi pentru gala de 
premiere. N-a fost să fie chiar așa, “aripa tânăra” - în care 
organizatorii Forumului au investit încredere - omițând, 
probabil din exces de zel, să acționeze  în strânsă corelare 
cu organizatorii concursului de poezie. Deh, tinerețea și 
valurile! Așa se face că în revista online Regal literar a 
apărut un alt  termen, creațiile a 12 autori fiind trimise 
ulterior, când membrii juriului deja lecturau și notau, 
iar alți câțiva creatori, luând cunoștință de expirarea 
termenului, resemnându-se. Ca să nu mai spun că 
chiar noi înșine anunțaserăm inițial un termen și mai… 
timpuriu.  Deh, vânturile, valurile…!

Ne cerem  și pe această cale scuze pentru inadvertențe, 
cu credința că și o astfel de „lecție” își are utilitatea ei 
și că ne-am atins obiectivul propus. Noi ne-am străduit 
ca, prin poezie, să readucem în memoria publicului 
larg  figura marelui voievod valah și pilda martiriului său 
și să îndemnăm creatorii de poezie să se aplece macar 
din când în când și asupra perenei teme a dragostei de 
Țară și de trecutul Neamului. Cred că am reușit în bună 
măsură, în care sens voi încheia relatarea cu un potpuriu 
din creațiile premiate, mărturie a faptului că Patria și 
trecutul ei încă inspiră poeții și că juriul nostru și-a făcut 
cu prisosință datoria. Țin să le multumesc și prin rândurile 
de față poeților Vilia Banța, Constantin Voicu și George 
Piteș și, nu în ultimul rând, criticului Aureliu Goci pentru 
răbdarea și seriozitatea cu care au “arbitrat” concursul, 
contribuind ei înșiși la reușita lui. Cum am mai precizat 
cu alt prilej,  membrii juriului nu au știut cine sunt autorii 
cărora le-au acordat notele decât după întocmirea și 
transmiterea la mine a procesului verbal (vezi extrasul de 
mai jos), eu fiind singura persoană care cunoștea numele 
reprezentate de numerele respective.

O mețiune în plus pentru prezența în rândul con-
curenților a unei talentate eleve de 12 ani din Buzău, că-
reia eu, în calitate de președinte al juriului,  i-am acordat 
premiul “Reverberații brâncovene”, cu convingerea că   
poezia va dăinui aici, în Grădina Maicii Domnului, unde 
credința în Dumnezeu și iubirea față de Făcutul Lui 
reprezintă izvorul nesecat al Vieții.

Spre deosebire de primele două ediții, de data 
aceasta s-a obținut de la autoritățile locale și sponsorizare 
pentru premiere prin editarea câte unui volum, în cazul 
câștigătorilor Trofeului și premiilor I, II și III. În plus, Com-
plexul Popasul Iancului de la Km 56/A1 sponsorizează edita- 
rea unui volum pentru micuța câștigatoare a premiului 
„Reverberații brâncovene”- o serioasă  investiție în viitorul  
poeziei patriotice.

Desigur, sprijinul nemijlocit al Complexului Național 
Muzeal “Curtea Domnească” din Târgoviște, alături de  
relevantele auspicii ale Arhiepiscopiei Târgoviștei, Consi- 
liului Județean Dâmbovița și Societății Scriitorilor Târgo-
vișteni, ca  și implicarea tuturor  partenerilor au creat un  
cadru propice pentru buna desfășurare a activității în an-
samblu și în special a concursului de poezie.

Potpuriul promis mai sus a constitutit de fapt subs-
tanța recitalului cu care artista Doina Ghițescu a încântat 
audiența în finalul galei de premiere, în ropotele de 
aplauze consfințind succesul demersului nostru și bucuria 
întâlnirii cu poezia și istoria Ptriei a tuturor celor prezenți.  

CONCURSUL	DE	POEZIE	PATRIOTICĂ	„SUB	CRUCEA	SFÂNTULUI	MARTIR	
BRÂNCOVEANU”	DIN	CADRUL	FORUMULUI	NATIONAL	CULTURAL	
„BRANCOVENIANA”,	LA	A	III-A	EDIȚIE,	ȘI-A	DESEMNAT	LAUREAȚII

Motto: 
Patria sunt eu logodit cu doinele și cu firul de iarbă,
e rugul pe care ard ca un miel fără vină,
leagănul acestei clipe cu gust de duminică,
biserica aceasta verzuie îmblânzind veșnicia.
Patria este măsura îndrăznelii și a bunului simț –
sau poate doar speranța cea luminoasă aidoma Lunii...
           (Fragment din poemul „Patria” de Vasile Toma )

 

•	TROFEUL	BRÂNCOVENIANA

Vasile	Toma
BRÂNCOVEANU   

 
Din moși-strămoși și până azi rămas-a
că nu-i nimic etern pe-acest pământ
de nu primește-o jertfă dureroasă
Cerul îndurător, din când în când.
 
De-aceea frica morții niciodată
nu a cuprins nici inimă, nici gând,
căci duhul învierii fluturat-a
precum un steag peste profan și sfânt.
 
Poporul nu-i întreg dacă nu are
mereu o rană în adâncul său -
asemeni vieții cu-adieri solare
umbrită uneori de-un păcat greu...
 
Dar eu, ce-am ctitorit doar Adevărul
și-am încercat Dreptatea să împart,
am fost ucis că mi-am păstrat credința -
de un sultan cu suflet rupt din Iad.
 
Iar fiii mei, ce n-au avut vreo vină,
decât că sunt ai mei, au devenit
tăceri umplute cu argint de Lună -
sau candele de veghe pe la schit.
 
Dar nu vreau lacrimi, ci cântări divine
s-aducă-n inimi dulci lumini de zori,
ca înviind, cu fiecare moarte,
să devenim cândva nemuritori!
 
•	PREMIUL	I

Dimitrie	Sorin	Pană
        

ÎNTOARCERE	ÎN	TIMP
 
Mă reîntorc spre tine, veche vatră
A unui neam prin luptă ridicat,              
S-aud în noapte câinii cum te latră
Şi umbra lunii cum coboară-n sat.
 
Să mă-nvoiesc, pe uliți, cu trecutul
Şi pașii să mi-i port în ritm egal,
Iar la palat să mă lovesc de scutul   
Aceluiași prezent medieval.
 
Şi clopotele să răstoarne maluri
Scăldate-n necredința unui vis,
Când Patriarhul pregătește daruri
Acelor guri ce n-au nimic de zis.
 
Doar fii de Brâncoveni să se arate
Dinspre vâlcea și până-n heleșteu,
Printre vădite patimi, tămâiate   
De unul și același Dumnezeu.  
 
De peste drum, familii temătoare  
Să stea în porți și să priveasc-alaiu,
Sudoarea să le curgă pe picioare,
Şi tot ce văd să le-amuțească graiu.
 
Să plouă cu-amintiri și flori domnești
Pe ulița ce duce-nspre Pitar,
Domnițe să coboare din calești
Şi caii să-i adape în Sabar.
 
Iar Grigorescu să împartă gânduri
Printre țărani, cucoane și milogi,
Din viața lui, încondeiată-n rânduri
Născute nu departe de Potlogi.

 •	Premiul	II

Ionică	Bandrabur		
 

ÎN	ȚARA	TA,	DOMNIȚĂ...
 
Nu ne mai tulbură pe frunte, vântul,
Şuvițele de păr neîmpletite,
Ni-i zâmbetul totuna cu pământul
Şi liniștile trupului, smintite!
 
Pier codri îmbrăcați în negre văluri 
Şi se ascunde foșnetul de vânători,
Poeții își pun hainele de măluri
Scriind scrisori pe jerbele de flori.
 
Mai poartă încă ciorapi de mătasă
Femeile ce-mbracă fusta păcii
Sau cele ce-și pun vălul de mireasă
Şi cele ce-și ascultă glasul vocii.
 
Dar când e vorba despre cânt de slavă
Şi ierni fără o candelă aprinsă,
Pe-obraji le strălucesc ca o podoabă
Un licurici din lacrima prelinsă.
 
Domnița mea! În țara-ți românească,
Se latră mult, vin des lupii la stână,
Au reușit din miei să răspândească
Luând cu ei și dragostea de mumă.
 
Minutele se prăbușesc în moarte
Şi peste moarte înflorește grâul ,
Iar din cutia milei se împarte
Prăpăd, Domniță și..ne seacă râul...     
 
•	Premiul	III
      

Florentina	Chifu
 

LUI	BRÂNCOVEANU		
 
Voi, prizonieri în propriile vise,
Ce ne hrăniți cu-otrăvuri și pelin,
Ne vindeți josnic false paradise
Având valută forte un vaccin!
 
Slujbași vânduți, ce ați uitat de mamă,
Voi, ce săpați din temelie neamu
Şi semănați minciuni, nimicuri, teamă,
Ați auzit de Vodă Brâncoveanu?
 
El semăna cuvinte neclintite
Pe Golgot-adăpată cu oțet.
Şi-a înălțat coloane infinite
Din groaza peșterilor lui Ahmet.
 
N-a fost la târg să-și sărăcească țara,
N-a implorat pentru o zi în plus.
Cu demnitate și-a purtat povara
Primind paharul jertfei ca Iisus.
 
Voi, cei ce vă-nălțați prin șiretlic,
Cu sufletul și trupul suferinde,
Ne vindeți ieftin, pe-un preț de nimic
Când flacăra ispitei vă cuprinde.
 
Vindeți credință, aur, țara toată
Şi sângele ce ne mai curge-n vene!
O, cum nu vii tu, Vodă Brâncovene,
Ca să ne creștinezi încă o dată?
	
•	PREMIUL	REVISTEI	„LITERE”ȘI	AL	
EDITURII	„BIBLIOTHECA”	TTEARGOVISTE		

Tatiana	Scurtu	
MOLDOVA	DIN	BISERICĂ	SE	NAȘTE

 
Moldova din biserică se naște
Ca o tămăduire-a unui dor,
Bat clopotele gândului de Paște
Şi înfloresc icoane în pridvor.
 
Moldova ca o salcie plăpândă
Își pleacă rugăciunile în sân,
De secole izbită cu osândă,
Își arborează sufletul român.
 
Moldova din biserică se frânge
Cu mâinile-n răscruce ca un bir,
Mi-e țara cu istoria în sânge
Pe răstignirea timpului martir.

 •	PREMIUL	REVISTEI	EROICA		
             

Daniel	Mihu
 

MARIA	BRÂNCOVEANU			
 
Durerea mea va arde veșnic
Pe candele, de la români,
Într-o biserică, pe-un sfeșnic,
Întru credința din străbuni.
 
Mă sting, durerea va rămâne,
E foc cu sufletu-mi fitil,
Când soarele o zi apune
În chinul meu trece umil.
 
Durerea mea e ca uleiul,
Iese din plânsul meu arzând,
Şi-i poartă inimii temeiul
Că este lacrimă cu gând.
 
Soție sunt, îndurerată,
Şi mamă ce de tragedii
E dureros iluminată
Trăind o noapte fără zi.
 
Prin secole, când veți aprinde
Mici candele și dați pomeni,
Fie-n firimituri merinde
Pentru martirii brâncoveni...
 
•	PREMIUL	UZPR	

Mihaela	Maria	Dindelegan
 

MOARTEA	UNUI	MARTIR	
 
S-au deșteptat în zori boierii țării,
Țăranii toți și ei s-au deșteptat,
Căci i-a ajuns, în ciuda depărtării,
Un zvon: că Domnitoru-a fost trădat
 
Şi dus de otomani în închisoare!
Se înspăimântă-acum și nu-nțeleg:
Ce se va întâmpla cu țara, oare?
Ce-o fi de ei și de poporu-ntreg?
 
Femeile se-nalță-n rugăciune:
“Ajută-ne, o, Doamne, să răzbim,
Păcatu-n seama noastră nu îl pune
Şi iartă-ne, că nu știm să iubim!
 
Dar, mai cu seamă, nu lăsa păgânii
Să-nvingă neamul nostru creștinesc,
Să nu ne fie cei haini stăpânii,
Cât timp aici copii de sfinți trăiesc!
 
Şi cruță, dacă poți, pe Domnul țării,
Iar dacă nu dorești, fă-l un martir
Spre slava Ta, prinos al adorării
Să curgă sânge proaspăt în potir!”.
 
Trec zilele și-o altă veste zboară
Precum un fulger coborând din cer:
Nu i-a fost dat credinței lor să moară,
Dar Brâncovenii, precum sfinții, pier!
 
Ce vuiet de durere, ce rumoare
Străbate țara-n lungul ei și-n lat,
Un Domnitor cu fiii lui azi moare;
Credința în popor a înviat!
 
Se-apleacă tineri și bătrâni la cruce,
Femei se-nchină, tremurând sfios:
“La Tine, Doamne, jertfa lor ne-aduce,
Şi ție ne-nchinăm, Iisus Hristos!”
 
•	PREMIUL	„REVERBERAȚII	
BRÂNCOVENE”
  
Victoria	Maria	Pripon	(12	ani)							

 
ROMÂNIA	NECENZURATĂ	

 
Document fără titlu,
România necenzurată,
Sălbatică precum un lup,
Iute precum fulgerul.
 
România necenzurată,
Iubire a oamenilor patrioți,
A poeților muză,
Artă a tricolorului.

România e, într-adevăr, mister și creație. 



Adina Enăchescu a plecat, după ce ne-a îmbrățișat pe 
fiecare și s-a rugat pentru noi și pentru întreaga zestre 

obștească. Să o facem și noi, ca un ecou întârziat la rugămințile 
sale insistente și de atâtea ori fără răspuns!

În faptul verii toride a anului 2021, într-o ațipire vremelnică 
a urgiei pandemice – dar nu din sperietura vaccinului!- și într-o 
perioadă cu răbufniri ale stihiilor de tot felul, s-a strecurat 
– aproape pe furiș!- spre eternitatea celuilalt tărâm: Adina 
Enăchescu. Era deasupra norilor în plină furtună. Atinsese o 
culme care nu se putea observa de prea jos. În înaltul poeziei cu 
orizont planetar, precum vreun poem Tanka, ori vreun comprimat 
Haiku, cu sublimări estetice în forme riguroase, Adina Enăchescu 
își întinse aripele duhului poetic de la Otăsău până la Muntele 
Fuji, ba trecuse și oceanul prin poemele sale, traduse inspirat! 
Ajunsese o adevărată personificare, prin viața ei, a unui rodnic 
amurg sentimental, întru cele ale trăirii lirice, după ce dascălul de 
științe exacte isprăvise misiunea catedrei și a început să cultive 
slovele vibrânde ale lirei în locul cifrelor cu chimia lor abstractă, 
distantă și prea hărăzită doar inițiaților...

Adina Enăchescu s-a născut în 25 august, 1933 în Râmnicu 
Vâlcea. A debutat la 64 de ani, cu trei cărți deodată, după ce 
își exersase condeiul în publicistica locală. Am cunoscut-o prin 
articolele sale din Jurnalul de Vâlcea și apoi prin faptul că în 1997, 
amândoi, debutam pe scena culturii vâlcene cu cărțile noastre..., 
începătoare celor ce vor fi urmat apoi în următorii 24 de ani. 
Membrii apoi ai acelorași asociații culturale, ori cu misiunea 
întronării unui spirit civic înnoit, Adina ne-a devenit un camarad 
de nădejde (vezi: Societatea Culturală „Anton Pann” , Cercul de la 
Râmnic etc.!). Adina a iubit cu pasiune oamenii, locurile, credința 
și tradiția românească, valorile neamului. Pentru această dragoste, 
identificată rost al propriei existențe, nu a precupețit niciun efort, 
nicio fărâmă din agoniseala ei materială, fără să se plângă în fața 
lipsurilor și dificultăților de tot felul. A cunoscut și rezistența unei 
critici, ca o redută în apărarea celor afirmați deja, care se simțeau 
asaltați de neaveniții... insuficient pregătiți unui blazon rezervat 
și atestat doar de ... cerberii cu state vechi în realismul doctrinar 

ADINA	ENĂCHESCU	A	PLECAT...

și încă nutriți din serviciile de propagandă. Recunoașterea noilor 
veniți – în cazul Adinei, după pensionare!- pe scena plină după 
îmbulzeala porților larg deschise, ca într-o sală cu locurile ocupate 
deja pe bază de invitație (pentru cei cu, și mai ales, fără chemare!) 
s-a făcut cu inevitabilele cârteli, cu întâmpinare rezervată, 
oricum conta mai mult opera nemuritorilor... veniți din altă eră a 
realismului socialist, cultivat și încă neabolit într-un mediu cultural 
inerțial și cu mentalitatea departe de-a fi sincronă vremurilor noi! 
Sunt pline arhivele cu acele cuvinte, exprimând rezerva, ori doar 
o complezență expeditivă. Dar putea, oare? Critica locală? Să o 
oprească pe incisiva Adina, să se arate lumii, din ce în ce mai largi, 
când ea știa să scurteze distanțele, să găsească interlocutorii, 
buni sfătuitori, ori editurile disponibile? Profesori universitari, 
academicieni prestigioși, reviste cu tiraj și redacții competente, 
asociații naționale cu vizibilitate, au dat girul unei personalități 
emergente, perseverente și cu o energie care va fi pus în operă 
atâtea gânduri izvorâte dintr-o voință fermă și un altruism al 
dăruirii de sine exemplar. Între ai săi, cei de acasă, cu scepticismul 
proverbial, dar din același aluat al „țărânei sfinte al locului dintâi” 
și-a primit recunoașterea mai greu, dar rampa de lansare a 
editurilor: Societatea Scriitorilor Români, Perpessicius, Amurg 
Sentimental (București), Etnograph (Cluj-Napoca), ALMAROM, 
CONPHYS (Rm. Vâlcea), apoi cultivarea unor specii literare exotice, 
traducerile în limbi de circulație, critica literară de ținută etc. au 
impus-o pe Adina Enăchescu și a atras atenția și acasă asupra 

Adina Enăchescu în mijloc

asupra poetei, din acel matematician, pensionat de vârstă! Simpul 
fapt al recitării/recitirii poemelor proprii, cu ocazia evenimentelor 
publice, descoperea celor prezenți intensitatea unei trăiri 
exemplare, contaminante. Mesajele transmise (o estetică a ... 
atitudinii, evidentă!), îndelung lucrate, vădeau încărcătura de 
cunoaștere multidimensională, iar prin rostirea lor își făceau 
efectul strigătului care scormonea adâncul, și ivea înțelesul, prea 
tăinuit, când asistenței nu i-ai captat atenția. Da! Adina trăia 
pentru noi, pentru folosul nostru al tuturor, sentimentele izvorâte 
din plinătatea sa cu adâncimi nebănuite și cu extensia planetară 
a omenescului, fără bariere culturale. Adina a înțeles timpul, cu 
felul său proactiv, anticipativ și importanța angajamentului elitei 
culturale în transformarea societății, în sincronizarea necesară 
mersului lumii din scenă, valorificând și resursele moștenite din 
subtilitatea patrimoniului de zestre. A fost permanent disponibilă 
atâtor asocieri ivite să înnoiască lumea cu valoarea adăugată a 
generaților care intră în scenă. Societatea Culturală „Anton Pann”, 
Forumul Cultural al Râmnicului, Societatea Scriitorilor Români, 
Liga Scriitorilor, Ginte Latină, Cercul de la Râmnic, Societatea de 
Haiku, și o mulțime de reviste naționale și internaționale i-au 
dus Adinei Enăchescu gânduri și sentimente, să fie leacuri bune, 
tuturor rezonanțelor tămăduitoare.

A căutat apropierea de autorii al căror spirit l-a citit în opera 
lor. Ca exemplu luăm aici doar  „Țărâna sfântă a locului dintâi” , 
Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1999 (consilier editorial: Ion Soa-
re/coperte :Adrian Şuiu/ referințe critice conexe: Florin Grigoriu, 
George Voica, Marin Bulugea, Marcel Crihană, Dumitru Mitrana, 
Constantin Dârnescu, Jana Zamfirescu, Alexandru Mircescu, Teo- 
dora Moțet, Ion Roșioru, Emil Vasilescu, Ion Untaru, Vlad Bejan, 
George Anca, Constantin Zărnescu, Ion Machidon, Leon Dură). 
Este remarcabil efortul de-a fi făcut dintr-o carte un adevărat 
imn orașului natal: Râmnicu Vâlcea, și de-a fi oferit atâtea 
epistole versificate atâtor creatori din toate domenile artei și din 
preocupările mediei locale. 

(Continuare în pag. 16)
Mihai	SPORIȘ/iulie, 2021

Bogdan	Dumitru	ALECA

Îmi pare rău că mă văd eu, urmaş de boieri mari, a recunoaşte 
că rău păcătuit-a boierimea împotriva obştii acestui popor. 

Ea s-a folosit de puterea sa pentru a despuia pe sătean de 
drepturile lui asupra pământului, pentru a încerca să robească nu 
numai munca, dar şi persoana lui. (Radu Rosetti, „Amintiri”) 

      
Trecutul obscur, violent, brutal de cele mai multe ori, savuros 

în același timp, cu obiceiurile, apucăturile, moravurile patriarhale 
și instinctele lui primitive, a pierit fără martori și fără istoriografi. 
Neștiința de carte era întinsă și numai filele acoperite de colb ale 
dosarelor de tribunal au înregistrat, înșirate în două, trei pagini, 
destine frânte de vitregia vremurilor. 

Cînd în vestul Europei, ideile lui Voltaire, Montesquieu sau 
Rousseau dărâmau imperii și schimbau lumea, în Valahia armatele 
turcă, austriacă și rusă își dădeau întâlnire ca să arunce dezolarea, 
deșertăciunea și bejania peste țară și locuitori. Peste aceste 
constrângeri externe se adăugau vexațiunile la care erau supusă o 
mare parte a populației, datorită gravelor definciențe de caracter 
ale boierului român în privința comportamentului față de cei 
supuși lor: despotic, oneros, venal, abuziv: „sunt mișei și târători 
față de mai marii lor, intriganți, puși pe uneltiri, asupritori ai celor 
slabi, aspri față de supușii lor și tirani în casele lor.” O impresie 
generală a călătorilor străini era că „Se culege fără să se semene 
și se taie crengile pomului ca să i se ia rodul”, reprezentanții înaltei 
societăți împrumutând  de la civilizația occidentală formele și 
eleganța sa, mai mult decât spiritul și caracterul său.

Arhivele judecătorești reușesc, însă, să surprindă cu deosebită 
acuratețe această societate a mahalalelor, a micilor orașe de 
provincie, a satului, această societate românească profundă a 
primei jumătăți de secol XIX. 

Sclavia unei părți a populației, sărăcia extremă, violența so-
cială sau conjugală, abuzul de putere al celui bogat față de cel să-
rac lipit sunt prezente în jălbile date de cei ce se adresau justiției și 
încercau să-și afle “dreptatea” într-o societate profund nedreaptă. 

SCLAVIA	ÎN	ȚARA	ROMÂNEASCĂ	ÎN	PERIOADA	REGULAMENTARĂ.	
MĂRTURII	DOCUMENTARE

În acest articol vă propun să recompunem „istorii” ale unor 
indivizi din perioada regulamentară, așa cum le-au transpus 
aceștia în cereri adresate Judecătoriei județene și pe care le- 
am cules în cadrul unor lecturi multiple prin labirintul trecu- 
tului. 

În anul 1836, Lazăr robul, așa cum avea să afle că este trecut 
catagrafiile oficiale, încerca să-și redobândească libertatea, furată 
pe nesimțite, de-a lungul anilor, de boierul la care slujea. Jalba 
lui este un “film” al unei vieți la cumpăna veacurilor în Valahia. 
“În leat 1784, în vremea când au robit Cara Mustafa cu turcii 
săi Banatu, robindu-mă și pe mine, încă în fașie, împreună cu 
maică-mea și scoțându-ne din Țara Românească ca să ne treacă 
Dunărea, din a noastră norocire s-au milostivit răposatul sluger 
Drăghici Băbeanu și ne-au răscumpărat cu bani, luându-ne în 
creștere la casa dumnealui, până am ajuns în vârstă de ani 24. Şi 
căsătorindu-mă pomenitul boier, atât pe mine cât și pe soru-mea, 
nu ne-au lăsat mâhniți, să-și strice pomana, ci ne-au dat simbrie, 
încă cu prisos”. 

O viață de libertate în slujba celui care i-a salvat, dar care 
se termină în sclavie pentru cel care povestește: „Din a noastră 
nenorocire, de loc s-au întâmplat moarte acestui mai sus boier. 
Dumnealui sluger Alexandru Diculescu, fiindcă ține o nepoată de 
frate a răposatului, ne-au luat cu felurimi de vorbe, zicându-mi ca 
să-i slujesc la ce-mi va porunci și va îngriji de mine cu simbrie. Eu, 
ca un sărman strein, neavând altă nădejde, m-am dus la dumnealui 
și i-am slujit de atunci și până acum 27 de ani. De multe ori am 
dat să plec de la dânsul, văzând că nu-mi dă simbrie, ca să mă 
chivernisesc cu munca câmpului, dar m-au bătut, îndatorându-
mă ca să-i slujesc de frică”1. 

Într-o țară lipsită de forță de muncă, cu populație în bejanie, 
moșiile nu însemnau ceva fără cei care să le poată munci. 

Un sclav era cu atât mai prețios față de un om liber, iar cei cu 
putere politică și socială profitau de dramele atât de dese aduse 
pe aceste meleaguri de muscali, austrieci sau turci: „În leat 1787, 
trecut-au vizirul cu putere mare de turci în Țara nemțească și au 
făcut multă stricăciune jefuind și robind, din care robi, adunând 

mulți copii și fete în Craiova, pe mulți i-au răscumpărat unii din 
boieri și neguțători”.

Dările se plăteau, adeseori, în suflete umane, așa cum arată, 
în jalba sa, Tudor, fiul lui Fir, țigan domnesc din satul Bârzoteni, 
plaiul Horezu, județul Vâlcea: “Sunt acum opt ani de când, 
rămâind rămășiță de bani de dajdie un frate al meu, Radu fiul lui 
Fir, taleri 13, și viind un zapciu ce-l chema Duminecă, i-au luat o 
fată, anume Floarea, ca de ani 13 și s-au dus cu dânsa. Şi noi l-am 
căutat cu bani ca să ne luăm fata și nu l-am mai găsit. Şi el fiind 
om sărac, tatăl fetii, au pustiit în altă parte și noi am căutat fata la 
Craiova și prin București cu mare cheltuială și tocmai acum, la opt 
ani, am găsit-o cu colac la o cocoană Zinca din orașul Râmnic. Şi 
zice că au cumpărat-o de la acel zapciu și acum acea nepoată au 
făcut și un copil mic și n-au voit a o slobozi”2.

În plină epocă regulamentară, astfel de abuzuri nu trebuiau 
să aibă loc, relația stăpân-slugă fiind reglementată de Obșteasca 
Adunare încă din anul 1831. Orice om, “supus al acestui principat, 
pe care trebuința l-a silit să se facă slugă în curtea altuia”, trebuia 
„să primească simbrie, să fie în pravilnică vârstă, să nu aibă un 
character de nobleță sau un privilegiu de apărare”. Însă obiceiul 
pământului era mai puternic decât legea, iar cel puternic profita 
de cel ajuns în nevoie: „Cu lacrimi fierbinți și cu genunchii plecați 
jeluiesc Cinstitei Judecătorii că, rămânând văduvă săracă și fără 
agoniseală, împreună cu doi copii și venind la mine dumnealui 
Petrache Teișanu, mi-au cerut ca să-i dau dumnealui, ca să-i 
învețe carte și să-i învețe la prăvălie”. Așa începea povestea unei 
mame care vedea în promisiunile unui negustor din Ocnă un viitor 
mai bun pentru copiii săi. Dar ajutorul negustorului s-a dovedit 
repede minciună, forțând mama să alerge la Judecătorie pentru 
a-și elibera copiii: „Mi-a zis că nu mi-i dă și îi punea de rânea la cai 
și orice alt lucru despre slujba casii, de au rămas ca vai de ei, fără 
nici o știință; (...) era plin de păduchi, dar încă și în capu-i o rană 
mare, căci l-au lovit stăpânul în cap, cu o lopată, căci îi băga vină 
că nu rânea grajdul bine”3. 

(Continuare în pag. 16)
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Tudor	NEDELCEA

S-a scris și se vor scrie firește multe cărți despre Mihai 
Viteazul, dar niciodată nu va fi suficient, pentru că primul 

domnitor român unificator mai are câte ceva să ne dezvăluie, vor 
fi descoperite noi documente despre biografia sa tumultoasă 
și tragică, scriitorii și artiștii îl vor omagia, fiecare generație 
perceptându-l în funcție de mentalitatea și idealurile ei.

După domnia de numai șapte ani (cifră biblică benefică), 
ca și cea a lui Cuza Vodă, ideile și faptele sale care-au depășit 
veacul, au uimit nu numai oamenii țării sale, ci întregul continent. 
Contemporanii l-au văzut ca pe o personalitate europeană capa-
bilă să elibereze acea parte a Europei subjugata Semilunei. În 
1774, Emile Legrand, specialist al culturii grecești, a auzit la Rus-
ciuc, azi Ruse (Bulgaria), o baladă despre vitejiile lui Mihai Viteazul 
cântată de un cerșetor, ceea ce dovedește persistența numelui 
acestui voievod român dincolo de granițele țării sale, trecându-l 
în legendă.

Mărturiile contemporane, faima sa europeană sunt prezente 
în broșuri tipărite și citite în public la Veneția, Nürnberg, Viena, 
Praga, Paris, Bruxelles, Padova, etc. Veștile despre isprăvile vitea-
zului român sunt puse în cântece rimate, însoțite de o melodie și 
recitate prin târguri.

La curtea sa, Mihai Viteazul adunase personalități europene 
bine cunoscute, unii „corespondenți de presă”, alții spre a eter-
niza memoria Românului: Andrei Taranowski, Lubieniechi (căruia 
îi acordă un interviu, primul interviu din cultura română), Ioan 
Bernardffy, E. Lassota, Bisellius, Stavrinos, Palamed etc. Silezianul 
Baltazar Walter publică, în 1599,  « Scurtă și adevărată descriere 
a faptelor săvârșite de Io(an) Mihai, domnitorul Țării Românești: 
„Câtă mândră virtute crește în pieptul (său), de ce putere e 
însuflețită dreapta lui cea vitează, n-ar fi în stare nici măcar 
penelul maestrului Apeles să zugrăvească, abia învățatul Apolo 
[ar putea] să le cânte în versuri potrivite și aceasta pentru că 
domnitorul român își pune capul în  luptă cu puterile barbare; 
este zidul creștinătății și răzbunătorul ei”.

La rândul său, poetul grec Stavrinos scrie Povestea prea 
frumoasă a lui Mihail Voievod (Veneția, 1638, poem reeditat în 
1672, 1683, 1710, 1742, 17560, 1768, 1785, 1806?!), „poveste de 
tot minunată, poemă cu rime prea frumoase, pe care cei înțelepți 
foarte mult și-o doresc; o poveste prea frumoasă mă apucai să 
scriu, a lui Mihail cel minunat, și vreau să nu încetez până nu 
voi scrie de strădaniile și faptele lui vitejești, războaiele pe care 
le purta și toate rânduielile lui cu ungurii, cu tătarii, cu turcii, cu 
bogdanii [moldovenii] și cum apoi fu ucis pe Câmpii Turdei. O să vă 
spun sfârșitul lui, o să spun moartea lui ca să vă întristați voi toți, și 
prietenii și rudenii” (Apud Literatura română veche (1402-1647), 
vol. 2, introducere, ediție îngrijită și note de G. Mihăilă și Dan 
Zamfirescu, București, Edit. Tineretului, 1969, colecția „Lyceum”).

La curtea cneazului de Ostrog (Belarusia), Gh. Palamed îi 
închină, tot sub formă de poem, Istoria cuprinzând toate faptele, 
vitejiile și războaiele prea strălucitului Mihai Vodă, domnul Țării 
Românești, al Transilvaniei și al Moldovei, până în ziua morții sale.

Marii scriitori europeni îi eternizează memoria prin includerea 
sa ca personaj literar. Dramaturgul spaniol Calderon de la Barca 
(1600-1681) scrie El Prodigioso capitan, iar conaționalul său, 
poetul, prozatorul și dramaturgul Lope Felix de Vega Carpio (1562-
1635) îl descrie fizic (așa cum apare și în unele tablouri celebre): 

DE	CE	UN	CENOTAF	ȘI	PENTRU	MIHAI	VITEAZUL?
„Furios, lat în spate, înfățișare/ și sta- 
tură de uriaș;/ ochi mari, fruntea/ înaltă, păr  
cârlionțat,/ nas lung ascuțit/ încruntat, cu 
barba măruntă,/ oacheș la față,/ bun de pi- 
cior și strașnic călăreț,/ iar în atacurile ce dă/  
cel dintâi se repede,/ și mai adânc în vălmă- 
șag pătrunde./ Nu se rade, nici nu se suleme- 
nește,/ nu cunoaște ce-i olanda,/ nici parfu-
muri, iasomie, ori viorea;/ nu caută patul 
moale,/ nici nu mănâncă numai fazani”. (Vezi 
și Tudor Nedelcea, Povestiri despre Mihai 
Viteazul, Craiova, Scrisul românesc, 1991). 

În literatura română prezența sa este 
numeroasă și firească, de la primii noștri poeți până la Marin 
Sorescu sau Adrian Păunescu. Eugen Simion îl aseamănă cu eroii 
greci ai Iliadei și Odiseei, doar că eroul român nu era mândru 
de jafuri, de cruzimi, avea sentimentul milei și era conștient și 
respunzător față de destinul neamului său.

Autorul Liliecilor, Marin Sorescu a scris o senzațională (cunosc 
proprietatea cuvântului) prefață la vol. Mihai Viteazul, Scrieri 
(ediție îngrijită, note și bibliografie de Tudor Nedelcea, Craiova, 
Scrisul românesc, 1993, reeditată în 2021), cu titlul: Cum scria 
Mihai Viteazul? din care voi cita pe larg. Anterior, editasem Tudor 
Vladimirescu, Scrieri, cu aceeași prefață de referință scrisă de 
Marin Sorescu, vrând să dovedim că o parte din „scrierile” celor 
doi mari eroi naționali conțin și valențe artistice, așa cum sesizase 
însuși G. Călinescu (pentru Tudor Vladimirescu).

„Lumânarea care a ars de secole pentru unirea tuturor 
românilor a fost limba română”, scrie Marin Sorescu, autorul 
vol. Bibliotecă de poezie românească. Comentariu și antologie 
(București, Editura Creuzet, 1997), volum în care îl include pe 
fratele lui Mihai Viteazul, Petru Cercel („Catastrofal ca domn, 
Petru Cercel a fost un poet rafinat [...] profund cunoscător al 
tradițiilor și experimentelor lirice europene, de care ia cunoștință 
chiar la fața locului, căci un demon îl propulsează pretutindini”).

La întrebarea retorică cum vorbea și scria „unul dintre primii 
făuritori ai istoricului act?”,  Marin Sorescu răspunde 
în această prefață, cu argumente din însăși creația 
domnitorului. „Apariția sa pare a fi proiecția ideală 
a unui vis venind din străfunduri. Ce uimește însă 
cercetătorul de azi este tulburătoarea lui realitate, 
prezența lui vie”. Simbolul prefigurat în statui trebuie 
căutat în „faptele și, mai ales, în spusa și scrisa lui”, căci 
„faptele și limba sunt demne de atenție”, iar „epistolarul 
lui Mihai se citește, într-adevăr, cu sufletul la gură”, 
pentru că „povestirile sale sunt zguduitoare, cu atât 
mai tulburătoare cu cât evenimentele nu-s plăsmuiri 
or basne, ci sunt rupte din fibra istoriei noastre, au 
acoperirea în fapte de vitejie, în sângele și în durerea 

românească a acelor clipe făcând cât veacuri”. 
Ca un istoric autentic, Marin Sorescu amintește o parte din 

aceste fapte: ocrotirea creștinilor bulgari, „muncile și ostenile” 
îndurate de domnitor pentru un „ideal umanitar înalt: apărarea 
creștinității”, dar mai ales ideea și fapta unirii cosângenilor într-un 
singur stat: „Nu se poate trece peste unirea tuturor românilor sub 
Mihai Vodă Viteazul! În acest act temerar stă întreaga-i măreție, 
precum și drama sa”, act realizat „într-o străfungerare de geniu 
politic”, propunând acest model „Europei dezbinate în landuri și 
ducate”, Mihai devenind astfel „un vizionar european”.    

„Mihai – scrie în stilul său inconfundabil Marin Sorescu – a 
preluat din zbor buzduganul spațiului mioritic auncat de Burebista 
și Decebal, bătând cu el în cuie harta întregită a unei țări care nu 
se poate ciopârți. Gestul său vuiește de trecut. E un ritual care 
trebuie ținut. Ofranda pioasă a unuia care cinstește cultul morților. 
Totodată, gestul răspundea unor necesități ale prezentului istoric. 
El va rămâne un model pentru viitor”.

Recitindu-l, Marin Sorescu îl „vede” pe adevăratul și profundul 
domnitor Mihai Viteazul: „Statura de culă oltenească întărită... 
Ochii scăpărători contemplă «pohta ce-am pohtit» și buzele 
rostesc vechiul «nu» românesc: ba! Tuturor celor care ar veni 
să ne tulbure. În stânga-i cea iute barda inoxidabilă, vizând 

construcțiile gramaticale românești, așa cum le-a ridicat poporul 
român în toate provinciile țării”. 

*
De ce un cenotaf (gr. kenos-gol; taphos-mormânt) (și) pentru 

Mihai Viteazul? O întrebare (ne)firească. Faptele, drama lui ne 
îndreptățesc din plin pentru realizarea acestui cenotaf, un ritual, 
cum scrie și Marin Sorescu, care trebuie întreținut, o „ofrandă 
pioasă a unuia care cinstește cultul morților”. Omul e dator cu o 
moarte, iar atunci când trece dincolo trebuie să aibă un mormânt 
al său, unde să fie pomenit.

Or, Mihai Viteazul, ca și Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu 
sau mareșalul Antonescu, n-are mormânt (vezi poemul lui 
Adrian Păunescu, Bocetul lui Ion cel fără de mormânt, din 1988). 
Sunt eroi fără de mormânt. Tocmai la aceste argumente, P.S. 
Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei (episcopie reînființată 
în 2004), s-a gândit ca la un act de pioșenie. După realizarea și 
sfințirea cenotafului pentru Tudor Vladimirescu (5 iunie 2021) la 
Mănăstirea Cerneți și a unei cruci comemorative la Biserica din 
satul mehedințean Prejna (biserică ctitorită de „Domnul Tudor”), 
P.S. Nicodim realizează acest cenotaf (adevărat monument de 
artă) la Mănăstirea Strehaia, unde Mihai Viteazul și-a început 
cariera politică-administrativă. 

În perimetrul geografic al Mehedințiului, în 1370 se înființează 
a doua Mitropolie a Țării Românești, în timpul domnitorului 
Vlaicu Vodă (1364-1377), deci acum 651 de ani, cu sediul inițial la 
Turnu Severin, apoi la Tismana, Cozia și Strehaia („Această sfântă 
mănăstire Strehaia, ce au fost mai înainte vreme și episcopie” 
(cum scrie în pisanie).

La 23 aprilie 1486 se înființează două Bănii: cea de Mehedinți, 
cu sediul la Strehaia și Bănia de Jiu a Craiovei, care aveau un 
oarecare statut de independență administrativă, judecătorească 
și militară, plătind un tribut domnitorului Țării Românești. Mihai 
Viteazul a fost: bănișor de Mehedinți (1582-1588), mare stolnic 
(1588), mare postelnic (1591), mare agă (1592), mare ban al 
Craiovei (1593) și domn al Țării Românești (septembrie 1593-9 
august 1601), ucis din ordinul lui Gheorghe Basta.

Strehaia a fost sediul nu numai a Băniei de Mehedinți, ci 
și reședință domnească provizorie a Țării Românești (1601), 
a Episcopiei de Strehaia (1673-1679), păstrându-se în timp 
Mănăstirea „Sfânta Treime” (ctitorită de Matei Basarab în 1645), 
curtea și cancelaria domnească. Biserica Mănăstirii Strehaia, 
având orientarea cu 42 grade spre sud, a fost zidită, conform 
tradiției, de domnul Mihai Viteazul într-o noapte, în mare grabă, 
datorită confruntării cu turcii. Între 1508-1510 s-a construit 
sediul Băniei, primul ban fiind „Jupân Neagoe Strehăianul”, 
tatăl boierilor Craiovești. Matei Basarab transformă curtea 
boierească a Craioveștilor în mănăstire, iar C. Brâncoveanu 
adaogă bisericii un pridvor. În 1821, pandurii staționeză o vreme 
aici, Tudor Vladimirescu l-a însărcinat pe fratele său, Papa (Pavel) 
Vladimirescu, cu paza mănăstirii (200 de panduri). Mănăstirea 
devine biserică de enorie în timpul lui Cuza Vodă, mănăstirea 
funcționând ca muzeu, până în 1990. La 1 Decembrie 2007, 
biserica redevine mănăstire de maici, în frunte cu maica stareță 
Teofana (mama lui Mihai Viteazul, Tudora, a purtat același nume 
după călugărie) (Apud Domnitorii și ierarhii Țării Românești. 
Ctitoriile și mormintele lor, București, Editura „Cuvântul vieții” a 
Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009).

(Va urma)
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Simion	PETRE

La fiecare pas pe stradă, astăzi, fiecare secvență de pe micul 
ecran, nu întâlnești decât idea apocaliptică despre ce are 

să se întâmple, în scurt timp, în anul care abia mai prididește să-
și numere zilele care i-au mai rămas de trăit. Suntem înconjurați 
numai de minciuni, statul și opinia publică nu mai există ca să 
ne apere de valurile virtuale de boli și alte cele!...nu mai există 
halatele albe care să ne fie aproape, care să ne asigure puțină 
liniște și să ne dea spereanță; s-au transformat în halate negre, 
precum Fântâna Albă din Bucovina s-a transformat într-o Fântână 
Neagră în decursul timpului! începând chiar din 1940, când s-a 
aplicat Pactul Ribbentrop Molotov. Vai, vai, atunci mii de oameni 
se mișcau sub țărână de ineficacitatea gloanțelor unor mitraliere 
oarbe, pline de ură și trufie, sfidând însăși credința în Dumnezeu, 
astăzi milioanele de bătrâni locuitori ai Europei, nu numai ai țării 
noastre, le pare rău că s-au născut și au trait ca să vadă aceste 
vremuri, în care, precum în timpurile prebabiloniene pentru fiii lui 
Israel, au lăsat frâiele de conducere ale comunităților în mâinile…
tinerilor! care pe deasupra sunt și atei! …Ne trece prin cap o frază 
pe care vrem să ne-o asumăm: prezentul, nici că există!...totul 
trăiește și există, indubitabil, în trecutul care ne crează speranța 
atât de necesară viitorului. Cum ar zice cetățeanul din familia lui 
Moromete: un pas înainte, doi înapoi!

Noi cei de la Intol Press nu vrem să avem un stat fără credință 
și cu un tineret la conducere, total liberal și fără urmă din necesara 
linie de conduită conservatoare (a nu se înțelege noanța politică 
în dauna celei psiho-sociale). Așa am gândit, și așa am participat 
sâmbătă, 31 iulie 2021, la Adunarea de la Mânăstirea Sfântul 
Antim – Troianu, Râmnicu Vâlcea), unde a aut loc Memorialul 
„Preot Dumitru Bălașa”,  „Patriarhul de Drăgășani” - 110 ani de la 
naşterea pr. Dumitru Bălaşa și 10 ani de la trecerea la cele veşnice 
a fratelui Dumitru (ucenicul părintelui Bălaşa). În final, având loc 
și Parastasul cultural în memoria personalităților vâlcene. Chiar 
de aici, din start să spunem că profesorul Gheorghe Deaconu, 
când i-a venit rândul cu două minute pentru vorbit, a spus, și ne-a 
plăcut ce a spus: eu nu pot să vorbesc un minut despre Vartolomeu 
Todeci (care a decedat de curând). De aceea mai bine o să cânt, 
și domnului Comănescu o să-i placă! „Imnul vaideenilor” scris 
de Vartolomeu Todeci! Excepționala parte I cu Dumitru Bălașa 
și fratele Dumitru va trebui să fie în viitor realizată separat de 
Parastasul cultural în memoria personalităților vâlcene… Iată cum 
unul dintre veteranii culturii valcene, foarte inspirat, Gheorghe 
Deaconu, dintr-o dată a făcut legătura atât de necesară dintre 
un prezidiu destul de vetust și sala așezată incomod, fiecare 
participant, așteptând în fața tacâmului fără rost…

LA	RÂMNICU	VÂLCEA,	ÎNCĂ	SE	MAI	TRĂIEȘTE	CU	SPERANȚĂ	
PENTRU	ZIUA	DE	MÂINE!

Așadar, pe 31 iulie 2021 în locația descrisă mai sus, pe care o 
gospodărește de la început, cu atâta sârg și mari realizări, inclusiv 
construcția noii biserici, Arhim. Sava Pleșa, precum și pictarea 
acestei catedrale, bijuterie între construcțiile de acest gen din țara 
noastră, bijuterie realizată de echipa de pictori condusă de Tatiana 
Costea, zeci de participanți intelectuali din Râmnic, și enoriași 
din această parohie, au asistat la slujba de pomenire a preotului 
istoric Dumitru Bălașa, a ucenicului său Dumitru Misăilescu Panu, 
și a celor foarte mulți oameni de cultură („personalități vâlcene”) 
care au trecut în neființă în ultimul deceniu. Sfânta pomenire a 
celor comemorați a încheiat slujba soborului de preoți conduși 
de Arhim. Sava Pleșa, starețul Mâmăstirii Troianu și organizatorul 
principal, Pr. Nicolae State Burluși, sub Înalta Binecuvântare a 
Arhiepiscopului Râmnicului ÎPS Varsanufie. Apoi participanții 
s-au deplasat în trapeza bisericii unde a avut loc Colocviul pe 
tema „Părintele cercetător istoric Dumitru Bălașa-semnificație 
în spiritualitatea și cultura românească”, Madalionul „Dumitru 
Misăilescu Panu” și „Oameni de seamă ai culturii vâlcene de care 
ne-am despărțit în ultimii ani” - evocări. S-a început cu lansarea 
de carte: „Daci nemuritori” de Ana Calina Garaș, cu invitații, 
întrucât Generalul Mircea Chelaru, invitat de marcă a trebuit 
să plece mai devreme, iar domnia sa trebuia să prezinte cartea 
doamnei Garaș…A prezentat-o excepțional, iar din discursul său 
am reținut că este necesar mai mult ca oricând să transmitem 
mai departe conținutul întrunirii noastre! Să ne facem auziți! Ce 
se întâmplă aici este peste orice așteptare, trebuie să se afle și în 
afară; guvernarea trebuie să afle și ea de astfel de evenimente, 
cum este și cel de la Râmnicu Vâlcea. Întrucât autoarea cărții a 
afirmat (citez din memorie) că „nu trebuie să fim mândri că ne-
au cucerit romanii-doar un procent mic (19% pare-mi-se) din 
daci au fost stăpâniți de romani, dacii liberi trăiau, însă, până 
la Peninsula Crimea!...”, și acest subiect este la ordinea zilei la 
Râmnicu Vâlcea, noi dorim să ne pronunțăm, din nou, public, că 
nu vedem nici o contradicție între romanitatea și latinitatea de tip 
european modern asumate de mai toate țările din bătrânul nostru 
continent și dacismul sau originea dacă a poporului roman! Dăm  
exemplu, mereu, pe preotul arheolog Gh Petre Govora care mai 
mult decât oricine a cercetat cu rezultate excepționale originea 
noastră, a vâlcenilor, fixând Buridava în zona Ocnelor Mari, dar, 
permanent citându-i pe celebrii Herodot, Strabon și Dio Cassius, 
atunci când vorbea de daci și romani! L-am întrebat, nu odată, ce 
este cu acest curent care în tentă violentă, verbală deocamdată, 
neagă latinitatea și romanitatea noastră!…Şi el, referindu-se la 
aceștia, punea la tâmplă degetul arătător și îl răsucea în ambele 
sensuri: CLW și CCLW (în sensul acelor de ceasornic și invers)! ...Să 
conchidem, că, dacă dacii au ajuns până la vârful Columnei lui 

Traian, numai ei și romanii, și ne-o spune cel mai mare architect al 
Antichității, este tot atât de valoros ca românii să spună că sunt la 
origine daci, sau că sunt daco romani! …Şi totuși, poporul român 
căruia nu i se poate contesta inteligența înainașilor, l-a ales ca 
părinte spiritual pe „Bădița Traian”!... De ce să nu fim împreună, 
în declarațiile noastre culturale cu cei care au creat civilizația 
creștină! a ultimilor două milenii sută la sută…europene!?

După domnul General Chelaru a urmat avocatul Bogdan Tudor, 
fost secretar personal al lui Dumitru Panu care a vorbit despre rea-
lizările celui dispărut prea devreme, pe noi, care l-am cunoscut foar- 
te bine, frapându-ne afirmația domnului avocat precum că Dumitru  
Panu a fost milionar în euro și a ajuns să moară sărac!?...Noi chiar 
ne-am asociat și cu Misăilescu Panu, firmele Intol și Erudit, doar, 
doar o să câștigăm niște bani împreună, dar nu am câștigat nimic…

Domnul profesor Gheorghe Deaconu a găsit soluția salvatoare 
(s-a considerat că întrunirea durează foarte mult, prea mult!) 
a întregului parastas (dânsul, înțelegând foarte bine de ce!?), 
propunând ca în loc să vorbească un minut despre Vartolomeu 
Todeci (un lucru imposibil), mai bine și util pentru toată lumea ar 
fi să cânte un cântec de-al lui Todeci: „Imnul vaideenilor”, dedi-
cându-l și domnului Iulian Comănescu, care era în sală!...și care 
a fost atâta vreme primul demnitar al județului…un vaideean! 
Oricum, momentul prezentat de Gheorghe Deaconu a fost unul 
care a descrețit frunțile și a dat o frumoasă culoare întâlnirii 
maraton (chiar și așa, plăcută de altfel!).

Să amintim, că, dacă, Arhim. Sava Pleșa, Pr. Nicolae State 
Burluși și av. Bogdan Tudor au fost organizatorii, binecuvântați de 
ÎPS Varsanufie, scriitorul Ioan St Lazăr, a moderat întrea acțiune 
(se subânțelege, exceptând slujba de pomenire).

Au urmat: Generalul Ilie Gorjan l-a prezentat pe Acad. Emilian 
Popescu decedat pe 25 august 2020;  Ioan St Lazăr l-a prezentat 
pe George Anca plecat și el către ceruri în anul 2020 (toți vorbitorii 
au spus câteva lucruri, interesante, esențiale, despre cei care ne-
au părăsit), profesorul Nelu Barbu, care a vorbit despre Ion Soare, 
decedat în anul 2020; Marinela Capșa a vorbit despre Carmen 
Farcaș; Petre Cichirdan despre Paul Angelescu; Mihai Mustățea 
despre Nicolae Ravici Tătăranu; Zenovia Zamfir despre Laura Vega 
și Adina Enăchescu; Marian Bărăscu despre drăgășeneanul Emil 
Istocescu; Eugen Petrescu despre col. Gheorghe Giurcă-probabil 
cel mai important ctitor de monumente închinate eroilor militari; 
Mihai Popa despre Maria Şufană; Nicolae Dinescu despre Marian 
Basno, cunoscutul fotbalist de la Chimia Rm Vâlcea decedat 
și el de curand, în iunie 2021, în urma unui stupid accident de 
circulație; Nicolae State Burluși despre Adrian Şuiu; și Gheorghe 
Sporiș, prezentând, în încheiere, un set de fotografii, executate de 
domnia sa, cu cei pomeniți!

Preoții Gavrilă, Sava Pleșa,  State Burluși Ana Calina Garaș N. Dinescu și Şt. PralăGh Deaconu canta și E. Petrescu 
îl ajută..

Ioan St Lazăr 
moderează

Veterana Elena Stoica
în prezidiu...

Ing.	Pavel	GOSTA

Îmi amintesc despre reabilitarea  Stadionului din Parcul 
Zăvoi din R . Vâlcea. Prin anii 1973 – 1975, echipa de fotbal  

CHIMIA , acâștigat cupa României, deși era în grupa B valorică ( 
liga 2-a), și trebuia să joace în ”Cupa cupelor” acasă cu o echipă 
din Irlanda de Nord : GLENTORAL BELFAST.

Toate bune, numai că stadionul orășenesc din RM. Vâlcea nu 
îndeplinea condițiile FIFA Europene, și avea o dotare rudimentară, 
și doar ceva mai mult de 2 mii de locuri.

Fruntașii partidului de la Municipiu și județ s-au văzut într-o 
poziție jenantă, timpul presa,, așa că au pornit la treabă, au 
convocat și mobilizat toate întreprinderile care au avut legătură 
cu construcțiile, pe atunci sarcinile de partid nu se comentau, 
și au făcut un plan minuțios. Fiecare Director de Întreprindere 

STADIONUL	DIN	PARCUL	ZĂVOI de Construcții a primit sarcini precise, lucrarea fiind de mare 
anvergură, cu implicarea masivă de forță de muncă și utilaje, nu 
se punea problema că cine plătește.

Eu am fost în perioada aceea, Şeful secției de producție 
industrală și secundară, la Grupul de Santiere Construcții Indus-
triale de pe platforma Combinatului Chimic și aveam o bază 
de producție puternică în muncitori și utilaje. Planul de bătaie 
prevedea, printre altele: realizarea unei noi structuri de rezistență 
a tribunelor, în așa fel încât să ajungă capacitatea Stadionului 
la 15.000 de locuri. Colegii noștri constructori de la Centrul de 
proiectare al județului, au primit sarcina întocmirii imediate a 
proiectului de execuție ,și să se lucreze zi și noapte.

S-a convenit ca structura să fie din beton armat prefabricat, 
iar mie mi-a căzut sarcina confecționării acestor elemente, 
transportul și montarea lor pe poziție în șantier, pentru că am 
avut dotarea tehnică și profesională, pentru astfel de lucrări.

Puțini dintre diriguitorii suspuși ai partidului, știau că betonul 
turnat în tipare, ca să poată fi transprtat și montat, mai trebuia să 
se și întărească corespunzător.

Nu s-a așteptat editarea priiectului după toate regulile știute 
pentru că eu am acceptat și schițe de mână, de pe o zi pe alta 
pentru a putea începe treaba, era vorba deelemente masive din be- 
ton armat, stâlpi, grinzi, gradene, agabaritice și de greutate foar- 
te mare. Am forțat pe riscul meu, și am coordonat personal confec- 
ționarea acestor prefabricate, forțând toate normativele de spe- 
cialitate, privind turnarea în tipare, întărirea, transportul și mon-
tarea lor pe poziție, inclusiv reglementările de protecția muncii.

Conducătorii noștri au fost mobilizați permanent pe șantier, 
eu trebuind să dau raportul de două ori pe zi, cu toate realizările. 
Până la urmă s-a reușit în timp util modernizarea stadionului cu 
toate lucrările anexe, inclusiv covorul de gazon.

În preajma meciului s-a constatat că nu se poate transmite prin  
TV desfășurare întrecerii, din cauza unui releu si a instalațiilor ne- 
cesare. S-a propus folosirea unei macarale PH. din șantier, cu braț  
cu zăbrele, desfășurat la înălțime maximă, deasupra dealului Capela  
în scop de antenă. În felul acesta mai marii județului și ai munici-
piului, au scăpat basma curată față de această provocare, primind 
laude de sus, iar noi ceilalți am rămas cu mândria patriotică.
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Pr.	Dr.	Constantin	MĂNESCU-HUREZI

Individualizarea geților și dacilor în cadrul lumii tracice s-a 
făcut, așa cum demonstrează cercetările arheologic, cu 

mult înaintea primelor informații scrise. Se are în vedere faptul că 
aria culturii Basarabi corespunde, în general, cu cea a răspândirii 
geților și dacilor și se poate presupune că din secolul al VIII-lea 
î. de Hr., când începe perioada de înflorire a acestei culturi, ar 
putea fi vorba de geți și daci, așa cum apar în izvoarele antice. 
Este o perioadă de dezvoltare firească autohtonă și continuitate 
din partea de nord a județului Vâlcea, ce pregătește începutul 
epocii geto-dacice. Începând cu secolele VI-IV î. de Hr., societatea 
geto-dacică din spațiul carpato-ponto-danubian pășește în cea 
de-a doua vârstă a fierului, numită și Latène, al cărei început 
a fost fixat de către arheologi în zonele de sud ale țării în jurul 
anului 450 î. de Hr., iar în cele de nord, în jurul anului 300 î. de 
Hr., care este caracterizată de marea migrație a celților ce au 
pătruns sub formă sporadică și pe teritoriul României. În această 
perioadă, pe teritoriul Daciei se alcătuiește o cultură materială și 
spirituală specifică geto-dacilor, care este influențată de celți, dar 
e totuși deosebită de a acestora. De aceea, în mod convențional, 
se folosește în general în arheologia mondială denumirea de 
La Tène pentru a desemna cultura celtică și cea de Latène (un 
cuvânt) pentru a indica epoca a doua a fierului și cultura acestei 
epoci la alte populații decât la celți.

 Cercetările arheologice întreprinse în ultimele decenii ale 
secolului trecut pe aria județului Vâlcea au dat la iveală numeroase 
descoperiri datând din epoca Latène, care atestă o intensă locuire 
a populației dacice în aceste părți ale patriei noastre. Ptolemaeus 
enumeră popoarele Daciei preromane de la vest la est și de 
la nord la sud în trei grupe de câte cinci. Din grupa a doua, al 
treilea popor menționat de Ptolemaeus sunt buridavensii, care 
nu puteau să se afle decât în jurul Buridavei. 

Vasile Pârvan consideră că acest popor va fi ocupat cam 
regiunea Vâlcii și Argeșului Muntos până pe culmile Sebeșului și 
ale Făgărașului, cunoscut fiind faptul că dacii își amenajau cetățile 
pe vârfuri de munte, unde se retrăgeau în caz de pericol. Acest 
sistem de cetate în formă de potcoavă, care avea pe toate laturile 
locuit civile foarte intense, purta numele de dava, care trebuie 
pus în legătură cu informația următoare oferită de Dionisie 
Fotino: „Pământul Daciei cu mulți ani înaintea lui Hristos a fost 
locuit de Daci, de unde s-a numit și Dacia. Vechii săi locuitori se 
numeau totodată Dai și Davi, popor eroic și războitor (războinic), 
totodată foarte drept, de aceeași origine și stirpe cu Geții, cari 
locuiau partea meridională a Daciei, dinspre gurile Dunării și în 
insulele care sunt între ele”. Dacii s-au făcut repede remarcați în 
istorie prin calitățile lor, prin vitejia și curajul cu care își apărau 
pământurile în fața oricărui pericol și mai ales prin exploatarea 
bogățiilor existente în aceste locuri ale Vâlcii: sarea de la Ocnele 
Mari, lemnul din pădurile munților, pășunile care asigurau 
creșterea vitelor și vânatul care le asigura hrana. În anul 1973, 
arheologul Dumitru Berciu localiza Buridava dacică la Cosota, în 
zona salinelor de la Ocnele Mari - Ocnița, unde s-au descoperit 
fragmente ceramice pe care s-au scris în pastă crudă sau după 
ardere, cu majuscule latine și grecești, antroponime ce redau 
cuvinte ca: BUR, REB, BASILEUS THIAMARCUS. Este a doua 
localitate, după Grădiștea Muncelului, în care este atestată 
documentar folosirea de către geto-daci a scrierii cu caractere 
latine și grecești încă din secolul I î. de Hr. și desigur și cunoașterea 
limbii latine. Cea de-a treia localitate este Polovragi, județul Gorj, 
unde a existat o cetate dacică (în punctul numit chiar „Cetățuia”) 
și unde s-a descoperit, la sfârșitul lui august 1976, un fragment 

BURIDAVA	DACICĂ	DIN	JUDEȚUL	VÂLCEA

ceramic pe care au fost imprimate în pastă crudă cinci litere latine 
și parțial o a șasea. 

Spațiul în care se găsește localitatea Horezu astăzi se afla, în 
antichitate, la jumătatea distanței dintre cele două centre dacice 
puternic fortificate în zona de nord a Olteniei: cetatea de la 
Polovragi, Gorj și cea de la Ocnele Mari, Vâlcea (Buridava). În jurul 
și în apropierea acestor cetăți este bine documentată o intensă 
locuire, existența unor comunități dacice foarte active, care se 
încadrează în tiparele societății dacice în ansamblul ei. Viața 
economică intensă permitea extinderea relațiilor 
comerciale, iar relațiile economice cu civilizațiile 
avansate ale timpului sunt demonstrate de unele 
descoperiri, consemnate inclusiv pe teritoriul loca-
lității Horezu de astăzi,precum și în împrejurimi. Deo- 
sebit de interesante ni se par rezultatele unor să-
pături efectuate în comuna Slătioara în anii 1854-
1856. Aici au fost aduse la lumină „două lănci, un 
cuțit turcesc mic, două fiare lucrate, 13 bucățele de 
sârmă, toate foarte ruginoase”. După termenul „cuțit 
turcesc mic”, definiție ce seamănă cu cea pentru sica 
sau daca, adică încovoiat, credem că avem de-a face 
cu un depozit de obiecte dacice.

Civilizația daco-burilor din nordul Olteniei de- 
vine înfloritoare în secolele I î. de Hr - I d. Hr., carac- 
terizându-se printr-o luptă tenace împotriva expan-
siunii romane, mai ales în vremea lui Burebista (80-
44 î. de Hr.) și a lui Decebal (87-106 d. Hr.). Societatea 
dacică în preajma cuceririi romane era o societate 
diferențiată și complexă, cu o puternică administrație 
și armată. Dacii erau grupați în obști sătești, trecând 
prin faza de democrație militară, ce reprezintă o 
grupare a unor indivizi cu proprietate privată, alături 
de care nu este exclusă proprietatea comună, mai 
ales asupra pădurilor, fânețelor și apelor. Burebista, 
întemeietorul statului dac centralizat, introduce 
anumite reforme, prin care urmărește concentrarea 
unei anumite puteri economice în mâna regelui. Una 
dintre acestea a fost reforma monetară, care pre-
vedea încetarea emisiunilor locale de monede dacice 
de tip diferențiat și înlocuirea acestor emisiuni cu 
baterea de imitații fidele după denari romani republicani, fapt ce 
implica transformarea dreptului monetar într-un monopol regal. 
Între anii 1961-1962, la săparea gropii pentru montarea unui stâlp 
de înaltă tensiune în apropierea mănăstirii Bistrița, s-a descoperit 
un tezaur de monede geto-dacice, inclusiv o tetradrahmă, imitație 
de tip Filip al II-lea, adică din jurul anului 100 î. de Hr., deci de pe 
vremea regelui dac Burebista. Monedele se află în colecția Bratu 
din București. În Cronica săpăturilor arheologice din anul 1962 
sunt prezentate șantierele deschise în județul Vâlcea: Bugiulești, 
Valea Răii, Govora Sat, Ferigile, - Costești, Horezu. Acestea conduc 
la concluzia că monetăria dacică încetează de a mai funcționa, în 
preajma anului 100 î. de Hr., odată cu pătrunderea monedelor 
romane republicane.

Secolul I d. Hr. va fi marcat de cele două războaie dacice ale 
împăratului Traian (101-102 și 105-106), încheiate cu sinuciderea 
lui Decebal și sfârșitul statului dac. Diploma de la Porolissum din 
11 august 106 face dovada că al doilea război dacic era terminat și 
provincia Dacia romană era constituită, având ca prim guvernator 
al ei pe Decimus Terentius Scaurianus. Conviețuirea daco-romană 
pe plaiurile vâlcene este atestată de faptul că romanii vor păstra 
Buridava dacică de la Ocnița și vor înființa alta, romană, construind 
castrul de la Stolniceni, pe Olt, la circa 9 km Râmnicu Vâlcea, păstrând 

denumirea dacică de Buridava, precum și de unele descoperiri 
monetare de pe teritoriul Horezului. Lângă mănăstirea Hurezi, 
pe Dealu Morii, s-a descoperit un tezaur cu denari republicani și 
imperiali, azi total împrăștiat. Informația a fost oferită de Dinu V. 
Rossetti din București, care a prezentat mulaje a trei denari emiși 
de Lucius Cassius (78 sau 76 î. de Hr.), Marcus Antonius (34 î. de Hr.) 
și Alexandru Sever (223 d. Hr.). Aceste monede au fost descoperite 
în cursul lunilor aprilie - mai 1962, când au fost executate săpături 
la mănăstirea Horezu. Cercetările au fost făcute în cadrul lucrărilor 

de restaurare întreprinse de Direcția Monumentelor 
Istorice. Existența în spațiul horezean a monedei 
străine, în special a denarului, monedă de argint 
care circula în Roma antică, atestă faptul că dacii 
aveau relații comerciale cu romanii în secolul I î. de 
Hr., oferindu-le sarea de la Ocnele Mari, lemnul din 
această zonă și produsele animaliere, iar după 102 d. 
Hr., Oltenia avea să intre în întregime sub stăpânire 
romană. Domnia lui Alexandru Sever (223-235 d. 
Hr.) reprezintă o perioadă de apogeu a organizării 
provinciei imperiale Dacia romană, fapt confirmat 
de titlul de metropolis al orașului Sarmizegetusa, 
care apare numai la Alexandru Sever.  Stăpânirea 
romană la nordul Dunării a durat timp de 165 de 
ani (106-271). În această perioadă, istoria provinciei 
Dacia se împletește strâns cu cea a Imperiului roman. 
Procesul romanizării în colțul de nord-est al Olteniei 
se va desfășura pe un puternic fond unitar și calitativ 
superior geto-dac. Un factor care a unit pe daco-
romani și i-a diferențiat față de popoarele aflate în 
migrație a fost creștinismul, răspândit în mediul sătesc 
daco-roman încă din această perioadă a stăpânirii 
romane. Marele istoric și arheolog Vasile Pârvan 
afirma: “Că în Dacia traiană trebuie să fi fost creștini 
și înainte de anul 270, este o necesitate logic-istorică”, 
susținând că noua religie a fost adusă aici de orientali, 
militari și civili, din regiunile lor de baștină. Această 
teză a fost contestată de Constantin Daicoviciu în 1936, 
care a ajuns la concluzia că nu există monumente și 
obiecte creștine sigure din secolele II-III, reducând 
exagerat materialele documentare ale fenomenului 

creștin, în același spațiu și în aceeași perioadă de timp. Adevărul  
se dovedește a fi pe undeva pe la mijloc. Creștinismul daco-roman, 
sub formă latină și populară, din secolul al IV-lea se vede clar că 
are începuturile (unele nuclee) în vremea provinciei. Unul din 
argumentele vechimii creștinismului la români este cel filologic 
(lingvistic), care arată că noțiunile fundamentale ale credinței 
creștine sunt exprimate prin termeni de origine latină. După lăsarea 
Daciei în voia soartei de către administrația romană (270), noua 
credință a fost aceea care a continuat să țină strânse legăturile 
stabilite între daci și romani, așa că stingerea vechilor dialecte și 
unificarea limbii române se datorează în mare parte creștinismului. 
Pe de altă parte, creștinismul se asemăna aproape întru totul cu 
religia geto-dacilor din Nordul Dunării, care credeau că sufletul este 
nemuritor, că abia prin moarte omul înviază la viața cea veșnică, și 
aveau în rândurile lor asceți, care se retrăgeau din lume și renunțau 
la orice bucurie a trupului pentru nemurirea de dincolo. Acest 
lucru este evident până în zilele noastre în zona Horezului, prin 
existenta mănăstirilor și a bisericilor în număr foarte mare, care se 
construiau, de regulă, pe locuri înalte, unde fuseseră cândva altare 
geto-dace. Mulți sihaștri s-au retras și pe aici, în peșterile Builei sau 
ale Bistriței, în locuri numai de ei știute, pentru a-și dedica viața lui 
Dumnezeu și pentru a se ruga pentru cei din lume.

(Urmare din pag. 2)

O parte dintre case sunt construcții de lemn,  
unele sunt de-a dreptul somptuoase, cu aco-
perișuri de șindrilă, în maiestuoasa lor înfățișare, 
devenind în imaginația mea un palat al Măriei 
Sale, Țăranul Român.

Altele mai modeste, din chirpici, cu acope-
rișuri de stuf, au în comun același bun gust co-
loristic, un dezvoltat simț al spațiilor utilitare, 
reprezentate de  întocmiri gospodărești.

Biserica din acest muzeu este adusă din 
Dragomirești, Maramureș, fiind  edificată din  

MĂRIA	SA	ȚĂRANUL,	PALATUL	SĂU	-	MUZEUL	SATULUI!
cununi de bârne, din lemn de brad, în con-
formitate cu specificul arhitecturii ecleziale ma- 
ramureșene. Meșterii dulgheri au utilizat în 
construcția monumentului de cult aceleași teh- 
nici constructive prezente la construcțiile din  
gospodăria țărănească maramureșeană, confe-
rind astfel o excepțională unitate stilistică arhi-
tecturii din zonă.

Privind la bogăția de exponate, la denumirile 
lor specifice regiunii de proveniență, medităm 
la adevărul rostit de marele Blaga, în lauda ce o 
făcuse satului românesc în anul 1936: „Fiecare 
sat se simte, în conştiinţa colectivă a fiilor săi, 

un fel de centru al lumii, cum, optic, fiecare om 
se plasează pe sine de asemeni în centrul lumii”. 
Adică, mândria satului de a se găsi în centrul lu-
mii şi al unui destin ne-a menţinut şi ne-a salvat 
ca popor peste veacurile de nenoroc. 

Satul este un univers în conexiune cu alte 
culturi ale lumii, care și-a păstrat totuși ori- 
ginalitatea, specificitatea și prin aceasta pere-
nitatea. 

Muzeul Satului este o lecție deschisă, în ca- 
re geniul poporului român este principalul pro- 
fesor, care se adresează vizitatorilor, fără cuvinte, 
de peste opt decenii.



Gheorghe	PANTELIMON

În prima parte a anului 2021, la Editura Meteor Press din 
București, a văzut lumina tiparului o carte valoroasă – 

„Atentate și crime politice în istorie”, scrisă de profesorul Mihai 
Manea, intelectual dedicat prin vocație și carieră transmiterii 
cunoașterii istoriei. Prefața cărții este semnată de prof. univ. dr. 
Adrian Cioroianu. 

Pe baza unei vaste și riguroase documentări, autorul înfățișează 
unele dintre cele mai semnificative evenimente tragice din istoria 
omenirii, care evident nu au rămas fără consecințe. În cele 367 de 
pagini sunt prezentate peste 75 de personalități marcante care și-
au găsit sfârșitul ca urmare a unor atentate abominabile săvârșite 
asupra lor. Citind această lucrare interesantă aflăm răspunsuri 
competente la multe întrebări care ne frământă. Oare, crima face 
parte din firea umană? Fiind imperfectă, natura umană naște în 
mod inevitabil și pasiuni reprobabile. Învață oamenii ceva din 
istorie? Din moment ce asasinatele, crimele politice, atentatele, 
conspirațiile, trădările, actele de violență s-au perpetuat, cu 
certitudine nu învață nimic. Evenimente de acest fel, care s-au 
întâmplat pe plan internațional, nu au lipsit nici în România.

Realizatorul cărții ne oferă date și informații revelatoare, 
captivante și totodată infiorătoare, despre cei care le-au comis cu 
brutalitate, despre circumstanțele în care le-au făcut cât și despre 
victimele lor, pe perioade istorice.

Ştiri cu privire la atentate sau comploturi politice au apărut 
încă din Antichitate. În Evul Mediu, odată cu perioada Renașterii, 
a luat amploare tiranicidul, asasinarea unui rege sau suveran, 
când guvernarea devenea tiranică. Ele au continuat în secolul al 
XVIII-lea (Epoca Luminilor), cât și în secolul al XIX-lea. 

În epoca modernă, numărul crimelor politice a sporit și a 
crescut și numărul atentatelor. Pe fondul escaladării Războiului 
Rece, asasinatele politice au luat amploare, iar treptat acestea 
s-au împletit cu actele de terorism, puse la cale de organizații 
extremiste. Printre victime s-au aflat conducători de state, 
președinți, domnitori, regi, înalți demnitari, oameni politici de 
frunte, intelectuali de prestigiu, care au luptat pentru țară și popor, 
pentru libertate, drepturi democratice și conviețuire pașnică, dar 
și persoane care au făcut mult rău omenirii. 

În lucrare apare și un clasament cu zece dintre cele mai 
faimoase asasinate care au avut loc de-a lungul istoriei și care au 
generat controverse. Pe baza bogatelor informații din volum, vom 
prezenta în mod succint, unele atentate și crime politice înfăptuite 
în lume și în România, care au produs groază și indignare.

Caius Iulius Caesar a ocupat funcții importante în perioada 
Republicii Romane. Senatul roman nu vedea cu ochi buni puterea 
de care se bucura Caesar și a organizat, în anii 45-44 î.Hr., un 
complot împotriva sa, printre conspiratori aflându-se mulți 
prieteni și susținători. Trupul însângerat a fost abandonat în aula 
Senatului, unde a fost descoperit de sclavi după trei zile.

Abraham Lincoln, al șaisprezecelea președinte al SUA (1861-
1865), este plasat de mulți istorici printre cei mai de seamă 
oameni de stat din toate timpurile. Pe 14 aprilie 1865, fiind cu 
soția la Teatrul Ford din Washington, a fost împușcat în cap și după 
nouă ore de comă s-a stins din viață, în dimineața zilei următoare.

În noiembrie 1960, la 43 de ani, John F. Kennedy a devenit cel 
mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite ale Americii. Pe 22 
noiembrie 1963 a fost împușcat mortal la Dallas, în Texas.

Pe 8 august 1974, în urma afacerii Watergate, președintele 
Richard Nixon a demisionat, iar fotoliul la Casa Albă a fost preluat 
de Gerald Ford, care în scurtul său mandat a fost ținta a două 
atentate eșuate.

Ronald Reagan, președinte al SUA între 1981-1989, a fost 
una dintre cele mai populare personalități politice din SUA. Pe 
30 martie 1981, chiar la debutul mandatului său prezidențial, a 
supraviețuit unei tentative de asasinat.

În anul 1968 a fost ucis Martin Luther King Jr., militant pentru 
drepturile civile din SUA.

Petru al III-lea, țar al Rusiei, a avut o domnie scurtă, curmată de 
lupte dinastice. Pe 28 iunie 1762, Ecaterina a dat o lovitură de palat, 
Petru a fost arestat, silit să abdice și a fost trimis într-o localitatea 
aproape de Sankt-Petersburg. Ulterior s-a aflat că de fapt a fost 
ucis într-o confruntare militară cu frații Orlov. Complotul a fost 
pus la cale sau aprobat tacit de soția sa, împărăteasa Ecaterina 
cea Mare. Aceeași soartă a avut și fiul lui, Pavel I al Rusiei (Pavel I 
Romanov), patru decenii mai târziu. Şi țarul Alexandru al II-lea al 
Rusiei (1855-1881) și-a găsit tragicul sfârșit la Sankt Petersburg. 
În 1918, Nicolae al II-lea al Rusiei (1894-1917), ultimul țar, a fost 
detronat de revoluția rusă și executat de bolșevici, împreună cu 
întreaga familie, la Ekaterinburg.

Pe 28 iunie 1914, în capitala Bosniei-Herțegovina, Sarajevo, 
a avut loc atentatul căruia i-au căzut victime arhiducele Frantz 

„ATENTATE	ȘI	CRIME	POLITICE	ÎN	ISTORIE”,	O	CARTE	-	AVERTISMENT
Ferdinand al Austriei și soția sa Sophie. O lună mai târziu, Austro-
Ungaria declara război Serbiei, începând Primul Război Mondial.

Autorul celor mai sinistre crime împotriva umanității este 
Adolf Hitler, cel care a declanșat Al Doilea Război Mondial. 
Statisticile sunt cutremurătoare: în cele 2174 de zile de conflict 
militar, s-au înregistrat aproximativ 60 de milioane de morți, din 
care 6 milioane de evrei, iar costurile conflagrației se ridică la 
1000 de miliarde de dolari americani, la valoarea din 1945. După 
atentatul din 20 iulie 1944, Adolf Hitler s-a izolat tot mai mult. Pe 
30 aprilie 1945, când zgomotul produs de tancurile sovietice se 
auzea tot mai aproape, Hitler și-a pus capăt  zilelor, împreună cu 
Eva Braun, în buncărul său din Berlin.

Pe 27 mai 1942 a fost ucis, într-un atentat în Cehia, Reinhard 
Heydrick, guvernatorul nazist al Cehiei și Moraviei, supranumit 
„Călăul” sau „Măcelarul din Praga”, unul dintre cei care au 
dus politica represivă practicată de Reichul hitlerist, la cote 
inimaginabile.

Mahatma Gandhi, unul dintre cei mai mari lideri spirituali, 
considerat părintele independenței Indiei și cel care a susținut 
permanent nonviolența, la 30 ianuarie 1948 
a căzut victimă violenței, fiind împușcat. 
Indira Gandhi și ea, una dintre cele mai 
mari personalități ale Indiei contemporane, 
în 1966 a devenit  prima femeie prim-
ministru din istoria Indiei, conducând 
destinele acestei țări de dimensiunile 
unui subcontinent timp de aproape două 
decenii. Un sondaj realizat de BBC în anul 
2000 a desemnat-o „Femeia Mileniului”. În 
dimineața zilei de 31 octombrie 1984 a fost 
împușcată mortal la reședința sa oficială 
din New Delhi. Împreună cu Benazir Bhutto, 
fost premier al Pakistanului, au reprezentat 
voci ale moderației într-o societate plină de 
radicalism și violență. Benazir Bhutto a fost 
și ea asasinată pe 27 decembrie 2007, la un 
miting, în capitala Rawalpindi, dar nici până 
astăzi cazul nu a fost elucidat.

Aldo Moro, cunoscut ca lider al Partidului 
Democrația Creștină și de cinci ori premier 
al Italiei, a fost răpit, pe 16 martie 1978, de 
Brigăzile Roșii, o organizație teroristă de extremă stângă. Cadavrul 
său, ciuruit de 11 gloanțe, a fost găsit pe 9 mai 1978, la Roma, în 
portbagajul unui autoturism.

Anwar - Al –Sadat, politician de frunte, a fost președinte al 
Egiptului în perioada 1970-1981. Pe 6 octombrie 1981, cu prilejul 
unei parade militare organizată la Cairo, a avut loc un atac al 
unui grup de ofițeri ai unei organizații radicale islamiste, în care 
președintele Sadat și alte zece persoane au fost ucise, iar 28 au 
fost rănite. 

Aceeași soartă avea să împătășească și premierul israelian 
Yitzak Rabin, care a fost asasinat de un extremist de dreapta evreu, 
pentru apropierea sa de liderul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat.

Pe 13 mai 1981, în piața Sf. Petru din Roma a avut loc un 
atentat asupra Papei Ioan Paul al II-lea, cu consecințe grave 
pentru sănătatea acestuia, comis de un extremist turc, iar în 
1982, în timpul unei vizite în Portugalia, un preot spaniol cu vederi 
radicale, l-a rănit cu un cuțit. În 2005, Papa s-a stins din viață, 
după o suferință foarte lungă. Este interesant că în 1983, Papa l-a 
vizitat pe turcul care a vrut să-l ucidă, la închisoarea din Roma și 
l-a iertat pentru fapta sa oribilă. În 2014, în prima vizită făcută de 
criminal la Vatican, acesta a depus trandafiri albi pe mormântul 
Papei Ioan Paul al II-lea.

Fără îndoială că atentatele și crimele politice care s-au 
petrecut în România, încă din antichitate, prezentate de autor cu 
iscusință și rigoare, vor interesa, în cel mai înalt grad, cititorii. Pe 
lângă evidenta valoare științifică, istorică, etică, opera cultivă și 
sentimente patriotice autentice, de prețuire față de voievozi, regi, 
oameni de stat, cărturari iluștri, care au avut ca obiectiv suprem 
apărarea gliei strămoșești, cu prețul propriilor vieți, lupta pentru 
unitate națională, libertate și democrație, pentru prosperitatea 
țării și a românilor.

În Antichitate, Burebista, întemeietorul unui stat puternic și 
primul rege al geto-dacilor, și-a început  domnia în anul 82 î.Hr. S-a 
dovedit a fi un mare conducător și strateg militar, extinzând foarte 
mult fruntariile statului său, ceea ce a făcut ca Roma să vadă în 
acesta un pericol. Misterul sfârșitului său nu a fost dezlegat. În 
același an cu asasinarea lui Caesar în Senatul roman (44 î.Hr.), 
a pierit violent, probabil în Munții Orăștiei și Burebista, fiind, se 
pare, ucis ca urmare a unui complot al aristocrației geto-dace.

Unul dintre cei mai faimoși voievozi ai Evului Mediu Românesc 

a fost Vlad Țepeș sau Vlad al III-lea, domn al Țării Românești în anii 
1448, 1456, 1462, 1476. A ținut piept invaziilor otomane, țara nu 
a fost transformată în pașalâc, dar a plătit tribut, anual, Înaltei 
Porți. Nici acum nu sunt cunoscute împrejurările în care și-a 
pierdut viața, existând mai multe teorii care nu au fost dovedite 
istoric.

Radu de la Afumați a fost domn al Țării Românești în mai 
multe perioade, între decembrie 1522 și ianuarie 1528. În 1528 a 
fost victima unui complot ticălos din partea unor boieri, găsindu-
și sfârșitul în biserica Cetățuia din Râmnicu Vâlcea, unde a fost 
măcelărit împreună cu fiul său, sub ochii îngroziți ai preotului.

Un final tragic a avut și Bogdan al II-lea, domnitor al Moldovei 
(1449-1451), tatăl viitorului voievod Ştefan cel Mare. Pe 15 sau 
16 octombrie 1451 Bogdan și-a găsit sfârșitul, la Reuseni, la nunta 
fiicei boierului Sima Hrană, unde a fost decapitat de fratele său 
vitreg, Petru Aron, care râvnea la tronul Moldovei. În 1470, după 
ce a devenit voievod al Moldovei, Ştefan cel Mare s-a răzbunat și 
l-a ucis pe Petru Aron.

Probabil, unul dintre conducătorii cu domnia cea mai scurtă 
din Țările Române, a fost Ioan Vodă al III-
lea sau Ioan Vodă cel Cumplit, domnitor 
al Moldovei între 1572-1574. A purtat mai 
mullte lupte cu oastea otomană, iar în anul 
1574 a capitulat și s-a predat. A fost trădat de 
Ieremia Golia, pentru 30 de pungi cu galbeni, 
iar la scurt timp a fost înjunghiat de pașa de 
Rumelia, după care a fost decapitat, iar trupul 
i-a fost sfârtecat, fiind legat de patru cămile.

Unul dintre domnitorii mai puțin 
cunoscuți din Țara Românească, Pătrașcu cel 
Bun (Pătrașcu Vodă) a domnit între anii 1554 
și 1557. Din motive medicale, în mai 1557 
s-a retras la Râmnic. Soția sa, doamna Voica, 
era descendentă a unei familii boierești din 
Slătioara-Vâlcea. La 26 decembrie 1557 
a fost consemnată moartea neașteptată 
a voievodului, care a trezit bănuiala unui 
asasinat, că ar fi fost otrăvit de marele 
vornic Socol. Ulterior, fiul său, Petru Cercel, 
domnitor al Țării Românești (1583-1585), a 
declarat că moartea tatălui său s-a datorat 

intrigilor marelui vizir otoman Rustem Pașa.
Cel mai de seamă voievod al Țării Românești, Mihai Viteazul 

(1593-1601), a fost făuritorul primei uniri politice a Țărilor 
Române. Unele documente dau ca loc al nașterii sale localitatea 
Drăgoești, din județul Vâlcea. Unirea de la 1600 nu a fost văzută 
cu ochi buni de habsburgi, Polonia și Imperiul Otoman, care își 
vedeau amenințate sferele de influență și nici nobilimea maghiară 
din Transilvania nu era mulțumită de politica sa. Ca urmare, s-a pus 
la cale asasinarea domnului muntean, care a fost ucis la 9 august 
1601, în tabăra de la Câmpia Turzii, de către o ceată de mercenari 
valoni, din ordinul generalului Gheorghe Basta, dușmanul și rivalul 
său. După ce a fost ucis i s-a tăiat capul. Capul voievodului a fost 
luat de unul dintre căpitanii săi, paharnicul Turturea și înhumat, 
de Radu Buzescu, la Mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște. Locul 
unde a fost înmormântat trupul fostului domnitor, în apropierea 
orașului Turda, trezește în continuare dispute între istorici.

Atentate și crime politice au avut loc și în Epoca Luminilor. 
Grigore al III-lea Ghica, domn al Moldovei și al Țării Românești, 
inclus în rândul domnilor fanarioți, a încercat să se opună mutilării 
teritoriului Moldovei de către Marile Puteri și a plătit cu viața. Nu 
se știe exact cum a fost omorât, fiind mai multe versiuni. Se pare că 
a fost ucis de un capugiu, Ahmed Aga, emisarul sultanului, pentru 
că a apărat de răpitori districtul Bucovinei, pământ strămoșesc.

Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a fost 
considerată mult timp de istoriografia românească un reper 
fundamental în procesul de renaștere națională a României. 
Aceasta a pus capăt regimului fanariot în țările române. Trădat și 
părăsit de căpitanii săi, Tudor a fost ridicat de eteriști, din tabăra 
sa și dus la Târgoviște unde a avut loc un simulacru de judecată. 
A fost ucis din ordinul lui Alexandru Ipsilanti, împușcat cu pistolul. 
I-au tăiat capul, iar trupul a fost aruncat într-un râu, după alții, 
într-o fântână părăsită din apropiere.

Barbu Catargiu, fost jurnalist și om politic român a fost 
asasinat pe 8 ianuarie 1862, în curtea Mitropoliei din București. 
Acest asasinat, care a șocat întreaga societate, a rămas un mister.

Ion C. Brătianu a fost una dintre cele mai marcante personalități 
ale vieții politice românești din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, ideolog al liberalismului românesc și unul dintre fondatorii 
Partidului Național Liberal. A fost singurul prim-ministru de la 
București care a reușit să scape cu viață din trei atentate. 

(Continuare în pag. 9)
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Primul atentat cu bombă din România, în perioada modernă, s-a produs la 8 decembrie 1920, în 
sediul Senatului din Palatul Universității din București, considerat de specialiști un atentat terorist. 

Atentate au avut loc și împotriva regilor României. Pe la sfârșitul lunii aprilie 1888, a avut loc primul 
atentat îndreptat împotriva lui Carol I. În 1918 a avut loc o primă amenințare la viața regelui Ferdinand 
I „cel loial”, „Întregitorul de țară”, în gara Ploiești. Un alt atentat urma să aibă loc pe 15 octombrie 1922  
la ceremonia de încoronare a regelui Ferdinad I și a reginei Maria, ca suverani ai României Mari.

Şi regele Carol al II-lea cu suita sa urma să fie ținta unui atac cu grenade și pistoale, pe 7 aprilie 
1934, de Sfintele Paști, la Biserica Domnița Bălașa din București.

Două personalități care au îndeplinit funcția de prim-ministru al României au fost asasinate de 
legionari: Ion Gheorghe Duca, pe 29 decembrie 1933, în gara Sinaia și Armand Călinescu, pe 21 
septembrie 1939, în București.

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, garda legionară care asigura paza Penitenciarului Jilava, 
a asasinat 64 de deținuți, dintre care cinci demnitari, considerați responsabili de moartea lui Corneliu 
Zelea Codreanu și a altor 300 de legionari. În aceeași zi, de 27 noiembrie 1940, au pierit sub gloanțele 
legionarilor două mari personalități ale epocii, Nicolae Iorga, la Strejnic și Virgil Madgearu la Snagov.

În perioada comunizării și sovietizării României (1948-1966), în interiorul PCR s-au dus lupte 
crâncene pentru putere între diferite facțiuni. După ce a fost ales secretar general, în 1945, Gheorghe 
Gheorghiu Dej a început epurarea în partid. În iunie 1946 a fost ucis Ştefan Foriș, iar în noaptea de 16 
spre 17 aprilie 1954 a fost executat, în închisoarea Jilava, Lucrețiu Pătrășcanu.

Unul dintre cazurile mai puțin cunoscute și neelucidate pe deplin este cel al lui Chivu Stoica, cel 
care a ocupat funcții importante în ierarhia politică a partidului și statului român. Acesta  „s-a sinucis” 
pe 17 februarie 1975, la vârsta de 65 de ani.

Potrivit afirmației distinsului profesor universitar dr. Adrian Cioroianu, ceea ce ne oferă autorul, în 
această carte, este o impresionantă recapitulare a unor atentate politice care au schimbat istoria lumii. 
O recapitulare necesară și mai ales o lectură care să ne pună pe gânduri. Şi îndemnul nostru este să 
citim opera, să reflectăm și să luăm atitudine.

PAVEL	RATUNDEANU-FEGHERTE
PACE	ȘI	PÂINE,	ÎN	NOUA	ORDINE	MONDIALĂ

Peste tot e tot ce căutăm, în calea noaatră, că România e paradisul libertății și responsabilității,
e România celor ca mine botezați.

Ar fi fost bine să fi înțeles
și să fi scăpat, prin înviere, de stres,

sfițându-ne:
candidat la fericire, în dreptul de a te integra, în omenire

ca să mergem mai departe ca pace și pâine,
în noua ordine mondială

trasă-n mâine: școală de dincolo de școală, în instrucție și educație,
iubire pe verticală, pace și pâine fără silicone,

trasă, în mâine, provita ca să ne fie ce ne convine fără pandemie,
în loc de omenie,

că omenia ne adie cu iz de bune,
în a noastră Românie.  

BLOG, SÂMBĂTĂ, 28 AUGUST 2021, BEN TODICĂ la 06:46

	1.	Bem

Pasărea fără aripi 
se așază la masă cu noi; 
are ciocul îmbibat în sângele scurs, uimitor, 
peste timpul rănit pe care îl cercetăm 
prin ecranul cu pești toxici, alături 
de halba cu bere sortită 
să aducă aerul bolnav al rației de viață. 
Liniștita prăbușire ne inundă venele 
la New York se moare. 
Mâine este ziua mea.

 
2.	Turnați	în	cenuşă

Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă 
în zbor dezarticulat cu aripi risipite. 
Bolnav pasărea sapă în 
cercul înfierbântat al aerului otrăvit, 
se rup cuvintele pământului care frânge 
cerul rănit în compasul incandescent. 
Inimi planează și se strivesc de betonul 
încins 
tremură carnea lăsată să curgă 
cu izvor tăcut se împlinește destinul 
plecării din trup. 
Cei ce devin zi rup groaza în silabe 
sunt fiii neajunși ai tăcerii 
se nasc în oceanul de ochi 
cu brațe desprinse, turnați în cenușă 
vocile lor hașurate 
traversează versetul topirii întru ființă. 

3.	Primele	Ore

În sângele învolburat frica bântuie 
în perfuzii. 
Văzduhul înghite suflarea. 
se așterne tăcerea în copaci. 
Ninge peste apa interzisă 
Umbra vieții miroase a duhoare, 
fuga continuă din timpul suferind 
spre colindul de iarnă. 
Vânătorul sună din goarnă, 
căprioare traversează orașul, 
într-un decor pustiit 
rujul iubirii 

își tulbură culoarea. 
Se aud primele sirene, 
iarba va răsări prin ciment. 

4.	Aripile	Noastre
 
Sânul tău gust al piersicii plânge 
în epava unui vis răstignit 
expus zborului neterminat 
nu-ți fie frică, 
norii poartă chipul nostru 
vom avea aripi 
din tencuială trupurile captive 
se vor desface în lumină 
ușile deschise 
vor lăsa iarna în toamnă 
este timpul să abdicăm 
din visul care decora altădată cerul 
în căutarea primăverii. 
Nu-ți alunga zâmbetul 
vreau să-l păstrez 
în ființa care se zămislește 
din foc și cuvinte 
în liniștea așternută 
vom avea aripi 

5.	Gândul	Fiului	

De astăzi mama va împleti așteptarea 
în părul păpușilor din geam 
cu cârlionți de mătase din pletele lunii 
pe buze le va pune ruj din praful de stele 
își va dori la masă fiul 
dar acesta nu va mai avea suficientă 
lumină să 
învețe numărătoarea secundelor în 
drumul spre casă. 
în mod permanent 
ea va locui în salonul dimineților albastre, 
căluții de mare și berzele o vor însoți. 
Din coșul lui cu rufe purtate 
va scoate cântecul de patefon 
pe care îl ascultau împreună, 
apoi meticuloasă îl va înveli în straie 
de duminică. 
După amiaza va pregăti cina pentru 
timpul șchiop

6.	Telefonul	

La capătul firului 
sunt secunde pe care timpul 
le înrămează 
spaima de a nu pierde zâmbetul bogat al 
toamnei 
desprinde silabe din carnea cuvintelor 
se naște strigătul de iarnă 
al fricii stăpâne 
din sânge 
întunericul iscălește vocale 
pe diapazonul vocii 
clinchetul metalic îmbracă stingher 
singura chemare 
stinsă în marea de foc a zborului 

7.	Pompierul	

Sângele se preschimbă în durere 
aerul toxic te învăluie gata 
să acopere sirena ce te orbește 
cu sunetul ei 
de la capăt sunt rândurile 
arate în toamnă în care berzele 
își au cuibul în cuvinte 
totul sună atât de straniu 
încât ecoul se pierde 
sub lespezi de apă fierbinte 
am pieptul încordat de căutare 
platoșa grea de nerespirat 
strivește numele tău Doamne  

8.	Arhitecții	Morții	

cuvintele lor aspre 
chipuri în zigurate negre  
închide aerul încărcându-l 
cu febrilitatea gesturilor 
inutile ce pot desparți imaginile 
după culorea neagră  
odihneste faptele 
acoperind cu beznă chipurile 
de arhitecți ai morții, 
umbrele li se adună să cânte 
în corul ucigașilor fără simbrie 

9.	Țipete	Hâde
 
Țipete sfâșie spațiul 
pătrunde prin vertebrele aerului 
cu neuronii vătuiți 

CRISTIAN	OVIDIU	DINICĂ			
UNSPREZECE		SEPTEMBRIE

acoperă vuietul lacrimilor 
arșița topește orice cuvânt 
afișează alfabetul tăcerii 
albastră moartea 
străbate carlinga inimii 
strigătele în chemarea 
genunii 
ard neputința respirației 

10.	Soțul	

în încăpere din care-ți scriu 
cuvintele ard, 
tăcerea este fierbinte, 
aerul mușcă din mine, 
aripi de foc mă bat pe umeri, 
privirile piloților ce au spart peretele 
asemeni unei jucării 
mă urmăresc insistent, 
memoria urlă să-ți duc zâmbetul 
în trupul ivit din frică.

 
11.	Liftul	

Între etaje închis în fierul contorsionat 
liftul îmi este sicriu,  
nu pot să privesc cerul, 
fierul mă strivește, 
nu-i drept  
nu sunt demn de sacrificiu, 
ce să înțeleg?  
când cerul nu mai este, 
tălpile se descompun de durere, 
nu mai am țipăt,  
acum cu mine moare copilul din suflet 
imatur rămân în față durerii. 

12.	Praf	

Orizontul pângărit sub cupola toamnei 
se acoperă de tăcere, 
egoistă este zarea,  
din mormane de moloz  
se ridică praful, 
pompierii nu mai sunt 
s-au înecat să-și ceară nemurirea,  
strada este învăluită în armonia 
dezechilibrului,  
moartea suverană domină așteptarea, 
ironic și cinic mușc din culoarea gri a 
armistițiului.

                          (Finalizat în  31.12. 2020)

„ATENTATE	ȘI	CRIME	POLITICE	ÎN	ISTORIE”...

GLORIA	
LIMBII	

ROMÂNE

Mi-e dat să-mi rostesc gân-
durile, să visez în Limba 

Română, fiecare cuvânt un fagure, ca 
mierea luminii în degetarul macilor, 
ca vârsta arborilor în cercuri.

În fiecare din ele trudește un 
străbun, veghează o baladă. Patria 
Limbii Române e Istoria acestor pla-
iuri păscute de Miorița modelate de 
doine și fiecare cuvânt al ei a fost 
cioplit cu grijă la izvoarele dorului.

Ea nu poate fi mutată, cum nu se 
poate înstrăina fântâna de izvoare.

Am spart coaja de nucă a cu-
vântului și peste înțelesuri am dat 
de bine, dulce ca mierea, de duc 
și ură, avea gust de zgură dar și de  
păcat, simțeam eminesciană vibra-
ție, înțelepciunea lui Pann din gură 
în gură, era în sămânța gata de ger-
minație.

Am spart coaja seminței cuvân-
tului și-am dat peste altă sămânță, 
un alt înțeles, o altă cărare, o altă 
speranță, o clanță pentru o altă, o 
altă...până rămâne măduva Limbii 
Române.

Al.	Florin	ȚENE



Corneliu	ZEANA

În trecerile mele prin Râmnicu Vâlcea, impozanta clădire a 
liceului de care se leagă anii adolescenței mele îmi trezește 

emoții irepresibile. Constantin Mateescu, de departe preferat 
mie printre scriitori, socotește acest lăcaș de cultură ca pe „o 
pepinieră de valori”. Presa vâlceană a tratat cu generozitate 
această aniversare care nu putrea trece neobservată. 

Articole ample, un veritabil foc de artificii care-ți ia ochii cu 
strălucirea și culoarea etalată. Oameni de mare valoare s-au 
format sub acoperișul acestui Templu de Învățătură cum l-am 
numit în anumite prilejuri. Şirul lorpoate părea lung   la o primă 
vedere și, fără îndoială, cu omisiuni inevitabile. De pildă, Modest 
Cichirdan, muzicolog si dirijor, sau Valeriu Popescu (Doru), un 
mare actor care a strălucit pe scenele Parisului, inclusiv în filme 
premiate la Cannes, dar și la Teatrul Național din București, 
interpretarea din „Regina Mamă”, alături de Olga Tudorache fiind 
de referință. Ingineri ca Alexandru Zeana, care a realizat rețeaua 
de apă din Alger dar și refacerea celei din Paris, idem  Traian 
Mihăilescu, marele indianist George Anca  și nu puțini alții. Pe 
lângă valoarea reliefată în diverse domenii, în acest liceu s-au 
forjat mari caractere asupra cărora poate că îmi va fi îngăduit 
să creionez unele detalii într-un material viitor. Dincolo de toată 
strălucirea prezentată, istoria din perioada întunecată a primelor 
decenii de teroare comunistă merita totuși amintită, pentru 
întregirea tabloului real. Marea epurare a elitei intelectuale a țării, 
(Armata, Academia Română din care au fost dați afară mai mult 
de  jumătate, universitățile etc), a mers până la nivelul tuturor 
școlilor inclusiv acest liceu transformat în Şcoală Medie cu Zece 
Clase în care se puneau note de până la cinci. 

În 1954, un grup de elevi, nu chiar puțini (întâmplător sau 
nu dintre cei mai buni la învățătură), au fost exmatriculați fără 
drept de reînscriere în altă școală, pe motiv că părinții lor erau 
indezirabili regimului și fuseseră  arestați. Această politică zisă de 
cadre s-a perpetuat durabil, ecourile ei le vedem si astăzi, inclusiv 
în unele legi care prevăd excepții rușinoase.  Profesori ai acestui 
liceu au fost siliți sub presiuni care astăzi nu pot fi ușor imaginate, 
să semneze angajamente de informatori ai securității. Au dat 
chiar note informative, dar, spre cinstea lor, nu au făcut denunțuri  
care să conducă la arestarea colegilor sau prietenilor. Mai mult, în 
perioada comunistă, securitatea a racolat informatori și din rândul 
elevilor. Chiar și în rândul preoțimii securitatea a avut informatori, 
cea mai odioasă faptă la care s-a ajuns fiind denunțarea anumitor 
date pe care acești preoți care au încălcat taina sfinteri spovedanii 
le-au raportat securității și au condus la arestări și condamnări 
grele, terminate uneori cu moartea victimei. S-a pângărit grav 
haina preoției, iar pe cei vinovați îi va urmări greu blestem. După 
cât se știe, în biserica catolică poloneză nu au existat astfel de 

COLEGIUL	ALEXANDRU	LAHOVARI	LA	130	DE	ANI

CONCURS	LITERAR
Asociația Medicilor Scriitori și Publiciști Români, care cuprinde sub chemarea scrisului medici, 

dentiști, farmaciști, veterinari, psihologi, asistenți medicali etc...fapte, memorii, pagini de 
jurnal, eseu, organizează un concurs literar, urmărind reconstituirea unei epoci văzută prin ochii 
trăitorilor de atunci, profesioniști în domeniul sănătății... Așteptăm cu interes participarea celor din 

cazuri, iar în Polonia comuniștii nu au reușit să demoleze biserici 
din cauza împotrivirii credncioșilor.

Poate că ar fi meritat ca la această festivitate aniversară să fi 
fost invitat și unul dintre cei exmatriculați în contextul politic de 
atunci, fie pentru că cineva din familie fusese închis din motive 
politice, fie că  era din grupul elevilor care, pe câteva coli de 
hârtie, scoseseră o nevinovată revistă intitulată PRAZUL, ba chiar 
să i se dea cuvântul spre evocare. 

După loviluția din decembrie 1989, dar mai cu seamă în 
vremea recentă, când anii de teroare vor fi rămas mult în urmă, nu 
așteptam să asistăm la o revigorare a spiritului liber și a democrației 
așa cum am deprins-o de la antici, cu minunatele lor dezbateri în 
căutarea adevărului. Din păcate, șirul de miniștri ai educației, unii 
chiar cu mandate prelungite (cazul Ecaterinei Andronescu) și până 
la actualul Sorin Câmpeanu, ajuns taman liberal, spre surprinderea 
celor care-i cunosc sorgintea și traseul,  au mușamalizat corupția 
care erodeză puternic sistemul educațional alterând conștiințele, 
promovează vădit antimeritocrația și au imprimat decuplarea 
școlii de contextul social, civic și politic. Şcoala este ruptă de  
societate și mai cu seamă de înțelegerea politicii ca motor al 
progresului societății. Amintim faptul că tocmai aici, începând cu  
anul  1950, a funcționat o Scoală de Partid pentru cadre din Vâl-
cea, Dolj si Argeș pe vremea  partidului  comunist unic. Astăzi, în 
cu totul alte condiții, școala pare că se opune contactelor cu ceea 
ce reprezintă cultura, civismul, ecologia și marile doctrine po- 
litice. Ori, școala trebuie să devină locul în care se promovează for- 
marea caracterului, libertatea gândirii, atitudinea civică, deprinde-
rea normelor de comportament  și nu în ultimul rând patriotismul.  

Care este situația din toate celelalte țări europene, din SUA , 
China etc.? Şcoala este o instituție foarte vie și atractivă.

În toate unitățile de învățământ, dar cu deosebire in licee, 
tinerii participă cu mare interes la o sumedenie de activități care 
se desfășoară în școală în weekend sau în vacanțe, culturale, 
artistice, muzicale, sportive, conferințe și întâlniri cu personalități.  
Constantin Noica sublinia rolul orelor petrecute în școală în afara 
celor legate de programa analitică. etc. La noi, tocmai în weekend 
școlile sunt pustii. Restrângem discuția la Colegiul Alexandru 
Lahovari, de care mă leagă atâtea amintiri și doar la ultimele două 
decenii. Ca președinte la Asociației Medicilor Scriitori si Publiciști 
Români (amintesc faptul că Uniunea Mondială a Scriitorilor 
Medici a ținut un Congres în România) am adresat  o serie de 
scrisori Direcției acestul Colegiu atât de ilustru, prin poștă sau 
depuse personal la secretariatul cu intrarea prin strada Gral 
Praporgescu. M-am adresat si prin intermediul televiziunii sau 
radioului. Propuneam o întâlnire a unor fosti absolvenți cu elevii 
de astăzi. Popescu Valeriu, de pildă, dorea să le vorească despre 
Paris, cultura franceză, teatrul Național din  București, distincțiile 
primite etc. Medici scriitori, discuții despre împletirea celor 

două arte, despre rolul formator, dar și sanogen, al literaturii. 
Nu am primit nici un răspuns, ori politețea elementară obligă 
, singura excepție o reprezintă capetele încoronate care pot să 
nu răspundă la scrisori dacă nu vor. Exemplul forului educațional 
este urmat de de absolvenți, astfel încât nu ne mai miră faptul 
că ajungând pe anumite poziții oficiale, de pildă la conducerea 
Colegiului Medicilor (nivel județean Vâlcea) consideră normal 
să nu răspundă la adrese sau scrisori.  Intrigat, am încercat să 
văd care sunt rezultatele concrete, mai precis, o mică analiză a 
absolvenților din ultimii 10- 20 de ani. Este drept, învățământul 
vâlcean l-a dat pe cel mai important om din guvernul țării, Primul 
Ministru Florin Câțu, cu care județul se mândrește, dar care apare 
ca o oază într-un imens deșert. Am încerecat să sondez civismul 
tinerilor. Procentul tinerilor absolvenți ai acestui Colegiu care s-au 
prezentat la vot este infim, deși la împlinirea vârstei care le dă 
dreptul, ar fi normal să ardă de dorința de a-l exprima. Aceasta 
arată că școala nu le-a oferit cunoștințe politic-doctrinare, chiar 
elementare. Am participat la Biblioteca Județeană la unele lansări 
de carte. Nu doar tinerii, dar au lipsit chiar și profesorii de limbă 
și  literatură română, care ar fi trebuit să promoveze dragostea 
de carte. Practic nu există organizații politice la nivelul elevilor. 
Conducerea Colegiului a organizat oare excursii la memorialul 
de la Sighet sau la închisoarea Jilava, pentru cunoașterea istoriei 
apropiate? Sau, discuții cu foști deținuți politici care erau elevi în 
momentul arestării? Experimentul Pitești, locul unde au chinuiți 
până la moarte numerosși elevi si studenți? 

Despre promovarea voluntariatului în Colegiul Alexandru 
Lahovari nu am auzit nimic! Exemplul președintelui Klaus Iohannis 
care a plantat copaci într-o acțiune recentă de împădurire 
nu pare să fi fost urmat în Vâlcea. Am vizitat China de trei ori. 
Nivelul voluntariatului este uluitor. Îl consideră o expresie a 
patriotismului.  Nu există nici un elev, student, cadru didactic 
de orice nivel, care să nu fi participat la acțiunile de împădurire 
sau altele, cu caracter ecologic. Voluntariatul este extrem de 
prețuit dealtfel și în toată Uniunea Europeană sau SUA. Nu se 
vede nimic de acest fel printre elevii sau absolvenții colegiului de 
care ne ocupăm. Pornind de la statuia Independenței, am urcat 
câțiva pași pe Capela. Mormane de ambalaje de plastic ilustrând 
consumul anumitor băuturi, iar mirosul te face să crezi că e vorba 
de un closet public deschis  în aer liber. Vrem o țară ca afară? Totul 
pornește de la educație. Reciclarea gunoaielor în Vâlcea? A fost 
chiar si un subiect televizat! 

Acest scurt articol poate fi considerat și o  scrisoare adresată 
Doamnei Directoare a Colegiului Alexandru Lahovari, Isabella 
Cataragă, de la care așteptăm un răspuns. Râmnicu Vâlcea nu 
este un oraș oarecare, dimpotrivă, are o istorie și relief cultural 
accentuat. Nu trebuie uitat faptul că, în 1941, aici a avut loc 
Congresul Corpului Didactic!

EDITURA	„PRAXIS”	A	ARHIEPISCOPIEI	RÂMNICULUI	PREZENTĂ	ÎN	VIAȚA	
CULTURALĂ	A	VÂLCII	CU	DOUĂ	VOLUME	DE	LITERATURĂ	RELIGIOASĂ

În cursul lunii septembrie a anului 2021, Editura Praxis din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului va lansa două volume, ediții de lux, purtând pe frontispiciu 
cuvântul de binecuvântare al Arhiepiscopului Arhiepiscopiei, Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Varsanufie: „Peștera Sfântului Grigorie de la Mănăstirea Bistrița” 

scrisă de Arhim. Veniamin Micle și „Slujire și comuniune. Îmdrumător pastoral” scrisă de un grup de preoți cărturari din cadrul Bisericii Ortodoxe Române...  
Sfântul Grigorie Decapolitul a trăit între secolele VIII și IX (d.Ch) născându-se în anul (aprox.) 797 la Decapolia și stingându-se din viață la Constantinopol în 
842. Moaștele sale au fost aduse la Mănăstirea Bistrița de Marele Ban Barbu Craiovescu, împreună cu frații săi, în ultimul deceniu al secolului XV, după ce 
acestea fuseseră cumpărate din Serbia de la un turc (moaștele sfântului, după căderea Constantinopolului - 1543 au fost aduse în Serbia). Întregul areal din 
jurul mănăstirii, inclusiv Peștera Sfântului Grigorie este descris cu lux de amănunte de acest mare cărturar român, adevărat urmaș al tipografului Macarie 

Românul (1508) și al lui Dionisie Eclesiarhul (1795), Arhim. Veniamin Micle, monah al mănăstirii și 
fost stareț, autor a peste 130 de cărți...Cartea arhimandritului începe cu o prefață semnată de ÎPS 
Varsanufie intitulată „Peștera Sfântului Grigorie Decapolitul un spațiu al rugăciunii neîntrerupte”...

„Slujire și comuniune. Îndrumător pastoral”  este scrisă de un grup de preoți cărturari, unii 
consacrați, alții, mai tineri, debutanți, cărora ne face plăcere să le redăm numele în ordinea 
apariției în carte, una, a cărei prefețe: „Căutarea Împărăției lui Dumnezeu prin împreună sfătuire” 
semnată de ÎPS Varsanufie lămurește asupra conținutului: „volum ce reunește studii dogmatice, 
morale, liturgice, misionare și catehetice alcătuite de profesori universitari și preoți vâlceni cu 
o bogată activitate misionară care vor fi puse la îndemâna slujitorilor sfintelor altare...” Așadar: 
†Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului (Îndumnezeirea, așezarea noastră în slavă), Pr. Lect. Dr. 
Mihai Burlacu (Sfânta Treime și provocările lumii de azi),  Pr. Dr. Ciprian-Marius Sârbu (Repere 
ale învățăturii despre mantuire la Sfinții Părinți), Lect. Dr. Sabin Preda (Frații Domnului-Teorii și 
ipoteze); Pr. Dr. Mihăiță Constantin Simion, Pr. Dr. Nicolae Bălașa, Pr. Dr. Ştefan Zară, Arhim. Asist. 
Univ. Dr. Chiril Lovin, Pr. Conf. David Pestroiu, Pr. Constantin Olariu, Pr. Petre Mateiescu, Pr. Asist. 
Dr. Silviu Tudose, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură... sunt cei care au realizat acest volum.

Leontina	RUS

MAI	BINE	SĂRAC	
DECÂT	BOGAT

afara țării, îndeosebi Basarabia, Bucovina, Timoc și Cadrilater și a diasporenilor din locuri de departe, 
dar rămași cu sufletul aproape de noi. Lucrările vor fi supuse unui juriu format din critici literari de 
înaltă competență, care vor stbili distincțiile și premiile. Se va publica un volum colectiv cuprinzător. 
Lucrările pot fi trimise până la 15 decembrie 2021prin poșta electronica cornelisuzeana@gmail.com 
sau marcela_tarlea@yahoo.com ori prin poștă: Corneliu Zeana, București S2 str. Marin Seghiescu 
6-8 ap.1 

Președinte AMSPR Corneliu	ZEANA

Tot aurul din lume dacă l-aș avea, 
diamantele și bijuteriile, toate,  

dacă mi le-ar da Guvernul, eu le-aș îm-
părți la toți care nu au,  chiar și la cei care 
au, dar mai ales săracilor.

Peter	KIS

10 august/2021
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ICOANE	MIRACULOASE
AXION ESTIN	-	Mănăstirea	Stânişoara

Arhim.	Veniamin	MICLE

Sfânta Mănăstire Stânișoara este un vechi așezământ 
monahal amplasat pe teritoriul localității Călimănești din 

județul Vâlcea, în stânga râului Olt, pe versantul muntelui Cozia, 
mai sus de Mănăstirea Turnu. Din poziția unde este amplasată, 
are priveliști minunate spre Valea Oltului și spre vârfurile înalte 
ale Parcului Național Cozia.

Deosebit de retrasă, Mănăstirea Stânișoara este greu 
accesibilă. Totuși, acolo se poate ajunge pe două căi: fie pe valea 
Păușa - Căciulata, la aproximativ 6 km, fie dinspre Mănăstirea Turnu, 
distanța fiind de 4 kilometri, mai scurtă decât din Călimănești, dar 
mai grea, cu drumul mai abrupt. Atât de la Călimănești, cât și de 
la Mănăstirea Turnu, potecile șerpuiesc prin pădure.

Primii sihaștri s-au retras în acest loc din sihăstriile Nucet 
și Ostrov, situate la  câțiva kilometri pe valea Oltului. Începând 
cu secolele XV–XVI, au început să se retragă și unii sihaștri din 
Mănăstirea Cozia. Inițial, sihaștrii retrași aici și-au făcut peșteri, 
ocupându-se exclusiv cu rugăciunea și cu lecturile sfinte. Tradiția 
a consemnat pe pustnicii Meletie, Neofit și Isaia, care au venit din 
Mănăstirea Cozia, în jurul anului 1671, fondând un mic schit pe 
locul actual al mănăstirii. Primul așezământ monahal din sihăstria 
Nucet – Stânișoara a fost un schit construit din lemn. Ulterior, 
celor trei pustnici li s-au alăturat și alți frați de la Mănăstirea 
Cozia, luând astfel ființă Schitul Nucet.

În anul 1747, clucerul Gheorghe și boierii Anghel și Petru 
din Pitești au zidit o biserică, închinată Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, și câteva chilii pentru călugări. Însă în timpul Războiului 
din anul 1788, armatele turcești au ajuns până la Schit, distrugând 
biserica și chiliile, iar pe călugări i-a omorât. După aceste 
evenimente triste, timp de douăzeci de ani, în chiliile incendiate și 
părăsite ale schitului au poposit numai ciobanii din zonă.

Din fericire, în anul 1807, în locurile sihăstrești de la Nucet 
au venit doi călugări de la Sfântul Munte Athos: sârbul Sava și 
românul Teodosie. Ajutați de episcopului Iosif al Argeșului, cei doi 
monahi au zidit o biserică nouă, pe ruinele celei vechi. Complexul 
monahal a fost terminat în anul 1850, iar din cauza unei mici 
stâne de oi, această fiind numită „Stânișoara”.

Până în anul 1864, Mănăstirea Stânișoara a fost metoc al 
Mănăstirii Cozia, iar după această dată, mănăstirea a devenit 
independentă. Înmulțindu-se numărul călugărilor, în anul 1903, 
starețul mănăstirii, arhimandritul Nicandru Manu, ajutat de 
soborul monahilor, a pus bazele bisericii celei noi, care a fost 
terminată și sfințită în anul 1909. Arhitectul a fost italianul Debona 
Apoloni; tot el a ridicat, în anul 1906, terasa dinspre miazănoapte, 
pe care s-a clădit un frumos pavilion în stil românesc, folosit 
pentru a adăposti chiliile călugărilor. Acest pavilion s-a ridicat 
prin râvna starețului Ilarion Dumitrache, și cu binecuvântarea 
episcopilor Emilian Grigore și Iosif Gafton.

Tot în anul 1906, la nord de biserică, au fost ridicate mai multe 
chilii. Însă, un mare incendiu, produs în luna februarie a anului 
1917, a distrus chiliile schitului. În locul lor, între anii 1936–1940, 
a fost zidit un frumos Paraclis, în formă de navă. Paraclisul este 
folosit astăzi de călugări pentru slujbele din vremea iernii. În anul 
1937, la punerea pietrei de temelie a paraclisului au participat 
șase arhierei, membri ai Sfântului Sinod.

Biserica mare, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
este o construcție masivă din piatră, având o turla mare, pe naos; 
naosul și pronaosul formează un singur spațiu mare; pridvorul 
este deschis, fiind susținut de patru coloane din piatră, sculptate 
în partea superioară; biserica este acoperită cu tablă. Pisania 
bisericii are următorul cuprins: „Întru slava Sfintei Treimi și a 
Sfântului Mucenic Gheorghe s-a ridicat din temelie aceasta sfântă 
biserică, punându-se temelia la anul 1904 august 7 și s-a sfințit 
la anul 1909, aprilie 23 în zilele prea Înălțatului nostru rege Carol 
I și cu binecuvântarea PS episcop de Argeș, dr. Gherasim Timuș, 
prin osteneala și stăruința starețului arhimandrit Nicandru Manu, 
împreună cu tot soborul mănăstirii și cu alți ctitori”. 

Pictura interioară a bisericii a fost realizată în anul 1948, de 
zugravul Dumitru Belizarie și de elevul său, ferestrele bisericii 
având vitralii pictate cu sfinți. De asemenea, mănăstirea păstrează, 
ca odoare de mare preț, câteva icoane vechi aduse de la Sfântul 
Munte Athos de călugării Sava și Teodosie.

În perioada 1809–1936, la Stânișoara nu au avut acces 
femeile, însă după ce mănăstirea a cunoscut o perioadă foarte 
grea de lipsuri, au început și ele să participe la slujbe.

Unii monahi din mănăstire s-au impus prin viața lor aleasă. 
Printre ei se numără Cuviosul Meletie, care era unul dintre cei șase 
sihaștri plecați din obștea Mănăstirii Cozia; el și-a făcut peșteră 
în partea de sud a Muntelui Sălbaticul, la 1 km de Mănăstirea 

Stânișoara, și aici s-a ostenit peste 40 de ani, slăvind neîncetat pe 
Dumnezeu și păzindu-și mintea curată de cugetele cele rele.

Cel mai vestit dintre sihaștrii stânișoreni a fost schimonahul 
Neofit, care și-a săpat o peșteră tot în partea apuseană a 
Muntelui „Sălbaticul”, unde s-a nevoit singur în aspre osteneli și în 
neadormita rugăciune timp de 30 de ani. Toată săptămâna postea 
și se ruga în peșteră, iar în ziua Duminicii cobora la sihăstria lui 
Daniil și Misail de la Turnu, asculta Sfânta Liturghie și primea 
Trupul și Sângele lui Hristos. Astfel, răbdând grele ispite de la 
diavolul și dobândind darul lacrimilor și al vindecării suferințelor 
omenești, și-a dat sufletul în mâinile Domnului acolo, în peșteră, 
neștiut de nimeni.

De asemenea, ieroschimonahul Sava Popescu (1830–1904) 
a fost unul dintre nevoitorii Mănăstirii Stânișoara, întrecând pe 
mulți cu nevoința, cu tăcerea, cu liniștea și cu lucrarea minții.

Mănăstirea Stânișoara păstrează 
o copie după Icoana Maicii Domnului 
făcătoare de minuni numită „Axion 
estin”, adică „Vrednică Ești”. Este una 
dintre cele mai renumite și iubite 
icoane din Biserica Ortodoxă, păstrată 
în Biserica Protaton Karyes – capitala 
Muntelui Athos – și cea mai veche din 
întreg Sfântul Munte. Această icoană 
este legată de o minune petrecută 
în chilia unui călugăr, numita astăzi 
„Chilia Axion Estin”.

Minunea a avut loc în anul 980. În 
chilia respectivă viețuia un stareț cu 
ucenicul său. Într-o sâmbătă seara, 
starețul a mers în Karyes, pentru pri-
veghere, iar ucenicul a rămas singur să cânte slujba de noapte. 
În vremea privegherii sale, i-a apărut Sfântul Arhanghel Gavriil,  
în chipul unui călugăr, și i-a cerut să îl primească și pe el la 
priveghere.

La vremea Utreniei, sculându-se, au cântat amândoi Slujba. 
Când au ajuns la „Ceea ce ești mai cinstită…”, ucenicul chiliei a 
cântat numai „Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii…”, până 
la sfârșit, adică obișnuita și vechea cântare a Sfântului Cosma, 
făcătorul de canoane. Însă monahul străin a cântat astfel: „Cuvine-
se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea 
pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru”, 
apoi a cântat și „Ceea ce ești mai cinstită” până la sfârșit. Auzind 
acestea, ucenicul s-a minunat și a spus monahului: „Noi cântăm 
numai „Ceea ce ești mai cinstită”, iar de „Cuvine-se cu adevărat” 
niciodată nu am auzit, nici noi, nici cei de dinaintea noastră. Dar 
te rog, fă dragoste, și scrie-mi și mie această cântare, ca să o cânt 
și eu Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu! Monahul i-a cerut 
cerneală și hârtie. Ucenicul i-a spus că nu are nici cerneală, nici 
hârtie. Atunci monahul i-a spus să-i aducă o lespede de piatră, și 
i-a adus.

Monahul a scris pe ea cu degetul cântarea: „Cuvine-se cu ade-
vărat…”.  Apoi i-a spus fratelui: „De astăzi înainte astfel să cântați și 
voi, și toți ortodocșii”, și spunând acestea, s-a făcut nevăzut. Acela 
a fost Arhanghelul Gavriil, trimis de Dumnezeu ca să ne descopere 
această cântare îngerească și Maicii lui Dumnezeu bineplăcută.

După ce starețul a venit de la priveghere și a intrat în chilie, 
ucenicul său a început să cânte „Cuvine-se cu adevărat…”, așa 
cum îi poruncise Îngerul. Apoi i-a arătat starețului lespedea de 
piatră cu versurile cântării încrustate în ea. Starețul, auzind 
și văzând acestea, a rămas uimit de marea minune. Şi luând 
amândoi lespedea de piatră scrisă de Înger, au mers la Protaton 
și au arătat-o Protosului Sfântului Munte și celorlalți bătrâni ai 
Sinaxei obștești, povestindu-le toate cele întâmplate. Aceștia 
slăvind într-un glas pe Dumnezeu și mulțumind Stăpânei noastre 
Născătoarei de Dumnezeu, pentru acest lucru minunat, au 
trimis degrab piatra la Constantinopol, la Patriarh și la Împărat, 
înștiințându-i printr-o scrisoare despre istoria acestei minuni. De 
atunci, această cântare îngerească s-a răspândit în toată lumea, 
pentru a fi cântată Maicii lui Dumnezeu de către toți ortodocșii. 
Iar sfânta Icoană a Născătoarei de Dumnezeu, care se afla în 
biserica acelei Chilii, unde a avut loc minunea, a fost adusă de 
către Părinții Sfântului Munte în Biserica Protaton, unde se află și 
astăzi, așezată deasupra Tronului de sus, înlăuntrul Sfântului Altar, 
iar acea Chilie a primit numele de „Axion estin”. În Slujba tipărită 
a acestei Sfinte Icoane, se spune: „Prezenta minune s-a săvârșit 
în timpul împărăției lui Vasilie și Constantin, frați buni, numiți 
Porfirogeniți, fiii lui Romano cel Nou, în anul 980, patriarh fiind 
Nicolae IV Hrisovergos, în anul de la facerea lumii 6490. Însă anul 
acesta corespunde cu  anul mântuirii 982, iar nu cu 980. Împărații 

care sunt pomeniți sunt Vasilie II Bulgaroctonul (976–1025) și 
Constantin VIII (1025–1028).

Istoria Icoanei a scris-o în anul 1548 Protosul Sfântului Munte, 
ieromonahul Serafim, care se distingea prin virtute, înțelepciune 
și cultură. Istoria a fost publicată pentru prima dată în „Noul 
Martirologhion” al Sfântului Nicodim Aghioritul, de unde s-a 
republicat de mai multe ori.

Dintre minunile săvârșite de Icoana Axion Estin a Maicii Dom- 
nului, documentele menționează câteva. Astfel, în anul 1508, 
monahii de la Chilia Sfântului Ştefan a Mănăstirii Dionisiu, în 
vremea procesiunii au părăsit chilia, s-au ascuns și nu au vrut să 
primească Icoana Născătoarei de Dumnezeu și nici pe monahii 
care participaseră la procesiune. Însă, în aceeași noapte, o ploaie 
torențială cu grindină a stricat toate viile, copacii și grădina 
lor, în timp ce ale vecinilor au rămas nevătămate. Monahii, 

conștientizând păcatul lor, au aler-
gat la Mănăstirea Dionisiu și au vestit  
întâmplarea Sfântului Nifon, patriar-
hul Constantinopolului, care se afla 
atunci acolo. Acela i-a pedepsit după 
cum se cuvenea, iar în al doilea an au 
primit cu cinste Icoana și i-au tratat 
cum se cuvine pe monahi. Apoi, că-
zând la pământ și-au cerut iertare pen- 
tru purtarea lor din anul trecut.

De asemenea, monahii Mănăstirii 
Cutlumuș, nu au luat de două ori par-
te la procesiune, spunând că „noi 
avem mănăstire mare și se cuvine să 
facem procesiune separată, precum 
fac și celelalte mănăstiri; și nu vom 

ține această tradiție veche a Părinților”. Şi „îndată mânia lui 
Dumnezeu a venit peste ei”; prima oară, celor de alt neam le-au 
ars corabia mănăstirii și portul, iar a două oară, trapeza de curând 
zidită a mănăstirii împreună cu alte zidiri au căzut „deodată ca 
zidurile Ierihonului”.

Părintele Ilie Cleopa relatează că, în vara anului 1947, când 
era stareț al Sihăstriei, din ispita vrăjmașului s-au pierdut oile 
mănăstirii în pădurile din Munții Sihlei. Frații le-au căutat timp de 
două săptămâni și nu le-au aflat. Atunci părintele stareț, inspirat 
de Duhul Sfânt, i-a chemat pe frați în biserică, au îngenuncheat 
cu toții în fața Icoanei Maicii Domnului și s-au rugat să afle oile 
pierdute. Sărutând Sfânta Icoană, au plecat cu toții să caute oile 
în adâncul munților. Pe cale, făceau ectenii și rugăciuni din timp 
în timp, chemând ajutorul Preasfintei Fecioare Maria. După doar 
câteva ore de căutări, oile mănăstirii au fost găsite într-o poiană, 
fără a fi vreuna lipsă. Văzând cu toții această minune, au căzut 
în genunchi împreună cu Părintele Cleopa și au mulțumit Maicii 
Domnului că le-a descoperit oile pierdute.

Icoana Maicii Domnului „Axion Estin” a ieșit foarte rar din 
Muntele Athos și numai în cazuri cu totul speciale, și anume, în 
anii 1963, 1985, 1987, 1999. În luna octombrie 2012, icoana a 
sosit pentru a doua oară la Tesalonic, unde a mai ajuns în 1985.

În țara noastră, se găsesc câteva locașuri de cult, unde există 
copii după  Icoana „Axion Estin”.  Astfel, un exemplar a fost dăruit 
Mănăstirii Boiștea de către ctitorul ei ieromonahul Macarie Bou, 
către sfârșitul secolului al XIV-lea. La începutul veacului al XVII-
lea, când Mănăstirea Boiștea a fost desființată, icoana a fost 
adusă la Mănăstirea Topolița și de aici la Mănăstirea Gârcina, în 
timpul domniei lui Ieremia Movilă. În anul 1803, când maicile de 
la Gârcina au venit la Agapia, printre bunurile transferate aici s-a 
numărat și Icoana Maicii Domnului „Axion Estin”, fiind așezată în 
biserica mare a mănăstirii, în centrul naosului, în partea dreaptă, 
într-o strană de lemn, frumos sculptată și împodobită cu candele 
și broderii.

Un exemplar al Sfintei Icoane se găsește la Mănăstirea Si-
hăstria – Neamț, care a fost pictată la începutul secolului al XX-
lea la Sfântul Munte Athos de către un călugăr român care s-a 
nevoit cu mult post și rugăciune, respectând rânduiala de pictură 
tradițională ortodoxă.

Alt exemplar al Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin” întâlnim 
la Mănăstirea Durău; ea este așezată în partea stângă a naosului 
bisericii mari a mănăstirii. Conform unor însemnări din istoricul 
Mănăstirii, se atestă faptul că icoana Maicii Domnului provine de 
la vechiul schit Sihăstria Ceahlăului.

Recent, Arhimandritul Efrem Vatopedinul a oferit credincioșilor 
din Eparhia Alba Iuliei o copie a Icoanei „Axion Estin”.

Se cuvine ca fiecare creștin să se roage cu evlavie și smerenie 
Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Axion Estin”, de la care va primi 
grabnic ajutător, spre sănătate, bucurie și mântuirea sufletului. 



Gheorghe	DUMITRAȘCU

Gheorghe Lazăr s-a născut la 5 iunie 1779, Avrig - 
Transilvania. A decedat la 17 septembrie 1823,  Avrig. 

Inginer, jurist, teolog, pedagog.
*

De mai bine de 30 de ani, mari evenimente istorice și 
personalități remarcabile, ale căror contribuții testamentare la 
făurirea României moderne sunt recunoscute prin faptele lor 
memorabile, prezența lor, nu prea a fost simțită prezența lor în 
mediile oficiale și nici la instituțiilor culturale, care au datoria de a 
păstra trează o astfel de mândrie națională. Tot așa s-a întâmplat 
cu unul dintre ctitorii cei mai reprezentaivi ai învățământului 
românesc, Gheorghe Lazăr. 

Desigur, nu este exclus ca personalitatea celui ce a 
reîntemeiat învățământul nostru național, în primul rând prin 
lupta lui de emancipare de sub tutela sufocantă a unor influențe 
străine, să fie resimțită în contratimp cu demersurile noastre 
actuale, lipsite de demnitate și însoțite de o crasă indiferență și 
slugărnicie, de aliniere a școlii românești la modelele elaborate 
sub alt cer „ocrotitor” decât al nostru. Practic, s-a resimțit mai 
mult, abandonarea totală a tradițiilor învățământului educativ 
românesc, a oamenilor onești și creativi, care au tras o brazdă 
adâncă în solul productiv și sănătos al conștiinței românești.

Chiar „luminismul” apusean n-a putut conduce la organizarea 
unui tip de școală ca matcă a individualității noastre. În locul unui 
proces de modelare se realiza unul de imitație, care adâncea  și mai 
mult prăpastia dintre pătura conducătoare, cea mai permeabilă 
influențelor străine, și „prostimea” analfabetă.

Este evident că mediul social și moral împotriva căruia s-a 
ridicat Gheorghe Lazăr, aduce în unele privințe cu cel specific 
zilelor noastre, când școala națională românească a devenit 
cenușăreasa societății, cu un analfabetism cronic care se 
accentuează pe măsură ce sunt tergiversate măsurile ferme de 
corectare a drumului confuz și sinuos, fără niciun orizont, capabil 
să ne conducă la o așezare a școlii într-o perspectivă benefică 
viitorului țării.

Se știe că puternica influență grecească, resimțită la începutul 
secolului al XIX-lea ca un corolar al domniilor fanariote, nu avea 
puncte comune cu spiritul renașterii naționale propagat de Şcoala 
Ardeleană, din care se revendica, cu mândrie și Gheorghe Lazăr. 
În ciuda stăpânirilor străine și a unei atmosfere cosmopolite, 
Gheorghe Lazăr scria, atunci, cu multă amărăciune și clarviziune: 
„rușine vine unui popor și neam, ce este așa de vechi, așa vestit, 
proslăvit și înzestrat cu toate rodurile pământului [...] să nu aibă 
și el o școală mai de treabă, o Academie cu știință, chiar în limba 
maicii sale, ci să se lase mai slab, mai scăzut și mai batjocorit, 
decât toate celelalte limbi și popoare ale feții pământului”(1).

Condițiile împlinirii unui adevărat sistem de educație cerea 
atunci, ca și acum, cultivarea și afirmarea prin școală a conștiinței 
naționale. Din acest punct de vedere, acțiunea lui Gheorghe 
Lazăr a fost și rămâne un argument de seamă în favoarea ideii, 
uneori și astăzi ignorată, că rosturile școlii nu se epuizează cu 
volumul și noutatea informațiilor difuzate. Acțiunea ei, spre a se 
situa neîntrerupt în linia progresului, se cere integrată idealului 
național.

Prin întreaga sa activitate intelectuală, bogată, complexă, 
prin vastitatea și varietatea cunoștințelor însușite în domeniul 
ingineriei, dreptului, teologiei și pedagogiei, prin strălucita lui 
inteligență, Gheorghe Lazăr este el însuși un exemplu grăitor 
privitor la marile resurse naturale ale poporului român, care, 
înfruntând toate vicisitudinile istoriei sale atât de zbuciumată, 
și-a creat o cultură națională impunătoare, cu reale contribuții la 
cultura universală, și-a îmbogățit permanent limba strămoșească, 
capabilă astfel să exprime orice noțiune din acest domeniu 
al existenței, al științelor și al gândirii. Neîndoios, numele lui 
Gheorghe Lazăr se leagă indisolubil de un moment de seamă din 
istoria științei, culturii și învățământului românesc, un moment de 
răscruce, care echivalează cu o adevărată redeșteptare națională, 
cu un moment esențial în lupta poporului român pentru dreptul 
său sacru la existență demnă,  liberă, în deplină egalitate cu toate 
popoarele europene.

Viața	şi	activitatea (2).
Transilvănean de origine, s-a născut într-o casă modestă, 

asemănătoare cu a celor mai mulți nevoiași. În satul natal, Avrig, 
și-a petrecut copilăria, ca martor  de o șchioapă al răzvrătirilor 
țărănești conduse de Horia, Cloșca și Crișan. 

Tânărul care se remarcase la învățătură în anii școlii 
elementare, a fost trimis, în ultimii ani ai veacului optsprezece, 
la liceul din Cluj, unde va cunoaște multe greutăți, ca toți copiii 

GHEORGHE	LAZĂR,	UN	SIMBOL	AL	REDEȘTEPTĂRII		NAȚIONALE

românilor porniți să înfrunte furtunile asupririi și umilinței. Aici 
studiază latina, elina și germana, istoria, filozofia, matematica și 
geografia. Curând, va fi trimis la Viena spre studii înalte (18 06).

Aflându-se la Viena, scrie părinților săi despre un episod 
care l-a afectat profund, privitor la imaginea „răutăcioasă” care 
circula acolo, defavorabilă românilor. „Un bătrân, care auzise de 
răscoala lui Horia, când i-am spus că sunt Român, a căscat gura de 
mirare, acesta socotind că românii sunt toți mâncători de oameni, 
tâlhari și hoți, cu ochii cufundați și cu gura până la urechi, pentru 
că așa spuneau aceștia de aici, care au fost în 
Ardeal să aducă știri despre românii lui Horea”(3).  
Gheorghe Lazăr, care trecuse cu puțin peste 25 
de ani, i-a răspuns cu amabilitate și demnitate 
că „Românii sunt cei mai blânzi oameni din 
toată țara împăratului, dar când îi pui unghia în 
gât i se cam lărgește și lui gura și i se încruntă 
ochii”(4). Cu sprijinul financiar  al Episcopiei 
Sibiului, din bani strânși de la țăranii români, a 
început studiile într-o Vienă prinsă în mrejele 
suflului democratic al Franței revoluționare.  
Tânărul român își desăvârșește pregătirea în 
această atmosferă, trecând de la studiul filosofiei 
și teologiei la studiul fizicii și matematicii. Tot în 
această perioadă, de mare entuziasm izvorât din 
necesitatea promovării limbii autohtone, începe și traducerea în 
limba română a unor cărți de învățături morale, de geografie, de 
religie, de istorie.

Pentru cunoașterea și păstrarea limbii române și a mesajului 
de continuitate a acesteia în spațiul transilvănean, la Sibiu 
traduce în limba română cărți folositoare educației tineretului 
român, întocmește o gramatică româno-germană, un compendiu 
de geografie, deci cărți scrise în limba proprie, pentru români. 
Printr-o activitate perseverentă și curajoasă reușește să 
transforme amvonul Episcopiei din Sibiu în tribună de răspândire, 
prin predici, a ideilor înaintate ale epocii, de luminare și rezistență 
pentru păstrarea identității românilor din Transilvania. Fără a fi 
preot, Gheorghe Lazăr, ca profesor la Seminarul ortodox din Sibiu, 
va instrui dascăli de școală, însistând ca învățăceii săi să devină nu 
simpli cântăreți de strană ci răspânditori de învățătură spre binele 
neamului românesc.

O astfel de atitudine, referitor la libertatea poporului român 
și dreptul românilor de a-și alege reprezentanții lor, ori despre 
cultura proprie, pentru autoritățile habsburgice, Gheorghe Lazăr 
devine indezirabil, iar în 1815 este pus sub anchetă. Contele Teleki 
hotărăște îndepărtarea sa din funcțiile pe care le deținea, ce- 
rând să fie depus sub supravegherea poliției ca un suspect 
periculos (5).

Fiindu-i suspendate toate activitățile și fiind urmărit pentu a 
fi arestat, Gheorghe Lazăr va pleca de la Sibiu la Brașov, iar de 
aici, după scurt timp, trece munții în Țara Românească, unde, în 
condiții deosebit de grele va începe lupta pentru întemeierea 
primei școli în limba românească. Acțiunea sa era deosebit de 
anevoioasă într-o lume cosmopolită, aservită culturii grecești, 
ostilă spiritului românesc și redeșteptării noastre naționale.

 Venind la București (1816), el va fi sufletul școlii românești, la 
Academia grecească de la „Sf. Sava”, care, era și cel mai important 
centru de cultură din oraș.  Reușește, în 1818, să deschidă o școală 
superioară în limba română în camerele mănăstirii „Sfântul Sava”. 
Prin programul școlii, elaborat de el însuși, urma să dea tinerelor 
generații cunoștințe în limba națională, despre istoria patriei, 
precum și din domeniul științelor naturii, ale fizicii și matematicii, 
spre a fi de folos progresului țării.

Continuând tradițiile progresiste ale Şcolii Ardelene, Gheorghe 
Lazăr afirmă și el originea latină a poporului român și a limbii 
sale, drepturile noastre inalienabile asupra acestor pământuri, 
insuflând elevilor săi un cald și puternic patriotism. El s-a străduit 
să redea românilor încrederea în propriul lor destin istoric, să-i 
înalțe la binefacerile culturii și civilizației într-o vreme când clasele 
suprapuse îi țineau pe cei mulți în jugul greu al neștiinței seculare.

După cum s-a mai arătat, trăsătura dominantă a personalității 
sale era dragostea sa de patrie și de națiune. „Toată destoinicia 
avea acest învățător de făcător de bine românilor” scria despre el 
Eliade Rădulescu, discipolul său apropiat. „Pare că era într-adins 
preursit – continuă el – pentru a deschide drum de regenerație. 
El își simțea vocația sa. Când se afla în clasă, el vorbea însuflat. 
Catedra lui semăna cu un amvon: vede cineva cum i se bate 
pieptul. Cu mâini pline în orice ocazie arunca semințele 
românismului și naționalității” (6). Nu îmtâmplător scria George 
Barițiu că „numele lui Gheorghe Lazăr  ajunsese să fie sinonim 
cu epoca renașterii națiunii românești din țara noastră” (7), iar 
Nicolae Iorga l-a definit „cel dintâi învățător de ideal național” pe 

„nemuritorul Lazăr” – aprecierea fiind făcută de această dată, de 
către Alexandru Papiu Ilarian (8).

Cu alte cuvinte, pentru Gheorghe Lazăr țelul cel mai înalt al 
învățământului era formarea tinerilor în așa fel încât interesele 
supreme ale patriei să fie împlinite. „Când e vorba de naționalitatea 
românilor – își amintește Petrache Poenaru, elev al său – făcea să 
se cunoască luptele și virtuțile patriotice ale bărbaților care au 
ilustrat națiunea, unii cu eroismul lor, ca Mihai Bravul, Ştefan cel 
Mare, Vlad și Mircea cei mintoși, alții prin cuvântul ce au dat limbii 

române în cultura ei, ca Văcăreștii, Petru Maior, 
Şincai și alți apostoli ai regenerării românilor”. 
Lecțiile lui Lazăr nu-i atrăgeau numai pe tinerii 
săi elevi, ci interesul era mult mai general, Eliade 
amintind de faptul că „târgul întreg venea să-l 
auză” (9). Datorită muncii sale fără preget, școala 
condusă de Gheorghe Lazăr va dobândi repede  
un mare prestigiu, atrăgând la cursuri fiii înzestrați 
ai celor mai diferite cercuri ale populației 
Capitalei, devenind, așa cum va spune mai târziu 
Petrache Poenaru, „un centru de lumini de unde 
se răspândiră raze care înflăcărară în inimile 
românilor zelul de cultură a limbii lor” (10. Aici au 
fost pregătiți primii organizatori ai învățământului 
național de la județe, precum și primii ingineri 

hotarnici români. Tot pe băncile acestei școli a învățat și s-a format 
noua generație de răspânditori ai culturii neamului, în frunte cu 
silitorul școlar al lui Lazăr, Ion Heliade Rădulescu.

Odată cu izbucnirea revoluției de la 1821, condusă de Tudor 
Vladimirescu, Lazăr își întrerupe cursurile și merge la tabăra 
pandurilor de la Cotroceni, îndeplinind sarcina ca „dascălul mâ- 
nuitorilor de tunuri”. El a jucat rolul unui instructor de artilerie 
învățând pe panduri „cum să dea cu tunul” în timpul confruntărilor 
cu cei care „nesocotesc libertățile patriei”. Petrache Poenaru, im- 
plicat direct în evenimentele din 1921, evoca detaliul semnificativ 
al strângerii elevilor lui Lazăr în jurul lui Vladimirescu, întrucât 
învățaseră de la dascălul lor „a cunoaște vocea patriei” și mai  
adăuga că, în acele împrejurări „inima lui Lazăr sălta de satis-
facțiune, că vedea realizate dorințele sale de redeșteptare a ro-
mânilor” (11).

Curând revoluția va fi înăbușită iar mentorul redeșteptării 
naționale va cunoaște, la București, furia turcilor și a boierilor.

Venirea în fruntea țării a unui domn pământean, i-a dat 
noi speranțe spre binele neamului său, iar în discursul ținut cu 
prilejul înscăunării, Lazăr îi amintea lui Grigore Dimitrie Ghica 
perspectiva mai marilor conducători, „tot cel ce se înalță acela 
poate cădea” iar „acei care se cârmuiesc de mândrie și vicleșug 
se prăbușesc” (12). Nădejdile sale de mai bine pentru țară se vor 
diminua curând, iar speranțele sale de „schimbare” vor fi deșarte. 
După revoluție, Lazăr va redeschide școala în 1822, însă obosea-
la anilor de muncă istovitoare se va resimți în sănătatea sa tot 
mai fragilă. 

Bolnav, simțind că i se apropie sfârșitul, va porni spre satul 
său natal, petrecut de școlari și părinții lor până departe  
de marginea Bucureștiului, aducându-se astfel, încă o dată, 
omagiul de recunoștință marelui ctitor de școală românească. 

S-a stins din viață în singurătate, în casa de la Avrig, la o vârstă 
tânără, dar de o rodnică activitate, de numai 44 de ani. Acolo, 
unde s-a ridicat un monument funerar, de către Scarlat Rosetti, 
discipol al său, avea să cuprindă în inscripție o elogioasă re- 
marcă și anume că Gheorghe Lazăr „deșteptase din somn” (13) 
România.

Note:
Ion Dodu Bălan, Gheorghe Lazăr întemeietor de școală 

românească, în „Opinia națională”, nr. 338, 27 mai 2002, p. 4; 
Gh. Bogdan Duică, Gh. Popa Lisseanu, Viața și opera lui 

Gheorghe Lazăr, Cluj-Napoca, 1982, p. 35;
Titu Georgescu, Emil Bădescu, Ctitori de școală românească-

sec. XIX, București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1975, p. 20-22;
Ibidem 
Ibidem 
Gh. Bogdan Duică, Gh. Popa Lisseanu, op. cit. p. 257;
Ibidem, p. 260;
Gh. Pârnuță, Gheorghe Lazăr. Contribuția sa la dezvoltarea 

învățământului, București, 1973, p. 7;
I. Eliade Rădulescu, Curs întreg de poezie generală, vol. III, 

București, 1870, p. 36;
 Titu Georgescu, op.cit. p. 22;
 Gh. Bogdan Duică, Gh. Popa Lisseanu, op. cit. p. 291-292;
 Titu Georgescu, op.cit. p. 22;
 Gh. Bogdan Duică, Gh. Popa Lisseanu, op. cit. p. 298.
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Mihai	SPORIȘ

Ne propunem aici să facem o remarcă anume, privind 
această legătură inefabilă dintre om și munte, 

împrumutând inspiratul nume dat unui simpozion internațional 
și ocazionat de Voineasa : „Omul și Muntele”. Sufletul acestui 
eveniment de înaltă ținută științifică a fost profesorul Gheorghe 
Ploaie, un împătimit în dragostea lui pentru profesia aleasă și 
pe cale de consecință pentru cei cărora trebuia să le sădească 
cunoaștere și un anume fel de-a fi. Persoanele despre care vom 
aminti aici au ieșit dintr-o anumită generalitate – aceea a unei 
iubiri la prima vedere pentru munte!-, pentru că legătura specială 
cu muntele s-a impus și dintr-o necesitate practică, invocam mai 
sus meseria aleasă.

Lucrarea noastră (albumul propus de „Clubul Lotru”!) și-a ales  
nume de oameni care au trăit o perioadă anume pe Valea Lo-
trului, la Voineasa și care în stagiul lor lotrean au avut calitatea de...  
„coloniști” adică de veniți („venetici”) între statornicii locului de-
mult munteni până în măduva oaselor lor și cu muntele așa de im- 
pregnat că nici nu-i mai observau măreția. În altă perspectivă se  
poate observa cum o invazie copleșitoare a noilor veniți - șantie-
riștii marelui șantier hidroenergetic al Amenajării „Lotru”!- a deter- 
minat o schimbare radicală a peisajului, a ocupaților tradiționale, a 
produs un alt fel de-a trăii vremea, mai în ritmul unui înconjurător 
larg de dincolo de strâmtoarea unei Văi, cândva virgine.

Ne gândim la controversata venire romană în Dacia (la cei care  
nu vor să observe puterea civilizatoare a Romei din perioada colo-
nizării ei asupra spațiului carpato-danubian!), la cum au construit 
colonizatorii-cuceritori: drumuri, castre, exploatări miniere, 
orașe-colonii cu tot confortul necesar, ba chiar și temple. Apoi că 
la plecarea lor... militară au lăsat urme solide în peisaj, ba chiar și 
îndeletniciri noi, fără a mai vorbi despre un spirit nemuritor (zice-
se că acesta este veșnic!), ce să mai vorbim de amprenta genetică 
a celor impregnate prin dragostea omenească fără opreliști. Au 
adus cu ei coloniștii tot ceea ce le cerea modul lor de viață.

Să observăm la  persoanele studiului nostru de caz, coloniști 
cu toții, că au venit în...Dacia lotreană și s-au însoțit cu lotrence/
lotreni de pe Valea Lotrului. O statistică poate ușor pune în 
evidență și că la retragerea... aureliană a șantierului sângele 
coloniștilor va fi rămas în atâția urmași cu bunicii materni lotreni. 
Pentru familiile coloniștilor venite în întregul lor din altă parte, 
vom observa că locul natalității urmașilor este lotrean... cu 
consemnări în regulă, ce să mai vorbim de educația școlară... 
Câteva nume susțin afirmația: Gheorghe Ploaie, Mihai Sporiș, 
Gheorghe Brănescu, Oprescu Nicolae, Manea Simion, Vasile 
Gheorghe, Carabet Cristina, Canciu Gheorghe, Jeni Cosac, Florea 
Florinel, Levandis Gheorghe...

Să dăm Cezarului ce este al lui și să recunoaștem totuși 
generalitatea! Oamenii muntelui cei mai statornici în istorie sunt 
păstorii. Cei dedați transhumanței sunt doar în aparență sezonieri 
în pendularea lor, ritmând anotimpurile. Vechimea lor este 
atestată de stână, de cuvintele (zice-se dacice...-  vezi I.I. Rusu!) 
încă vii în limba nemuritoare. Pastoralul Văii Lotrului la fel ca de 
pe toți munții lumii își are, totuși, portul propriu și folclorul său 
ungurenesc comun Mărginimii Sibiului, Olteniei de sub munte, 
Văii Jiului. Traiul între munții cu ierni aspre a adaptat oamenii la o 
viață cu o ștință a viețuirii bine însușită și un fel de-a fi prevăzător 
pentru cele ce urmează, cu o mare rezistență la schimbare în ceea 
ce înseamnă înnoirea abruptă, uneori o îndărătnicie evidentă. 
Cum să renunți la habitatul tău, pentru rosturi publice, fără să-l 
aperi uneori cu haiducia... Lotrului?

În acest mediu vremea a adus coloniștii să schimbe rosturile 
așezate. La început vor fi venit cei ce vor fi vrut lemnul pădurilor 
seculare și tăierile acestora se vor fi făcut din ce în ce mai rapid, 
după cum tehnologia avansa : plutărit, transport cu mocănița 
pe căile de fier înguste, auto-cu mașini performante. Se va fi 
instituit în viața oamenilor generalitatea forestierilor, de tot felul : 
păzitorii-pădurari și tăietorii copacilor cu noi reguli instituite și cu 
schimbarea proprietății: dinspre moșnenii devălmași, către statul 
unora (că al tuturor nu poate fi, în mod real, niciodată!). Iată un 
prim val de coloniști și odată cu ei... vânătorii speciali care vor 
duce vorba despre locuri și oameni: Mihail Sadoveanu, Ionel Pop, 
Paul Decei, Munteanu Murgoci, Emm. de Martonne, Dorin Pavel 
și mulți alții, cu diferite căutări. Cei care vor fi găsit firicelele de 
aur în ape vor fi adus rudarii să dea numele Rudăresei, Rudarului 
și vor fi întemeiat coloniile să-l adune pentru cei ce i-au adus. 
Tehnologiile avansate vor fi deschis minele de la Valea lui Stan, 
și pe cea de Mică, de la Cataracte. Au rămas câteva nume de 
locuri, dar și urmașii coloniștilor rudari (mineri!), păstrându-și 
tușa inconfundabilă a vorbelor, ba chiar și anumite priceperi în 

OMUL	ȘI...	MUNTELE
-	in	memoriam	Gheorghe	Ploaie!	-

lucrul cu lemnul. Despre pescuitul lipanului, lostriței, păstrăvului,  
ori vânătoarea unor trofee de cerb, urs, capră neagră  se dusese 
vestea! Hrisoavele vorbeau despre obligația locuitorilor să dea 
lăcașelor mânăstirești cotă parte din cele pescuite, vânate.

Marea colonizare a început după ce s-a observat că Râul 
Lotru are potențialul hidroenergetic cel mai mare între râurile 
interioare ale României. Moda amenajării în scop energetic al 
apelor țării demarase din nevoia de electricitate a modernității. 
Bicaz, Argeș... Dorin Pavel observase, prin anii 30, potențialul 
Lotrului, apoi geologi, topometriști, cartografi, hidrologi, 
meteorologi au... vânat parametrii caracteristici și au început să 
dea de lucru proiectanților. Când s-a declanșat... marele război 
al convertirii spațiului în amenajare hidroenergetică, în 1966, 
totul era pregătit. S-a început cu drumurile de acces pe care au 
venit... coloniștii și pe care au adus mașinile de luptă și nu vorbim 
de o figură de stil. În propaganda vremii, vorbindu-se despre 
eroismul clasei muncitoare (bancul cu... clasa conducătoare al 
propagandei vremii!), se spunea că  aceasta se luptă cu natura să-i 
smulgă prin forță, în folosul oamenilor, avuțiile; că omul supune 
natura! (stupidă naivitate aceasta contrapunere împotriva 
firii! Un fel de negare atee a ceea ce ne-a întemeiat și ne este 
model de perfecțiune!). O luptă a fost, dar nu cu Natura, chiar 
dacă în sânul ei încăpător, ci cu mentalitate umană, firească în 
obișnuința ei și cu forța unei tradiții conservatoare excepționale, 
venind din primitivitatea ancestrală – aici fără sensul peiorativ, 
adică în dreptul dintru început al primului venit! – că tot am 
discutat despre pastoralul... spațiului mioritic, aici cu vechime 
incontestabilă.

Acestei lupte pentru energia apelor i s-au alocat resurse 
imense. Oamenii aduși pe acest front, numiții coloniști, au fost 
ca un mare anonim, dar între ei s-au numărat câțiva pe care 
locurile i-au reținut prin ceea ce au reprezentat într-un eroism 
particularizant și nu neapărat legat de scopul descălecatului 
lor pe Valea Lotrului. Toate eforturile țării se concentraseră să 
scoată din piatră seacă energie pentru ca economia să duduie..., 
dar pentru acest lucru, colateral, trebuiau dezvoltate cele 
indispensabile. Armata cea mare – zeci de mii de oameni!- avea 
nevoie de case, școli, dispensare și mijloace de recreere pentru 
refacerea capacităților vitale...  Nu vom vorbi mai jos de coloniștii 
care au venit, au învins și apoi au plecat spunând cu mândrie : și 
eu am fost la Lotru! Sunt câteva mii care au trecut prin Lotru și 
acesta le-a marcat tot restul vieții prin măreția Minunii, la care 
au contribuit și cu efortul lor creator. Vom reține doar câteva 
nume din încă membrii activi și/sau simpatizanți ai Clubului de 
Turism Ecologic Montan „Lotru” Voineasa, pentru a autentifica de 
ce sunt Oameni ai Muntelui, deveniți printr-o anume ascensiune 
hărăzită de soartă! 

Şcoala, una depășindu-și condiția de școală generală pentru 

copiii satului Voineasa, va deveni liceu cu profil dedicat vieții 
șantierului. Își va fi extins programul și cu seralul necesar să 
cuprindă pe toți doritorii. Un corp didactic format din mulți 
profesori tineri și entuziaști va fi urmat valul coloniștilor. Peste 
vreme numele lor este reținut cu respectul cuvenit unei misiuni 
împlinite exemplar. În profilul ales de noi pentru această 
recuperare, de om al muntelui, fixat în conștiința locului Gheorghe 
Ploaie ne poate fi un model.

Contribuția profesorului Gheorghe Ploaie la crearea unui profil 
anume de om al muntelui, pentru Valea Lotrului... și nu numai, 
este majoră. Profesorul de biologie a instruit generații de elevi și 
în același timp s-a perfecționat continuu. A îmbinat cunoașterea 
teoretică cu cercetarea din teren, apoi a dus în dezbaterea la cel 
mai înalt nivel constatările proprii, în simpozioanele internaționale, 
dar și în referatele de specialitate cerute de acreditarea doctorală. 
Urmele trecerii sale cu folos prin marele laborator al naturii, 
prin sala de clasă, prin cărțile și lucrările editate și date în folos 
public, sunt  impregnate de o personalitate puternică. Personal 
l-am însoțit pe crestele munților, să le pot descifra acestora 
tainele pentru menirea hidroenergetică, căreia îi devenisem 
slujitor. Cu elevii săi l-am observat colindând laboratorul, imensul 
imperiu al naturii, pentru a-l descifra cu toate simțurile de 
dincolo de buchiseala teoretică. Emulația creată în cercetarea 
științifică –vezi organizarea simpozioanelor internaționale „Omul 
și Muntele”!-, activismul în promovarea spiritului ecologiei 
moderne, inițiativele în domeniul reglementărilor specifice (vezi 
arile protejate, parcurile naturale etc.), îndrumarea organizațiilor 
nonguvernamentale, managementul de vârf în domeniul scolii îl 
arată pe Profesor Dr. Gheorghe Ploaie ca pe un OM-Munte! Vom 
adăuga aici câteva fotografii adunate cu ochii și mintea sa și date 
unor mângâieri speciale, uneori aducerilor aminte celor ce vor fi 
trecut cândva prin timpul și locul trăirii plenare al celui hărăzit să 
facă din studierea vieții o adevărată religie. 

*
Scriam rândurile de mai sus în toamna lui 2020, una cuprinsă 

de pandemie, într-o carte-album, în care prietenul Gheorghe 
Ploaie îmi fusese... complice, prin arhiva sa foto cu amprentarea 
cartografică a detaliilor unui relief mângâiat de tălpile sale 
neostoite. Prin 2019 participam împreună la un eveniment 
organizat la Voineasa (localitatea îi va fi recunoscut calitatea de... 
cetățean de onoare!), de tinerii organizației civice „Descoperă 
Voineasa” care au pus împreună : o expoziție recuperatoare 
a istoriei marelui șantier al Lotrului, o proiecție de filme - cu o 
anume tematică!- și lansarea unei cărți a profesorului, atât de 
iubit aici: Gheorghe Ploaie. I-am transmis cartea-album, distanțați 
la ordin fiind de nenorocitul Covid 19!- prin intremedierea unui 
prieten comun: Gheorghe Pantelimon, dar nu am primit niciun 
ecou. Facebookul, telefonul, mailurile, active până nu demult, 
amuțiseră toate! Ceva se întâmplase cu OMUL, dobru-omul, ivit 
pe la Dobriceni, atât de devotat naturii și societății! Acest OM bun, 
model al iubirii de oameni, nu putea să refuze răspunsul la salutul 
prietenesc! Mi-a trecut atunci prin minte că s-a pusnicit, cum 
fac toți înțelepții când societatea este surdă și absurdă la toate 
zbaterile lor. Nu putea să fie aici un abandon ca o ceartă cu lumea. 
Trebuie să fie altceva, mi-am spus! Am privit în jur și am observat 
o migrație de-o densitate neobișnuită, dintre oamenii remarcabili, 
a celor plecați- sigur spre Rai!-, cu toții fiind exponenții unei elite. 
M-am cutremurat în fața acestei stări de fapt și mi s-a năzărit că 
Cel de sus îi adună la El pe cei buni cu adevărat să nu-i smintească 
o altfel de pandemie, a prea mediocrității. Involuntar mi-a venit în 
față un pomelnic al celor săvârșiți: Adrian Şuiu, Viorel Popescu, Ion 
Soare, Viorica Hanaru, Ioan Funariu, Paul Angelescu, George Anca, 
Ştefan Stăiculescu, Cornel Rusu, Emil Istocescu, Laura Vega, Adina 
Enăchescu, Ionică Comșa, Ilie Manta, Mircea Lăzureanu, Mircea 
Pavlovschi, Constantin Mengher, Carmen Farcaș, Alexandru 
Popescu Mihăești, Maria Şufană, Petre Vețeleanu, Constantin 
Lazăr și câți alții dintre cei foarte apropiați, dar fără notorietatea 
celor pomeniți aici. Tocmai când mă frământa întrebarea plecării 
lor grăbite, într-o carte am găsit o explicație: „în Rai sunt primiți 
numai oamenii care în viața lor au cules cunoaștere și la sorocul 
plecării, în veșnicia marelui anonim, acesteia i-au dobândit 
înțelesul!” M-am gândit imediat la prietenul Gheorghe Ploaie și 
mi s-a năzărit că s-a pustnicit în Raiul pământean, cu trupul încă 
în posesie. Ieri on line, nu știu de unde, mi-a sosit vestea că Raiul 
s-a deschis pentru demult doveditul înțelept: Gheorghe Ploaie ! 
Îți mulțumesc Gigi că m-ai onorat cu prietenia ta și ne-am fost 
alături pe o Cale, cu creste și cu o vale, din care amândoi ne-am 
împărtășit. Duhul tău rămâie cu noi, să-ți pomenim numele și să ți 
împlinim nefăcutele lăsate-n povețe! 

Robești, 9 august, 2021



Ovidiu	Dinică: Sunteți născut în județul Argeș, în satul Burdea, 
comuna Căldăraru, în apropierea localității Siliștea-Gumești, 
cunoscută prin „Moromeții” săi. Copilăria dumneavoastră însă, a 
fost diferită de cea a personajului Niculae. Putem spune că a fost 
una fericită?

Nelu	 Barbu: Rădăcinile mele sunt din Câmpia Română. Da, 
sunt născut în satul al cărui nume vine de la denumirea Câmpiei 
Găvanul Burdea, cu niște văi mai adânci numite „găvane” și urmate 
de niște ridicături/dealuri sub forma unor platouri, străbătute 
de pârâul Burdea, un afluent al râului Teleorman. Comuna este 
ultima din partea de sud a județului Argeș, la granița cu județele 
Olt și Teleorman. Tradițiile, obiceiurile, religia, istoria, „patimile” 
și idealurile, timpul, sunt cele transfigurate de Marin Preda. 
Universul uman din Câmpia Română este cel moromețian, dar 
cu specificul și percepția semenilor din fiecare sat sau localitate, 
pentru că în câmpie, satele sunt mai depărtate unele de altele, 
cel puțin la 2-3 km. Copilăria mea a fost, totuși, diferită de acea 
a lui Niculae Moromete, deși străbunicul meu, Gheorghe Barbu, 
se trăgea din localitatea Doagele, județul Teleorman, mai la sud 
de Siliștea-Gumești, mai spre Dunăre. Era cunoscut sub numele 
de Barbu Rotarul și practica această meserie, chiar pe front, în 
Războiul de Independență din 1877-1878. Precum Moș Dănilă din 
nuvela „La Vulturi!” de Gala Galaction, se retrăsese mai spre nord, 
unde calea ferată, gara și târgul care este unul dintre cele mai mari 
din județul Argeș și astăzi, îi ofereau privilegii pentru practicarea 
meseriei. Bunicul meu, Marin Barbu, și fratele lui, Stan Barbu, 
participanți la Războiul Balcanic, au fost împroprietăriți împreună 
cu alți cinci combatanți și au înființat satul Burdea, care numără 
azi peste 300 de familii.

Bunicul, Marin Barbu, a fost șef de post la Poliția din Băicoi, 
pe Valea Prahovei, iar în satul în care m-am născut, era primarul 
localității, în timpul mareșalul Ion Antonescu, iar tatăl meu, Stancu 
Barbu, unicul său fiu, se afla pe front la Cotul Donului, în Rusia, în 
cel de-al doilea război mondial, când eu m-am născut.

Copilăria, poetizată de Eminescu și de Ion Creangă, în operele 
lor, este unică și irepetabilă. Copilul nu se gândește la neajunsurile 
casei, la ce poate să aducă ziua de mâine. Copilăria își are filozofia 
ei, precum în poezia lui Blaga, ea simbolizează „mirabila sămânță”.

Copilăria mea e aceea a „obsedantului deceniu” care a urmat 
după reforma învățământului din 1948, în mare parte, o „copilărie 
stalinistă”. Religia se scosese din școală, regele Mihai - alungat din 
țară, apoi foncierea, de care vorbește Marin Preda și „bomboana” 
de pe colivă „Decretul Chiaburimii”, datorită căruia am ajuns la 
Băbeni, la vârsta de 15 ani. Am venit pentru o lună și jumătate și 
am rămas pentru toată viața.

Familia noastră poseda vreo 60 ha de pământ și până la 
colectivizarea din 1962 a suferit mult, însă noi, copiii, n-am dus 
lipsă de nimic, pentru că părinții nu ne-au dat ocazia. Au trecut 
peste toate cu stoicism și demnitate și ne-au îndrumat către 
școli, în limita oportunităților vremii. Da, și copilăria mea a fost 
un fel de „imago mundi”, centrul de la care am pornit, pe care 
l-am transfigurat și în „Alifantul” și la care am revenit în idealurile 
mele scriitoricești. În cei peste 60 de ani de dezrădăcinare de 
meleagurile copilăriei am revenit ocazional  cu prilejul vizitelor de 
curtoazie, nașteri, nunți, înmormântări, deschideri de an școlar, 
întâlniri cu fiii satului, probleme de munca pământului, relații 
cu primăria, cu școala și cu biserica. Tot copilăria și școala mi-
au oferit bucuria de a scrie, poate, cea mai sinceră și autentică 
proză de-a mea, care-mi dezvăluie „aplecarea” de povestitor: „De 
moartea lui Stalin”.

O.D.:	Ce ar putea fi diferit de acele vremuri, ce au pierdut 
copiii astăzi, pentru a putea cunoaște bucuria copilăriei efective?

N.B.: Multe lucruri sunt diferite în „statutul” copilăriei în aceste 
vremuri. În primul rând, generația mea n-a prins niciun strop de 
pandemie. N-a fost o copilărie cu cheia de gât ca a „decrețeilor” 
lui Ceaușeșcu. Am prins toate obiceiurile: colindele în „gașcă”: 
Steaua,  Plugușorul, Sorcova, datul de grindă, tăiatul moțului, 
încuratul cailor de Sântoader, obiceiurile de lăsatul secului, 
de Paște, nunți, cumetrii, botezuri, jucatul ursului, caloianul, 
paparudele, călușul, sfeștaniile, hora  în poiana bisericii etc.

Copiii de astăzi au pierdut percepția libertății, în schimb au 
coabitat cu alte bucurii: Ziua Îndrăgostiților, Ziua Femeii, Ziua 
Mamei, Ziua Copilului. Pentru cei care-și permit: excursii, vacanțe, 
concursuri, olimpiade, ș. a. Au preluat: drogurile, fumatul, 
însingurarea, izolarea, astenia etc. Totuși, copilăria e unică și 
nevinovată și în profesiunea mea de dascăl de peste 40 de ani, am 
respectat copiii, elevii și pe cei deveniți ulterior studenți.

Când acum doi ani am înmânat premiile de poezie și eseu 
„Nicolae Bălcescu”, în Cenclul „Arena Literară” în cadrul Muzeului 
Literaturii Române din București, în calitate de președinte al 

CONVORBIRI	CU	SCRIITORUL	NELU	BARBU
juriului, am fost profund mișcat de elevii laureați de la Colegiile 
„Tudor Vianu” și „Sfântul Sava”. Scriitorii: Emil Lungeanu, Ion Dodu 
Bălan, Aureliu Goci, Florentin Popescu, Eliza Roha și Nicolae Roșu-
Carpen au vorbit despre valoarea creațiilor prezente în concurs.

O.D. Drumurile dumneavoastră au fost ascendente, ați 
parcurs, pas cu pas, diferite forme de școlarizare, ce au culminat 
cu absolvirea Universității București în 1971. Puteți să ne dați 
câteva repere pentru caracterizarea anilor ’60 ai secolului trecut? 
Cum decurgea relația profesor student?

N.B.: Am parcurs treptele de școlarizare ale timpului 1950-
1970/1971: școala primară în satul Burdea, 1950-1954; școala ge- 
nerală în Căldăraru, 1955-1957; Şcoala de Industrializare a Lemnului 
în Curtea de Argeș, 1958-1960; Liceul Băbeni, secția serală, 1960-
1964; Facultatea de Filologie a Institului Pedagogic de trei ani 
Craiova, 1965-1968; Facultatea de Limba și Literatura Română a 
Universității București, 1968-1971; cursuri post-universitare de  
conducere, 1972-1975, toate treptele învățământului: definiti-
vatul, gradul II, gradul I, director coordonator, director adjunct 
la liceu, inspector școlar. În perioada cât am urmat liceul seral, 
am lucrat la U.F.E.T. Băbeni, la TESA-Administrativ. La liceu am fost 
coleg cu George Țărnea. 

Anii ’60-’70 au fost ani de dezgheț pentru toate artele. După  
moartea lui Nicolae Labiș, „buzduganul” unei generații, sunt rea-
bilitați Titu Maiorescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, și foarte mulți 
„universitari”: Şerban Cioculescu, Ion Zamfirescu, Dragoș Vrân-
ceanu, C.D. Papastate, Barbu Theodorescu, Constatin Brâncuși ș. a. 
     Ținta profesorilor universitari era să formeze tinerele generații în 
spiritul valorilor autentice. În 1966 se înființează Universitatea din 
Craiova și prof. univ dr. Alexandru Piru este numit decanul Facultății 
de Filologie, iar Ion Zamfirescu, titularul catedrei de Lite-ratură 
universală. Asistent, apoi lector și responsabil de an, l-am avut pe 
dl. Eugen Negrici, ulterior decan la Craiova și București. I-am făcut 
un portret în „Arena literară”: „Omul. Profesorul. Criticul literar.” 
La Craiova l-am cunoscut, mi-a și făcut o vizită acasă, pe Marin 
Sorescu pe care mi-l prezentase fratele său, George Sorescu, la 
care am susținut și lucrarea de gradul I (Tipologia umană în opera 
lui Ion Creangă). Marin Sorescu era și colecționar de icoane vechi 
și ouă încondeiate. El a scris și cel mai frumos eseu despre Dragoș 
Vrânceanu, prezentat la Muzeul Literaturii Române, la „Rotonda 
13”. La București, fantastici au fost profesorii: Sorin State, Dimitrie 
Păcurariu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu.

Relația profesor-student se baza pe empatie. De pildă, la 
Craiova, locuiau în același cămin cu noi: Alexandru Piru, Ion  
Zamfirescu, Barbu Theodorescu, Eugen Negrici, Traian Chelaru, 
soțul actriței Silvia Popovici. Doamna prof. Univ. dr. Zoe Dumitrescu 
Bușulenga avea o relație specială cu Dragoș Vrânceanu. L-a însoțit 
și la Băbeni, iar poeta Sina Dănciulescu, profesor universitar, 
copilărise la Băbeni. Tatăl ei a fost șeful Ocolului Silvic de aici. Era 
o ființă extraordinară, de la care am primit gustul pentru poezie 
și fabulă. La domnul decan Dimitrie Păcurariu, fiul poetei Magda 
Isanos, am avut și lucrarea de licență, „Clasicism și romantism în 
opera lui Vasile Alecsandri.” Am rămas un clasic dar sunt receptiv 
la tot ceea ce poate duce la înnoirea propriului eu.

O.D.: În anul 1971, celebrele „teze din iulie” ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu au restrâns cercurile literare. Cum ați reușit să 
vă adaptați acestor cerințe?

N.B.: La noi, la Râmnicu-Vâlcea, la Băbeni, au existat unele 
reticențe, unele nuanțări, dar n-au fost restrângeri. Faptul că în 
1973 s-a înființat aici Cercul literar „Casa de sub pădure”, sub 
patronajul lui Eugenio Montale, Dragoș Vrânceanu, Alexandru 
Philippide și Eugen Jebeleanu, care era vicepreședintele Uniunii 
Scriitorilor, spune foarte mult. Un rol important l-au avut vâlcenii: 
Gheorghe Deaconu, Ioan Şt. Lazăr, Doru Moțoc, George Țărnea, 
George Voica, George Anca, Felix Sima și alții, dar și conducerile 
de atunci: Vasile Roman, Constantin Dinculescu, primarul 
Ilie Jidoveanu, preotul Gheorghe (Gică) Oprițescu, secretarul 
Constantin Daneș, directorul liceului, dl. Emil Diaconescu, și, cu 
modestie o spun, Nelu Barbu, director coordonator.

Lista este foarte lungă: Emil Fotta, președintele C.A.P. Băbeni, 
secretarul de partid de atunci, Gheorghe Dobre, și mulți alții. 
Nu în ultimul rând receptivitatea băbenarilor, tineri și maturi, 
care aduceau un plus de prestanță și personalitate județului și 
României, crescuse gradul de cultură și de civilizație.

Din câte știm, în această perioadă, s-a înființat Ansamblul 
„Dor” (1973) sub patronajul lui Dragos Vrânceanu și a celor de 
la Centrul de creație: domnii Gheorghe Deaconu și Ioan Şt. Lazăr. 
Dețin un exemplar din „Almahul Flacăra” în care ansamblul amintit 
este prezentat pe vreo șase pagini cu un poster color - fiind primul 
ansamblu artistic sătesc prezent în străinătate cu turneu în Italia, 
la Roma, Florența, Pontedera și Pisa.

O.D. Ați fost fidel propriilor idealuri, ați construit o carieră 
de succes. Care sunt ingredientele necesare pentru realizarea 
confirmării sociale, pentru împlinirea misiunii?

N.B.: Perseverent și fidel profesiunii de dascăl am fost. 
Carierist însă nu. În primul meu an de învățământ, la Şcoala 
Generală Marcea, comuna Ionești, condusă de profesorul Ion 
(Jean) Dumitrescu, fost inspector șef la raionul Băbeni și, ulterior, 
inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Județului 
Vâlcea, am fost solicitat să merg la UTC Vâlcea. Am făcut pasul 
înapoi și a fost promovat colegul meu din Băbeni, profesorul de 
biologie Silviu Dinte.Şi cum orice rău e spre bine, eu am fost numit 
director coordonator la Şcoala Generală Români din Băbeni, prin 
separarea de fostul liceu teoretic, actualul liceu „George Țărnea.”

Din punct de vedere social, m-am realizat, pas cu pas, și 
datorită viziunii mele de a rămâne în Băbeni, dar și empatiei 
băbenarilor și faptului că familia soției mele, Marina Barbu, cadru 
medical, reprezenta pentru ei un lobby în Policlinica Rm-Vâlcea, 
împreună cu doctorul Dragoș Serafim, finul Maestrului Dragoș 
Vrânceanu și un autentic scriitor și colaborator de-al meu.

În ceea ce privește „ingredientele” realizării, pentru mine 
au fost și au rămas niște principii de viață. În primul rând sunt 
propriul meu „Mecena”. Experiența mea de viață, evenimentele 
culturale, artistice sau istorice, întâmplările mai apropiate sau 
mai depărtate în timp, le-am tranzitat, ulterior o parte le-am 
transfigurat în scrisul meu, prin conexiunea lor în cotidian. Cea mai 
mare satisfacție o am când ele dobândesc conotații în aprecierile 
confraților și nu numai.

În al doilea rând n-am dat posibilitatea să încolțească în 
personalitatea mea nicio sămânță de bovarism. Nu m-am 
conceput altfel decât am avut percepția realității, nu mi-am ridicat 
„statuie” în imaginație, iar efectul a fost că nu am avut deziluzii. 
Am considerat că mândria e primul pas spre decădere. Nu am 
făcut promisiuni care să-mi afecteze „coloana vertebrală”.

Timp de peste 25 de ani am predat la Liceul „George Țărnea”, 
pe lângă limba și literatura română și limba latină, cam o jumătate 
de normă, din ore peste norma mea didactică, după pensionarea 
domnului Corneliu Boștinescu, care a predat latina și muzică, și, 
în completare, româna. Trecerea meteorică a  profesoarei Dana 
Barbu, pe la liceul amintit, cu specialitatea latină-franceză, astăzi 
la liceul „Mircea cel Bătrân”, vine să întărească percepția că orașul 
Băbeni a fost o rampă de lansare  nu numai pentru profesori. Îmi 
vin în minte basarabenii, vremelnic stabiliți aici, după al doilea 
război mondial, medicii, magistrații de la judecătoria locală, 
inginerii ș. a...

Eu am avut o altă viziune, tinând cont de cea a savanților care 
au descoperit fisiunea nucleară. Am optat pentru firul continuității, 
așa cum au procedat Vrâncenii, descendenți veniți prin tatăl lor, 
învățătorul Atanasie Nedelcu, din Nereju-Vrancea, sau preotul 
Gheorghe (Gică) Oprițescu, născut în Găuriciu - Teleorman, sau 
Maestrul Constantin Popian, întemeietorul teatrului în Vâlcea, care 
a avut o relație specială cu Băbeniul, precum și doctorul Rușcă din 
București sau prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mihăești. Ei au fost 
civilizatori pentru spațiul vâlcean, iar numele lor poate continua: 
Anton Pann, Antim Ivireanul, Constatin Brâncoveanu, Constatin 
Mateescu, Eugen Negrici, Iustinian Marina, Valeriu Anania.

Stâlpii „menirii” mele până voi trece în pulberea de stele 
sunt și ai umanității: „Nihil sine Deo!” (Nimic fără Dumnezeu!), 
„Festina lente!” (Grăbește-te încet!). Un proverb al înțelepcunii 
milenare spune: „Cățeii dintâi turbează!”, altele, „Primum non 
nocere” (Mai întâi de toate a nu vătăma) și „Valoarea nu așteaptă 
trecerea anilor” („E-adevărat, sunt tânăr,/ dar pentru-un suflet 
mare,/ valoarea nu asteaptă,/ ca timpul s-o doboare!”) -„Candid 
sau optimismul” - Voltaire.

Astăzi, la peste 20 de ani de studii și 40 de învățământ, 51 de 
ani vechime pe cartea de muncă, cu studiile superioare și 67 de 
ani de căsătorie, privirea aceasta orfică îmi pare ca o afirmare, 
pentru că în fața morții toți suntem egali. Au căzut sisteme 
filosofice, s-au prăbușit imperii, au existat oameni care-și puteau 
cumpăra moartea în bani. Exemplul lui Temistocle: „Nu mi-e 
rușine de ce-am înfăptuit!” și Alexandru Macedeon - înmormântat 
cu mâna dreaptă în afară, să ne prevină că nu luăm nimic cu noi 
(deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni!) -îmi sunt 
înscrise pe frunte.

Pentru scriitori, pentru cei care, în general, scriem, ei „vor 
trăi” atâtea vieți, câte cărți au lăsat umanității. Luați afirmația 
mea din trei sintagme, pe care o simțiți mai aproape de sufletul 
dumneavoastră de poet: parabolă, alegorie sau  metaforă.

(Va urma)

.A consemnat Cristian	Ovidiu	DINICĂ
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ISTORIA	LITERATURII	ROMÂNE	ÎN	DATE	-	AUGUST
GELLU	NAUM (1.08.1915-29.09.2001) 
Este considerat cel mai important reprezentant român al 

curentului suprarealist. S-a născut la București și studiază la 
Liceul Dimitrie Cantemir și apoi la Universitatea din București 
Facultatea de filozofie (1933- 1937) și Sorbona 1938. 
O parte din activitatea sa literară  este  compusă din: 
„Culoarul somnului“ (1944), „Soarele calm“ (1961), 
„Poeme alese“ (1970), „Copacul animal“ (1971), 
„Focul negru“ (1995), „Teribilul interzis“ (1945), 
„Filonul“ (1952), „Insula“ (1979), „Exact în același 
timp“ (2003).

MARIN	PREDA	(05.08.1922-16.05.1980)
Unul din cei mai importanți romancieri din perioada postbelică, 

s-a născut în localitatea Siliștea Gumești, județul Teleorman. 
Clasele primare le urmează în satul natal, apoi liceul la Abrud și 
București. În anul 1942 debutează literar cu schița „Pârlitu”. În 
perioada 1941-1943 lucrează ca și corector la ziarul „Timpul” și ca 
secretar de redacție la „Evenimentul Zilei”. După doi ani petrecuți 
în armată (1943-1945), devine corector la ziarul 
„România Liberă” și apoi redactor la revista „Viața 
Românească”. Moare în anul 1980 asfixiat și datorită 
unei come etilice. Dintre operele sale importante fac 
parte: „Moromeții” (1955), „Imposibila întoarcere” 
(1972), „Delirul” (1975), „Viața ca o pradă” (1977), 
„Cel mai iubit dintre pământeni” (1980).

CEZAR	IVĂNESCU (06.08.1941-24.04.2008)
Poet, scriitor și dramaturg român, născut la Bârlad, județul 

Vaslui, a absolvit Facultatea de Filologie din Iași unde a devenit 
profesor de limba și literatura română în 1968. A suferit două 
agresiuni fizice una la 14 iunie 1990, când este victima Mineriadei, 
revenindu-și cu greu după o lungă boală, iar cealaltă la 3 ianurie 
2006, în fața casei sale. A făcut greva foamei în 1986 în semn de 
protest că a fost exmatriculat din Facultatea de Filologie, pentru 
că a recitat câteva poeme anti-comuniste.  În același an (când a 
fost spitalizat în stare gravă), tot în semn de protest împotriva 
autorităților, a făcut încă o grevă a foamei datorită faptului că 
i-au interzis cenaclul „Numele Poetului”. În 1990, a făcut o nouă 
grevă a foamei pentru că Mircea Dinescu, pre- 
ședintele Uniunii Scriitorilor pe acea vreme, i-a  
desfăcut contractul de muncă din această organi-
zație. Dintre operele sale mai importante se pot 
exemplifica: „Rod” (1968), „Doina” (1983), „Sutrele 
Muțeniei” (1994), „Timpul Asasinilor” (1997).

PAUL	ANGHEL (8.08.1931-19.05.1995)
Născut la Recea Bacău, a fost un dramaurg, prozator și 

romancier care a lucrat ca redactor la ziarul „Contemporanul“ 
și redactor șef la „Tribuna României“. Lucrări de debut: „Şapte 
inși într-o căruță“ (1961), „Povestire dintr-o toamnă 
bogată“ (1961) și în dramaturgie cu „Săptămâna 
patimilor“ (1968). Printre lucrările sale se numără: 
„Arpegii la Siret“ (1964), „Sfaturile motanului 
Grigore“ (1969), „Alfabet sonor“ (1972), „Noaptea 
otomană“ (1979), „Noroaiele“ (1982).

PANAIT	ISTRATI (10.08.1884-16.04.1935)
Pe numele său adevărat Gherasim Istrate, a fost scriitor năs- 

cut la Brăila, ca fiu nelegitim al unei spălătorese și al unui contra-
bandist grec (Gheorghios Valsamis). Şi-a cîștigat exis- 
tența ca ucenic la un cârciumar și un brutar, apoi ca  
vânzător ambulant. A colaborat la ziarele: „Viața ro-
mânească“, „Dimineața“, „Adevărul“. Dintre operele 
sale publicate: „Chira Chiralina“ (1924), „Oncie 
Anghel“ (1925), „Codine“ (1926), „Michail“ (1927).

DAN	LAURENȚIU (10.08.1937-21.12.1998)
 Poet, critic și eseist literar, pe numele său adevărat Laurențiu 

Ciobanu, s-a născut în localitatea Podul Iloaiei, județul Iași. Studiile 
le-a urmat la Liceul Național din Iași și apoi la Facultatea de Filo- 
sofie a Universității „Al. Ioan Cuza“ din Iași. A lucrat ca profesor la  
Şcoala profesională din Iași și apoi ca redactor la re- 
vista literară „Cronica“, „Luceafărul“ și Cartea Româ-
nească“. A debutat  în literatură în anul 1959 cu volu- 
mul de versuri „Poziția aștrilor“. Printre operele sale  
literare se număr: „Călătoria de seară“ (1969), „Poeme  
de dragoste“ (1975), „Femeie dormind“ (1993).

TEODOR	MAZILU (11.08.1930-18.12.1980)
Dramaturg român și scriitor, s-a născut la București, a urmat 

cursurile comercial „Nicolae Bălcescu“, pe care le neglijează, 
ducând o viață boemă, de scriitor. Își câștigă existența din scris 
din anul 1956, înconjurat de mulți prieteni, femei 
și vin. Acest anturaj îl ajută să-și creeze personajele 
din operele viitoare: „O plimbare cu barca“ (1964), 
„Pălăria de pe noptieră“ (1972), „Doamna Voltaire“ 
(1979), „Bariera“ (1959), „Mobilă și durere“ (1986), 
„Somnoroasa aventură“ .

NICOLAE	ESINENCU (13.08.1942-25.04.216)
Dramaturg, poet, scenarist de film, s-a născut în satul Chițcani, 

raionul Telenesi din Republica Moldova. A fost membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova și România. A absolvit Şcoala Republicană 
de Cultură Fizică în 1959 și apoi cursurile superioare de literatură 

la Institutul „Maxim Gorki“ din Moscova. Debutează în literatură 
din anul 1968 cu volumul de versuri „Antene“, iar în filmografie în 
anul 1975, ca și coautor al scenariului din filmul „Calul, 
pușca și nevasta“. Activitatea sa literară conține: 
„Sens“ (1969), „Copilul teribil“ (1979), „Sada“ (1968), 
„Era vremea să iubim“ (1977), „Tabachera“ și sceranrii 
de film precum: „Căruța“ (1978), „Tunul de lemn“ 
(1986), „Adio viață de holtei“ (1988).

IOAN	LĂNCRĂNJAN (13.08.1929-6.03.1991)
Născut în comuna Oarda de Sus, județul Alba, a făcut școala 

primară în comuna natală, apoi Liceul Agricol Experimental din 
Brașov și apoi Câmpina. Datorită aptitudinilor sale literare este 
ales sa urmeze cursurile Şcolii de Literatură „Mihai Eminescu“ 
din București în 1951. După absolvire lucrează ca 
redactor la publicațiile „Tânărul scriitor“, „Luceafărul“, 
„Gazeta literară“. Debutează în literatură cu romanul 
„Cordovanii“. Lucrări reprezentative: „Eclipsa 
de soare“ (1969), „Caloianul“ (1977), „Suferința 
urmașilor“ (1979), „Toamna fierbinte“ (1986), „Omul 
de sub munte“ (1990).

MIRCEA	GHIȚULESCU	(14.08.1945-17.10.2010)
Critic și istoric literar, eseist și prozator, s-a născut în Cuca, 

județul Argeș. După terminarea liceului a urmat cursurile Facultății 
de Filologie a Universității „Babes-Bolyai“ din Cluj, pe care le-a 
absolvit în anul 1969. Cariera a început-o ca profesor de limba și 
literatura română în 1969 la liceul din Întorsura Buzăului, județul 
Covasna, apoi la Liceul din comuna Iara, județul 
Cluj, apoi inspector la Comitetul de Cultură Cluj, 
director la teatrul de păpuși, directorul teatrelor în 
Ministerul Culturii, director la Televiziunea Română, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din România. Operele 
sale literare includ: „Omul de nisip“ (1982), „Oglinda 
lui Narcis“ (1986), „Wiener walzer“ (1999).

VIRGIL	IERUNCA	(16.08.1920-28.09.2006)
Poet, publicist și critic literar, născut în Ladești, judeîul Vâlcea, 

a trăit începând cu 1947 în Franța. Studiile liceale le începe la 
Râmnicu-Vâlcea și le termină la București, apoi obține licența la 
Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București. În 
1946 obține o bursă a guvernului francez și se sta- 
bilește definitiv în Franța. Lucrează ca redactor cul-
tural al emisiunii „Cronice ideilor“, iar din 1975 este 
colaborator al postului de radio „Europa liberă“. 
Dintre cărțile sale publicate fac parte: „Fenomenul 
Pitești“ (1990), „Subiect și predicat“ (1993), 
„Semnul mirării“ (1995), „Poeme de exil“ (2001).

ZIGU	ORNEA (27.08.1930-14.11.2001)
Scriitor, publicist, critic și istoric literar, pe numele său adevărat 

Zig Orenstein, s-a născut în satul Frumușica, județul Botoșani. 
Studiile le-a făcut la liceul din Botoșani, apoi, în 1955 devine 
absolvent al Facultății de Filozofie din București. După terminarea 
facultății lucrează ca redactor la Editura de Stat 
pentru Literatură și Artă, apoi corector la publicația 
„Gazeta Literară“ și din 1982 ca redactor la „România 
Literară“. Opere reprezentative: „Țărănismul“ (1969),  
„Popranismul“ (1972), „Confluențe“ (1976), „Actua- 
litatea clasicilor“ (1985), „Înțelesuri“ (1994), 
„Medalioane“ (1997).

PAUL	EVERAC (23.08.1924-18.10.2011)
Dramaturg, pe numele său adevărat Petre Constantinescu, s-a 

născut la București, iar clasele primare și liceul le-a terminat la 
Arad, unde părinții săi erau profesori. Debutează în literatură în 
1959 cu piese de teatru („Poarta“, „Ferestre deschise“, „Explozie 
întârziată“. A condus Televiziunea Română (1993-
1994) și Institutul Cultural de la Veneția. Cele 40 de  
piese de teatru reprezintă o treime din opera sa dra- 
maturgică: „Descoperirea“ (1959), „Simple coinciden- 
țe“ (1966), „Un fluture pe lampă“ (1972), „Viața ca un 
vagon“ (1973), „A 5-a lebădă“ (1978), „La marginea 
lumii“ (1992), „Lichidarea“ (2003).

MIRCEA	IORGULESCU (23.08.1943-7.06.2011)
Critic și istoric literar, născut în comuna Valea Călugărească, 

județul Prahova, urmează școala primară și gimnaziul în comuna 
natală, spoi liceul din Urlați și în 1966 Facultatea de Limba și 
Literatura Română a Universității din București. Își câștigă existența 
ca redactor la ziarele „Munca“ și „România literară“. În 1989 cere 
azil politic stabilindu-se în Franța, nde lucrează ca și colaborator 
cu postul de radio „Europa liberă“. Debutează  
publicistic în 1964 la revista „Albina“, iar literar în 
1966. Printre cărțile sale publicate în România se 
numără: „Rondul de noapte“ (1974), „Firescul ca 
excepție“ (1979), „Ceara și sigiliul“ (1982), „Marea 
trăncăneală“ (1994), „Poștalionul cu boi“ (2010).

CAMIL	BALTAZAR (25.08.1902-27.04-1977)
Pe numele său de naștere Leopold Goldstein, este 

un poet româno-evreu care s-a născut la Focșani. A 
urmat cursurile liceale la Focșani și apoi la Brăila, apoi 
a continuat studiile la București. A lucrat ca redactor 
la ziarul „România liberă“ și a colaborat cu publicațiile 

„Zburătorul“, „Reporter“, „Gazeta literară“. Dintre volumele sale 
de poezii enumerăm: „Vecernii“ (1923), „Biblice“ (1926), „Cina 
cea de taină“ (1929), „Poeme de zodie nouă“, „Soare pe zăpezi“ 
(1956), „Glorie iubirii“ (1973), „Noblețea plaiului natal“ (1976).

MIRCEA	ZACIU (28.08.1928-21.03.2000)
Fost critic și istoric literar, membru de onoare al Academiei 

Române, s-a născut la Oradea, a urmat cursurile liceului „Moise 
Nicoară“ din Arad, iar în anul 1952 a absolvit acultatea de Filologie 
a Universității „Victor Babeș“ din Cluj. A format la Cluj o școală 
de istorie și critică literară și a colaborat cu diverse 
publicații: „Convorbiri literare“, „Steaua“, „Vatra“, 
„Tribuna“, „România literară“. Dintre lucrările sale 
fac parte: „Masca geniului“ (1967), „Colaje“ (1972), 
„Ordinea și aventura“ (1973), „Lecturi și zile“ (1975), 
„Lancea lui Ahile“ (1980), „Jurnal“ (1993), „Scrisori 
nimănui“ (1998).

RODICA	OJOG	BRAȘOVEANU (28.08.1939-2.09.2002)
Scriitoare de romane polițiste, s-a născut la București dintr-o 

familie de intelectuali (mama profesoară și tata avocat). Clasele 
primare le urmează la Şcoala „Maison de Francaise“, apoi Liceul 
„Mihai Eminescu“. În 1956 se înscrie la Facultatea de Drept a 
Universității din București și este exmatriculată fiind acuzată de 
solidarizare cu susținătorii revoluției anticomuniste din Budapesta. 
După reabilutare (un an de muncă la fabrica de medicamente 
„Galenica“, urmează cursurile Facultății de Ştiințe Juridice din Iași și 
București. După 7 ani de practică renunță la avocatură și se dedică 
scrisului. Debutează publicistic în 1971 cu romanul 
polițist „Moartea semnează indescifrabil“, scris la 
insistențele soțului ei, actorul Cosma Brașoveanu. 
A publicat o serie de 35 de romane polițiste dintre 
care amintim:„Anchetă în infern“ (1977), „Crimă 
prin mica publicitate“ (1977), „Cutia cu nasturi“ 
(1994), „Poveste imorală“ (1998), „Necunoscuta din 
congelator“ (2002).

MARIN	MINCU (28.08.1944-4.12.2009)
Poet, istoric și critic literar, s-a născut la Slatina, a urmat școala 

primară și apoi liceul „Radu Greceanu“ tot în Slatina. A urmat 
Facultatea de Litere și Filozofie a universității din București și apoi 
continuă cu specializare în Semiotică Literară la Facultatea din 
Torino. Își ia doctoratul în filologie în 1971, iar în 1972 este primit 
în Uniunea Scriitorilor. Deține funcții didactice 
universitare la Facultatea de Litere din Torino, 
Milano, Florența și Constanța.Printre operele sale 
literare se numără: „Cumpăna“ (1968), „Discurs 
împotriva morții“ (1977), „Proba de gismnastică“ 
(1982), „Intermezzo“ (1984), „Jurnalul lui Dracula“ 
(2004), „Jurnalul lui Ovidiu“ (2005).

HORIA	LOVINESCU (28.08.1917-16.09.1983)
Dramaturg român, s-a născut în Fălticeni, județul Suceava, 

unde a făcul școala primară și liceul. În 1942 a urmat cursurile 
Facultății de Litere și Filozofie la Universitatea din București. În 
1946 își ia doctoratul la Iași. A lucrat la Institutul de Statistică 
din București și la Radiodifuziunea Română, apoi timp de 2 
decenii a fost directorul Teatrului „Nottara“ din București. 
Debutează în teatru cu piesa „Lumina de la ulmi“ 
în 1954. Activitatea sa literară este reprezentată 
de dramaturgie și filmografie: „Citadela sfărâmată“ 
(1955), „Revederea“ (1962), „Petru Rareș“ (1967), 
„Negru și roșu“ (1984), „Avalanșa“ (1957), 
„Bancnota de 100 de lei“ (1973), „Stejar – extremă 
urgență“ (1974), „Agentul straniu“ (1974).

DAN	DEȘLIU (31.08.1927-4.09.1992)
Actor și poet român, pe numele său adevărat Dan Beșleagă, 

s-a născut la București și a studiat la Liceul „Matei Basarab“ din 
București, Liceul de Aeronautică din Mediaș, Liceul de Construcții 
București, Conservatorul de Arte Dramatice din București. A lucrat 
ca actor în Petroșani și București, apoi redactor la 
„Flacăra“, „Scânteia“ și „Luceafărul“. Moare în 1992 
înnecat în mare în stațiunea Neptun. Din scrierile 
sale amintim: „Goarnele inimii“ (1949), „Lazăr de 
la Rusca“ (1949), „Numele vieții“ (1950), „Minunile  
de fiecare zi“ (1964), „Din țara lui nu-mă-uita“ 
(1970), „Vosul și veghea“ (1980), „Un glonț pierdut“ 
(1991).

RADU	PETRESCU	(31.08.1927-1.02.1982)
Născut la București, âși face studiile liceale 

la Târgoviște și apoi obține licența în filologie la 
Universitatea din București.Debutul literar îl are în 
1970 cu romanul „Matei Iliescu“. Este considerat 
unul dintre cei mai mari autori români de jurnale. 
Dintre scrierile sale fac parte: „O singură vârstă“ 
(1971), Ocheanul întors“ (1977), „Ce se vede“ 
(1979), „A treia dimensiune“ (1984).

Emil	MANZUR
(Datele biografice provin din Wikipedia  - luna curentă)
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AVEM	TREI	OBIECTIVE	COMUNE	ÎN	ACEST	PREZENT	
PRIN	CARE	PUTEM	TRANSFORMA	VALEA	OLTULUI	ÎN	RAI	PE	PĂMÂNT:

APEL

(Urmare din pag. 4)

Mîna lungă a mizeriei din Principate și a foamei de suflete nu 
ierta nici supușii de peste munți, aflați, teoretic, sub protecția 
Agenției KK. Pătru, supus chesaro-crăiesc, încerca, în anul 1837, 
să scape din stăpânirea Catincăi Bizbicioaia din Râmnic, înșirând 
în paginile jălbii povestea de viață a familie sale: “Viind părinții 
noștri cu noi aici și lipsind și de foame, au luat o baniță de mălai de 
la dumneaei și la plecare, n-au avut ca să plătească acea baniță. 
Altă putere neavând, m-au lăsat pe mine și pe o soră a mea de 
zălog, până vor plăti. Şi întâmplându-să de au răposat părinții și 
sora mea de aici, am rămas numai eu, 17 ani. Mă rog Ocârmuirii 
a să lua în băgare de seamă, că va fi cu păcat să fiu rob fără 
nicio socoteală și fără simbrie de atâta vreme”4. Povestea este 
confirmată de fiul unui preot din Râmnic, care spune că “însuși 
tatăl său l-au cumpărat de la părinți cu un galben și 30 de banițe 
de mălai, apoi, în urmă, neprimindu-l soția sa, l-au întors înapoi” 
și așa au ajuns în stăpânirea Catincăi, care câștigă procesul, căci, 
“în lipsa dovezilor că s-a născut slobod”, Petru era condamnat să 
fie stăpânit “sub denumire de rob, ca și până acum”.

Iar revolta față de o robie nemeritată nu putea fi decât 
trecătoare, în aceste timpuri și peste aceste meleaguri, așa 
cum a aflat Mitu Modruz, care își cerea dreptatea în justiție cu 
medelnicerul Iordache Steriopolu: „Sunt 14 ani de când slujesc 
pe dumnealui medelnicer Sterian cu făgăduită leafă pe lună de lei 
30. Luminate Doamne! Nu mă plâng nici de leafă, că mi s-a dat, 
nici de amărâta petrecere a mea, nici de desăvârșita ticăloșie a 
toatei mele familii însărcinate cu șapte copii, nici de vârsta mea 
cea slăbită de bătrâneți, ci numai pentru slobozirea și dezrobirea 
mea din mâinile aceștii persoane cunoscută obștii. În nenumărate 
rânduri am cerut slobozirea mea, să mă duc să-mi strâng copiii 
de pe drumuri, arătându-i că nu mai pot sluji. De mii de ori m-am 
jeluit prin hârtie dregătoriilor locale, dar nu am fost ascultat, ci 
cu înzecită asprime am fost ridicat cu dorobanții și dus la numita 
persoană. Mă lipsesc și de dreapta simbrie, numai să fiu odată 
scăpat”. Mitu Modruz făcea această cerere în calitate de om 
liber, conștient de statutul său, dar era gata să accepte  robia, 
în condițiile pravilei:  „... de are vreun drept auspră-mi, să mă 
ceară cu judecată”5. Sistemul era de așa natură încât jeluitorul 
ajungea să-și accepte soarta împotriva căreia tocmai se revoltase, 
mărturisind în puține cuvinte în fața autorității că: „M-am împăcat 
cu dumnealui, aflându-mă tot slugă acum”.

Oralitatea este marca discursului oricăruia dintre cei ale căror 
jalbe le-am prezentat, particularitate ce reflectă marea civilizație 
orală a analfabeților de toate rangurile care populau începuturile 

lumii românești moderne. Citatele narativizează existențe, 
construiesc o istorie a marginalității sociale, care, cu trecerea 
timpului, a câștigat savoarea limbii românești a deceniului patru 
al secolului XIX.  

Mărturiile prezentate apar într-un moment în care spațiul 
românesc încerca să-și găsească acel echilibru în care lucrurile 
să poată fi construite temeinic, proiectele să țintească spre 
viitor: perioada regulamentară. Ele fac referire la o epocă în care 
invazia militară rupea echilibrul calendarului agricol, câmpurile 
erau abandonate, populațiile dislocate, ceea ce ducea la aceste 
cohorte de înfometați, ajunși în puterea boiernașilor locali. 

  Iar perioada regulamentară a reprezentat, în multe sensuri, 
începuturile modernității românești. Opera legislativă de 
inspirație europeană a fost cuprinzătoare, dar obiceiul pământului 
se manifesta, încă, puternic în relațiile dintre oameni, între cel 
puternic și cel slab. Boierul era stăpânul, boierul putea să facă 
ce vrea din cei supuși lui. Narațiunile celor din urmă transpar, nu 
rareori în forme surprinzătoare, în cadrul documentelor oficiale 
administrative sau represive. Este nevoie numai de un ochi atent 
pentru a le putea descoperi și a pătrunde, prin intermediul lor, 
în interiorul unui univers local la care, din lipsa memorialisticii 
vremii, nu avem un acces complet, așa cum ne dorim. Această 
istorie interesantă a indivizilor s-a petrecut în umbra istoriei 
oficiale, ea nu a fost înregistrată. Dar textele prezentate mai sus 
refac crâmpeie din viața semenilor noștri din trecut și arată voința 
acestor ființe, nesemnificative până mai ieri, pentru un „nou fel 
de a trăi”. Această dorință a lor se opune obiceiului pământului, 
ajutată de o legislație care încerca să aibă în centrul său individul 
și nevoile lui. Cererile către Judecătorie sunt, prin ele însele, o 
conștientizare a drepturilor celor care le-au formulat, o respingere 
a ierarhiilor, altă dată de neconceput. Şi dacă, în acel moment al 
istoriei în care documentul oficial le-a înregistrat, demersurile 
lor nu au putut avea sorți de izbândă în fața celor care dețineau, 
încă, puterea politică, economică și socială și înțelegeau să profite 
de ea într-un stil propriu, însuși acest fapt al încercării de a se 
opune stăpânului arăta o schimbare de atitudine și raportare la 
autoritate ale celor mulți și slabi. Prin astfel de recuperări istorice, 
nu ne facem decât ecoul unor voci de altădată, le scoatem din 
amuțire pentru a aduce în prezent o lume uitată, dar care a 
reprezentat universul cotidian al înaintașilor fiecăruia dintre noi.
1 Arhivele Naționale, Serviciul Județean Vâlcea, fond Tribunalul Județului 
Vâlcea, dos. 438/1836, f. 1
2 Idem, dos. 52/1838, f. 1
3 Idem, dos. 647/1836, f. 1-1v. Ucenicia la prăvălie începea în jurul vâr-
stei de 10 ani. Vezi, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Tinereţile unui ciocoiaş. 
Viaţa lui Dimitrie Foti Merişescu scrisă de el însuşi, Bucureşti, Editura Hu-
manitas, 2019, p. 107. 
4 Idem, dos. 93/1837, f. 1-1v.
5 Idem, dos. 1106/1836, f. 1.

SCLAVIA	ÎN	ȚARA	ROMÂNEASCĂ	... ADINA	ENĂCHESCU	A	PLECAT...
(Urmare din pag. 4)

Acest pomelnic, pe care îl consemnăm aici, poate fi o mărtu- 
rie, peste timp, cât a iubit?, și cum?, ce anume a iubit? Adina:  
Constantin Mateescu, Doina Migleczi, George Țărnea, Constan- 
tin Gibescu, George Voica, Ion Şt. Lazăr, Corneliu Tamaș, Ion Măl-
dărescu, Gib Mihăescu, Dinu Săraru, Dragoș Vrânceanu, Petre 
Tănăsoaica, George Anca, Constantin Zărnescu, Costea Marinoiu, 
George Achim, Ion Soare, Leon Dură, Laura Vega Marcu, Nicolae 
Mazilu, Mihai Sporiș, Petre Petria, Marian Creangă, Gheorghița 
Măleanu, Gheorghe Deaconu, Gelu Stratulat, Daniela Vlădescu, 
Dalila Cernătescu, Ecaterina Popa, Janina Bogorodea. 

Cartea, invocată mai sus, poate fi considerată program 
asumat pentru creația Adinei. Este o pledoarie pentru un anume 
patriotism, pentru credința stămoșească și pentru cultivarea 
valorilor perene de identificare specifică în marea generalitate a 
omenescului planetar. Locurile sunt icoanele cele vii, iar oamenii 
invocați ca spirite nemuritoare rămân cuvintele nepieritoare din  
dicționarele/pomelnice care dau socoteală duratelor iute trecă-
toare. Imaginați-vă câte a putut consemna poeta, între aceste 
doar două coperte, și încercați să evaluați opera ei întreagă, cu o 
tematică diversă și în care apare și  cu viața ei, ca să dea sama de cele  
gândite și consemnate pentru memorie! 

Între locurile adăugate Râmnicului consemnăm aici, ca pe  
niște icoane cu duhuri proprii: Drăgășani, Horezu, Govora, Bă- 
beni, Călimănești, Cozia, Arnota, Dintrunlemn, Slătioara, Lăpu-
șata, Păușești-Otăsău, Lăpușata, Pietrari, Perișani. Remarcăm ru- 
găciunile adresate Lui Dumnezeu pentru: țară, poporul român, lim- 
ba română, apoi pentru mame și prunci, pentru râuri, pentru 
munți... ca o completare a iubirii sale pentru toți oameni. Cei po- 
meniți mai sus fiind doar pentru ruga specială cu pomelnicul mixt,  
în devălmășia celor plecați și a celor rămași, cu toții spirite vii!

Datori fiind cu răspunsurile noastre, la atâtea epistole de 
dragoste (o operă întreagă își cere mai aplecarea asupra ei!) 
și atâtea rugăciuni trimise cerului informal - să ne fie bine!- , 
dinspre realitatea atâtor icoane, spiritul Adinei Enăchescu de 
deasupra țărânei locului dintâi ( acum și din urmă!), ne cere mai 
departe ecoul! Să o pomenim pe poeta Adina Enăchescu, acest 
roditor „amurg sentimental” și să ne rugăm pentru sufletul ei 
chemat, după 88 de ani, la judecata supremă! Mulțumim Adina 
Enăchescu! Cele lăsate slove vor sta cu noi de vorbă, cât vom 
mai fi printre „daliile albastre” ale cerului  îngăduit nouă, încă pe 
Calea pe care, până nu demult, am fost împreună!

16 august/2021


